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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Matata Children’s Hospital Kenya. In dit verslag
wordt een indruk gegeven van de projecten welke tot stand zijn gekomen in het Matata ziekenhuis in
Oyugis, Kenia, alsmede in de omgeving van dit ziekenhuis. De Stichting Matata Children’s Hospital
sluit een jaar af met diverse goede ontwikkelingen en positieve gebeurtenissen. Wij zijn verheugd,
dat dankzij Dr. John Malago, arts en CEO van het Matata ziekenhuis, en zijn team deze projecten met
succes konden worden afgerond en dat er nieuwe projecten gestart werden. De volbrenging van
onze projecten heeft ertoe geleid dat er betere gezondheidszorg beschikbaar is en geleverd wordt,
wat is bevestigd door het ministerie van Gezondheidszorg van de Keniaanse regering. Het Matata
ziekenhuis werkt nauw samen met dit ministerie wat in het Rachuonyo District, een
ontwikkelingsgebied met 800.000 inwoners, zoveel mogelijk basisgezondheidsdiensten probeert te
verstrekken in de binnenlanden. Het Matata ziekenhuis vervult hierbij een belangrijke rol op het
gebied van medische hulp bij bevallingen, moeder-kindzorg en het behandelen van kinderen die
veelal aan malaria lijden. Ook heeft datzelfde ministerie aan het Matata ziekenhuis gevraagd om te
zorgen voor schoon en veilig drinkwater middels het bouwen van handwaterputten voor de
dorpsgemeenschappen in de omgevende binnenlanden en het bouwen van medische klinieken.
Daarnaast heeft het ministerie van onderwijs gevraagd om scholen te renoveren.
Concreet zijn er het afgelopen jaar nieuwe waterputten gebouwd, is er nieuwe medische apparatuur
aangeschaft, zijn er scholen gerenoveerd en kon er babymelkpoeder worden gekocht voor de baby’s
in het Matata ziekenhuis. Maar niet elk project was direct een succes. Zo waren er problemen
rondom de elektriciteitsvoorziening van de Ongamo deep borehole en Ongamo medische kliniek.
Deze problemen werden gelukkig opgelost door Kenya Power Electricity Company waardoor de
waterput en medische kliniek nu volop gebruikt worden.
Niettemin blijft er in 2019 nog veel te doen, omdat het Rachuonyo District helaas nog steeds een van
de armste streken van Kenia is. Zo zijn er in januari al 2 klaslokalen van de Orinde middelbare school
gerenoveerd. Hopelijk zal in de loop van 2019 de rest van dit grote project van start gaan, de
financiering is echter nog niet rond en sponsoring wordt dus nog gezocht. Verder is in februari de
bouw van start gegaan van een nieuw gezondheidscentrum voor de Kosele dorpsgemeenschap: een
consultatiebureau dat zal instaan voor een duurzame, curatieve én preventieve gezondheidszorg. De
bouw van de Kwoyo-Kaura handwaterput zal eveneens in het voorjaar gereed zijn.
De nadruk van de stichting Matata zal meer en meer komen te liggen in het totaal optimaliseren van
het Matata ziekenhuis, door met name de verdere aanschaf van medische apparatuur. Uiteindelijk is
namelijk ons streven dat het Matata ziekenhuis operationeel en financieel op eigen benen komt te
staan.
Met deze blik vooruit, spreken we nogmaals onze hartelijke dank uit voor al uw hulp. Zonder deze
hulp zouden alle projecten niet tot stand zijn gekomen!
Jacqueline van Hoorn, voorzitter

