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Algemeen:
De Stichting is statutair gevestigd in Middelaar en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 09175599.
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Het Bestuur bestaat uit:
Jacqueline van Hoorn, voorzitter,
Wopke Veenstra, penningmeester,
Jochem van Emburg, algemeen bestuurslid
Charlotte van Schaik, algemeen bestuurslid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Om de voortgang van de projecten te controleren en nieuwe projecten af te stemmen, bezoekt
een van de bestuursleden jaarlijks het Matata ziekenhuis in Kenya.
Het ziekenhuis:
Het Matata ziekenhuis ligt in het Rachuonyo District in de provincie Nyanza, in het westen
van Kenia. Het is een van de armste provincies van Kenia. De bevolking leeft voornamelijk
van landbouw en visvangst en er is beperkte industrie in de steden.
Het ziekenhuis heeft veel jonge moeders met kinderen die AIDS/HIV besmet zijn. Daarnaast
komen malaria, TBC en brandwonden veel voor.
Doelstelling:
Het bieden van een menswaardig bestaan aan de zieke kinderen en hun moeders door voor
hen noodzakelijke medische hulp en verpleging mogelijk te maken.
Het ondersteunen van de opleiding van vrijwilligers die voorlichting geven aan de lokale
bevolking over geboortebeperking en het voorkomen van HIV/AIDS. Daarnaast wordt er de
laatste jaren ook veel aandacht besteed aan hygiënische watervoorzieningen in de omgeving
van het Matata ziekenhuis (waterputten). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bouw van
kleine medische klinieken waar spoedeisende zorg kan worden verleend voor
gemeenschappen die op (te) grote afstand van het Matata ziekenhuis liggen.
Werkwijze:
De Stichting werft gelden bij particulieren en instellingen.
Dat gebeurt voornamelijk op basis van specifieke projecten.
In nauw overleg met dr. John Malago, CEO van het Matata ziekenhuis, wordt bekeken waar
behoefte aan is en vervolgens wordt er een begroting gemaakt. Op basis van die begroting
worden vervolgens fondsen geworven.
Over de voortgang van de projecten wordt tussentijds gerapporteerd.
De ontvangen en besteedde gelden worden verantwoord in het Jaarverslag van de Stichting.
Praktijk is dat de overheadkosten maximaal 5 % van de ontvangen gelden bedragen.

Toekomst:
Mede dankzij de inspanningen van de Stichting is de kwaliteit van de medische zorg in het
ziekenhuis de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.
Het gevolg hiervan is dat het accent van de ondersteuning de komende jaren zal verschuiven
van het ziekenhuis naar de gemeenschappen in de binnenlanden.
Deze plattelandsgemeenschappen hebben immers nauwelijks medische voorzieningen en het
ziekenhuis is voor hen moeilijk bereikbaar.
De Stichting wil zich de komende jaren actief blijven inzetten voor de bouw van deze
medische klinieken. Na de realisatie van de medische kliniek worden de kosten voor de
medicijnen en de salarissen van het medisch personeel overgenomen door de Keniaanse
regering.
Daarnaast is het van belang dat de gemeenschappen beschikken over een goede
watervoorziening.
Dat betekent dat de Stichting de bouw van waterputten ook zal blijven steunen. Ook zal er
daar waar mogelijk aandacht zijn voor ondersteuning/renovatie van scholen in de omgeving
van het Matata ziekenhuis.
Voor 2019 leidt dit concreet tot ondersteuning van de volgende projecten:
- melkpoeder voor de baby’s van het ziekenhuis en de gemeenschappen in het
binnenland;
- verstrekking van ARV’s (Anti-Retro Viral medicijnen voor kinderen) ;
- Bouw van medische Kliniek voor de Kosele gemeenschap
- Aankoop van nieuwe apparatuur voor het Matata ziekenhuis
- Het bouwen van een kleuterschool voor de Ongalo gemeenschap
- Het bouwen van een handwaterput voor de Ogande gemeenschap
- Het (gedeeltelijk) renoveren van de Orinde middelbare school
Contacten:
De Stichting werkt nauw samen met organisaties voor ontwikkelingshulp, zoals Cordaid en
Koornzaayer foundation.
Daarnaast onderhoudt de Stichting goede contacten met zowel de Keniaanse ambassade in
Den Haag als met de Nederlandse ambassade in Nairobi.
Jaarverslagen:
De jaarverslagen en overige informatie zijn gepubliceerd op de website van de Stichting:
www.stichtingmatata.nl