Algemene informatie
In 2007 is de Stichting gestart met de ondersteuning van het Matata ziekenhuis in Oyugis, Kenia. Dit
ziekenhuis ligt in Rachuonyo District, in de provincie Nyanza, west-Kenia, vlakbij het Victoriameer.
Destijds liet de kwaliteit van de geboden gezondheidszorg zeer te wensen over.
Onze doelstelling was de kwaliteit van het ziekenhuis aanzienlijk te verbeteren. Ondertussen is het
ziekenhuis van kwaliteitsniveau twee gestegen naar niveau vier. De Keniaanse overheid hanteert een
puntensysteem waarbij niveau vijf het hoogste is. Het Matata ziekenhuis is dus al flink vooruitgegaan
sinds de steun door onze Stichting.
Huidige doelstelling
De Stichting Matata beoogt de gezondheidszorg in de regio van Oyugis te verbeteren door
ondersteuning te bieden aan het Matata ziekenhuis en de medische klinieken in de nabije
binnenlanden. Daarnaast bekostigt de Stichting de aanleg en renovatie van voorzieningen, die niet in
de eerste plaats een medisch karakter hebben, maar die het levenspeil van de
dorpsgemeenschappen verhogen en daardoor een positief effect hebben op het niveau van de
gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van handwaterputten en de renovatie van
basisscholen.
Stichting Matata
De Stichting Matata is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9175599.
ANBI
De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig
geregistreerd bij de Belastingdienst. Hierdoor zijn giften, onder bepaalde voorwaarden,
aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.
Alle informatie over de activiteiten van de Stichting is te lezen op de website:
www.stichtingmatata.nl

Activiteiten 2018
Het jaar 2018 was een jaar waarin zowel in het Matata ziekenhuis zelf als in haar omgeving weer de
nodige projecten zijn voltooid. De meeste projecten verliepen voorspoedig, de bouw van
handwaterputten blijkt in praktijk echter altijd weer een uitdaging vanwege de verschillende soorten
grond waarin geboord moet worden. Hieronder worden de resultaten per project toegelicht.
Babymelkpoeder
Net als vele voorgaande jaren heeft ook dit jaar een anonieme
donor
het
babymelkpoederproject
gefinancierd.
Dit
babymelkpoeder wordt verstrekt aan moeders die met hun baby in
het Matata ziekenhuis komen. Het poeder is belangrijk om
ondervoeding onder baby's tegen te gaan en zo de gezondheid van
de baby's te bevorderen. Ook dit jaar zijn we, mede namens de
moeders en hun baby's in het Matata ziekenhuis, de anonieme
donor zeer dankbaar voor haar belangrijke donatie!
Nieuwe operatietafel
Dr. John Malago liet ons weten dat de chirurgen vonden dat de
operatietafel niet meer goed functioneerde. Hierdoor ontstonden
er voor zowel de patiënt als de chirurgen onveilige situaties.
Uiteraard was dit een probleem dat wij graag wilden oplossen. Door
de vele kerstdonaties in 2017 kon begin 2018 een nieuwe
operatietafel worden gekocht. Door deze belangrijke aankoop
worden vele patiënten weer veilig geopereerd en houden de
chirurgen de lange operatiedagen beter vol. Bij dezen willen we de
vele schenkers van de kerstdonaties 2017 nogmaals hartelijk
danken!
Operatieset
Halverwege 2018 liet onze webmaster Dick Nieuwenhuis ons weten dat hij een groot feest zou geven
ter ere van zijn 65e verjaardag. Aan zijn gasten vroeg hij geld te doneren voor een operatieset speciaal
om kinderen mee te opereren in het Matata ziekenhuis. Dit prachtige bedrag werd door Dick zelf en
vanuit de kerstdonaties 2017 van de stichting Matata aangevuld tot het benodigde bedrag om de
operatieset aan te kunnen schaffen. Door dit mooie initiatief van Dick zullen in het Matata ziekenhuis
de kinderen weer op een veilige manier geopereerd kunnen worden. Wij willen Dick en zijn gasten
hartelijk danken voor het mogelijk maken van de aanschaf van de operatieset voor kinderen.
Tien nieuwe bloeddrukmeters
In de zomer van 2018 heeft Menno Aukes geld gedoneerd om 10 nieuwe automatische
bloeddrukmeters aan te schaffen voor het Matata ziekenhuis. Deze
bloeddrukmeters zijn een belangrijke uitbreiding van de
ziekenhuisapparatuur, omdat er tot dan toe enkel 5 bloeddrukmeters in
het gehele ziekenhuis aanwezig waren. Dit betekende dat de apparaten
van afdeling naar afdeling verplaatst werden. In kritieke situaties met
zieke patiënten kon de afwezigheid van een bloeddrukmeter belangrijk
tijdverlies opleveren. Door deze geweldige donatie is er nu op elke
afdeling in het ziekenhuis een bloeddrukmeter aanwezig, wat betere
zorg voor de patiënten oplevert!
Wij willen Menno Aukes bij dezen graag nogmaals hartelijk danken voor
zijn donatie.
Handwaterputten Nyawawa en Kwoyo Kaura

Ook in 2018 werden er vanuit de omgeving van het Matata ziekenhuis weer aanvragen gedaan voor
de bouw van handwaterputten. Dit leidde tot twee nieuwe projecten waarvan de tot stand brenging
door twee afzonderlijke donoren mogelijk werd gemaakt
➢ De bouw van de handwaterput in de Nyawawa gemeenschap
heeft een directe verbetering van de kwaliteit van leven voor
ruim 900 mensen teweeggebracht. Alle mensen woonachtig in
de omgeving, denk hierbij ook aan kinderen en
jongvolwassenen op plaatselijke scholen, hebben vanaf oktober
2018 toegang tot veilig en schoon drinkwater. Wij zijn de
anonieme donor, die de bouw van deze handwaterput heeft
mogelijk gemaakt, heel hartelijk dankbaar.
➢ De bouw van een handwaterput bij de
Kwoyo Kaura school, gelegen in de Siany gemeenschap, zal een directe
verbetering van de kwaliteit van leven geven voor ruim 1100 mensen. De
bouw is heden volop in gang, zoals te zien op de foto. Tijdens de bouw is
besloten dat het in plaats van een ondiepe waterput een diepe waterput
dient te worden. Naar verwachting zal de waterput in het voorjaar in
gebruik genomen kunnen worden. Wij zijn de Gebroeders van den BoschStichting erg dankbaar dat zij de bouw van deze handwaterput mogelijk
maken.

Patiëntmonitor
Een donor die anoniem wenst te blijven, maar al jarenlang begaan is met
het lot van stichting Matata is in 2018 100 jaar oud geworden! Deze
donor besloot voor zijn 100ste verjaardag geld in te zamelen voor een
nieuwe patiënten monitor in het Matata ziekenhuis. Zo'n
patiëntmonitor wordt gebruikt om de vitale gegevens, zoals bloeddruk
en hartslag, van een patiënt te observeren en bewaken tijdens operaties
en op de afdeling. Een patiëntmonitor is een belangrijke toevoeging aan
de inventaris van het Matata ziekenhuis. Een bijzondere geste passend
bij een bijzondere verjaardag! Wij willen de anonieme donor graag
hartelijk danken en wensen hem nog vele gezonde levensjaren toe.
Orinde middelbare school
In september 2018 ontvingen we van de Hofstee stichting het geweldige nieuws dat zij 5000 euro wilde
doneren voor het gedeeltelijk opknappen van de Orinde middelbare school. Op deze school zitten
ongeveer 400 leerlingen. De Keniaanse overheid steunt deze middelbare scholen maar voor een zeer
klein percentage van de totale kosten, ongeveer 10%. Door deze situatie zijn vele middelbare scholen
in Kenia in zeer slechte conditie, waarbij het onderhoud van de scholen grotendeels voor rekening
komt van de ouders van de leerlingen. Het totale bedrag voor het opknappen van de volledige school
bedraagt bijna 40.000 euro. De donatie van de Hofstee stichting is een prachtig begin en daarmee zijn
2 klaslokalen nu van binnen volledig gerenoveerd. De rest van dit project zal
hopelijk in de loop van 2019 volgen.
We danken de
Hofstee stichting
Hartelijk voor
hun donatie!

Antiretrovirale medicatie
Elk jaar steunt de stichting Matata het Matata ziekenhuis met een financiële bijdrage voor de
verstrekking van medicijnen tegen HIV om aids en verdere verspreiding te voorkomen. De Keniaanse
overheid verstrekt ook medicijnen, maar dat is niet genoeg. Ook dit jaar heeft de stichting Matata
deze belangrijke bijdrage geleverd.
Ongalo kleuterschool
De Ongalo kleuterschool was een ernstig verouderd gebouwtje met een oude vieze vloer en een
golfplaten dak met gaten. Geen prettige leeromgeving voor de kleuters. Door de geweldige donatie
van de Marthe van Rijswijck foundation kon een volledig nieuw kleuterklaslokaal gebouwd worden.
In dit nieuwe klaslokaal kunnen nu dagelijks 50 kleuters les krijgen, in het oude gebouw konden
Slechts 20 kleuters terecht. Het eindresultaat is prachtig. Vele kleuters zullen in dit nieuwe gebouw
een goede start van hun schoolcarrière maken.

Plannen 2019
In het komende jaar wil de stichting Matata haar hulp continueren. Deze
hulp zal zich voornamelijk richten op het verder optimaliseren van het
Matata ziekenhuis door middel van het schenken van medische
apparatuur, medicijnen en babymelkpoeder. Naast het Matata ziekenhuis
zal een groot nieuw project van de stichting de bouw van een
gezondheidscentrum voor de Kosele gemeenschap zijn. Ook zullen er
weer voor verscheidene dorpsgemeenschappen handwaterputten
worden gegraven. Daarnaast zal de Ongalo kleuterschool naar
verwachting worden opgeleverd.
Start bouw Kosele gezondheidscentrum

Werkbezoek
In het najaar van 2019 zal er tevens een groot werkbezoek plaatsvinden. Om veiligheidsredenen
heeft er de afgelopen twee jaar geen werkbezoek plaatsgevonden en daarom zullen er nu veel
afgeronde en reeds gestarte projecten bezocht moeten worden. Onder andere het Matata
ziekenhuis, het nieuwe gezondheidscentrum in Kosele en meerdere scholen en waterputten zullen
bezocht worden.

Sponsors, schenkingen en overige bijdragen
Op de eerste plaats willen het bestuur van de stichting Matata en dr. John Malago en zijn medische
team alle donateurs hartelijk danken voor hun financiële steun en warme betrokkenheid bij het
Matata ziekenhuis en de plaatselijke bevolking in West-Kenia. Zonder donaties kunnen er geen
projecten worden gerealiseerd. De stichting Matata kent hierbij een aantal trouwe donoren die ook
in 2018 weer een grote bijdrage hebben geleverd aan de donaties. Daarnaast zijn er veel familie,
vrienden en kennissen die de stichting Matata steunen door middel van donaties. De heer M. Aukes
speelt als ambassadeur voor Stichting Matata een zeer belangrijke rol in de fondsenwerving.
Op de tweede plaats een woord van dank aan Dr. John Malago en zijn team, welke alle projecten met
succes hebben weten af te ronden. Daarnaast geeft Dr. Malago dagelijks leiding aan het Matata
ziekenhuis. En tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan de Keniaanse regering, voor het
verstrekken van vergunningen voor de renovatie van de scholen en de bouw van de medische kliniek
Kosele.

Werving en PR
In het najaar van 2018 werd een geheel vernieuwd briefpapier gedrukt. Daarnaast hebben de
bestuursleden in december naar familie, vrienden en kennissen de nieuwe Kerstkaart en/of Kerstbrief
gestuurd per post of mail. Naar vaste donoren werd tevens een Kerstkaart en een Kerstbrief gestuurd.
Nieuwe bedankkaarten werden ontworpen en gedrukt om eenieder te kunnen bedanken voor hun
donaties.

Kerstkaart

Bedankkaart

Website
Op de website worden alle actualiteiten van de stichting Matata weergegeven. Daarnaast is
informatie over alle lopende en afgesloten projecten te vinden op de website.
De heer Dick Nieuwenhuis is de websitebeheerder. Hij onderhoudt zowel de Nederlandse als Engelse
versie van de website. De teksten werden in 2018 geschreven door Jochem van Emburg.

Bestuur
Op 1 januari 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
▪ Jacqueline van Hoorn, voorzitter en fondsenwerving
▪ Wopke Veenstra, penningmeester
▪ Jochem van Emburg, algemeen bestuurslid
▪ Charlotte van Schaik, algemeen bestuurslid
In de loop van 2018 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.
Het bestuur vergaderde officieel 2 keer in 2018. Daarnaast had het bestuur minimaal wekelijks
contact met elkaar per mail en is er het afgelopen jaar regelmatig telefonisch overleg geweest tussen
de voorzitter en andere bestuursleden.
Het bestuur werkt nauw samen met dr. John Malago, arts en directeur van het Matata ziekenhuis.

Comité van Aanbeveling
In het Comité van Aanbeveling hebben zitting:
▪ Prof. dr. Ronald de Groot, Emeritus Hoogleraar kindergeneeskunde UMC Radboud Nijmegen
▪ Ir. Ane Hoekstra, voormalig bankier Rabobank
▪ Mr. Ed d’Hondt, voormalig burgemeester Nijmegen en voorzitter GGD Nederland
▪ Hon. Joseph Oyugi Magwanga, Member of Parliament, Kasipul Constituency Republic of
Kenya
▪ Michael Trin, managing director Airfreight Kuehne + Nagel NV Nederland
▪ Caroline Hoogwegt
▪ Linda Poelmann, directeur Jan Arends
Wij danken de leden voor hun betrokkenheid en steun.

Ambassadeur van de Stichting Matata
▪

Menno Aukes

Menno is al jarenlang betrokken bij het werk van de stichting Matata, met name op het gebied van
het werven van fondsen voor de stichting Matata.
Wij danken Menno voor zijn trouwe betrokkenheid en steun.

Letter of appreciation Dr. John Malago

Financieel jaarverslag 2018
Rekening
2018

Rekening
2017

Rekening
2016

0

1

3

Donaties groter dan 250 euro

5.586

7.568

9.419

Donaties kleiner dan 250 euro

2.198

500

3.675

Kerstactie

1.375

4.525

13.271

12.370

BATEN

1 Rente bankrekening
Baten uit eigen fondsenwerving

11
12
13
14

Donaties groter dan 10.000 euro

Geoormerkte donaties:

15
17
19
24
21
22
23

- Melkpoeder

12.106

- Aidsremmers
- Nieuw- en verbouw

15.974

Medische apparatuur

688

- Health facilities dispensaries

12.500

- Basisscholen

12.200

7.293

20.000

- Waterputten

9.640

18.630

7.500

Totaal baten

44.269

64.075

68.677

13.000

12.250

12.200

1.200

2.200

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

41
45
46
47
48

Melkpoeder
Bedden
Medicijnen

300

Nieuw- en verbouw (2)
Medische apparatuur

12.000
6.837

4.600

4.450

Totaal t.b.v. Matata Hospital

Dispensaries:
53 Bouw dispensaries
54 Faciliteiten dispensaries
51 Basisscholen
52 Waterputten

8.784
16.900
12.140

7.200

21.400

9.550

18.250

7.300

41.527

60.700

61.034

1.090

121

1.170

Kosten website

109

127

369

Bankkosten

433

403

447

Accountantskosten

871

950

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

91
92
93
94

Flyers, kerstkaarten en overig drukwerk

Bestuurskosten

95 KvK
96 Declaraties
97 Kosten werkbezoek
98 Overige bestuurskosten
Totaal bestuurskosten

250
53

8

62

216

756

30
606

93
964

224

636

3.467

1.825

2.872

44.994

62.525

63.906

-725

1.550

4.771

99 Diversen
Totaal overheadkosten
Totaal

Saldo van lasten en baten

Toelichting bij de jaarrekening 2018 van de Stichting Matata
Algemeen
De inkomsten en uitgaven van de Stichting Matata, ruim € 44.000, bleven ca € 20.000 achter bij die in
2017 en 2016. De grootste daling deed zich voor in uitgaven voor het ziekenhuis zelf, zowel aan de
inkomsten- als de uitgavenkant Daar staat tegenover dat er ca € 17.000 is gedoneerd en besteed aan
scholen, een bedrag dat uitstijgt boven dat in eerdere jaren.
De donaties van particulieren zijn grotendeels besteed aan medische apparatuur. Daardoor kon
hiervan meer worden aangeschaft dan voorheen.
Er werd licht (€ 725) ingeteerd op de reserve, die daardoor daalde naar € 6.735.
Specifieke posten
Baten
Basisscholen:
Twee giften van charitatieve instellingen en een particuliere gift maakten de bouw van een
kleuterschool te Ongalo en de renovatie van een kleuterschool te Orinde mogelijk.
Waterputten:
De Van den Bosch Stichting en een donateur die anoniem wenst te blijven doneerden ieder een
bedrag waarmee een waterput kon worden aangelegd. Van eerstgenoemde donatie werd een
waterput te Kwoyo Kaura bekostigd en van laatstgenoemde donatie een waterput te Nyawawa.
Lasten
De overheadkosten kwamen in 2018 iets hoger uit dan in voorgaande jaren vanwege de reiskosten
van een in 2019 te houden werkbezoek en de kosten van accountantscontrole, die de stichting sinds
2017 laat uitvoeren.
De totale overheadkosten kwamen uit op 7,7%.

