van matata

kr ac h t

Directe ondersteuning aan het ziekenhuis
Minimale overheadkosten
Directe contacten met lokale overheid en
Nederlandse ambassade in Nairobi
Transparantie door publicatie van projecten
en jaarverslagen op onze website

uw bij drage
Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer:
NL82RABO01385.72.585, t.n.v.: Stichting Matata Children’s Hospital Kenya,
6587 AW Middelaar. U kunt de stichting natuurlijk ook een legaat schenken.

a nbi
De stichting is aangemerkt als ene Algemeen Nut Beogende Instelling en is
als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. Hierdoor zijn giften aan de
stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

best uur

		
Bestuursleden:			
Jacqueline van Hoorn, voorzitter
Wopke Veenstra, penningmeester
Charlotte van Schaik, alg. bestuurslid
Jochem van Emburg, alg. bestuurslid

IBAN
KvK

024 - 358 11 50
info@stichtingmatata.nl
www.stichtingmatata.nl
NL82RABO01385.72.585
9175599

Adviseurs:
Menno Aukes, ambassadeur
Dick Nieuwenhuis, webmaster
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de sticht ing

Dokter John Malago is het hoofd van het Matata ziekenhuis. Hoewel dokter
Malago vol goede moed was, waren de oprichters van de stichting Matata
destijds geschokt door het leed dat zij aantroffen en besloten zij dit ziekenhuis
te gaan steunen. Zo werd stichting Matata in 2007 officieel opgericht en
erkend, en steunt zij tot op heden het Matata ziekenhuis.
Het Matata ziekenhuis is door de jaren heen flink gegroeid. Vandaag de
dag is het een volwaardig ziekenhuis met 200 bedden en onder andere een
operatiekamer, kraamafdeling, moeder-kindcentrum, HIV/aids-centrum en
een goed uitgeruste apotheek. Op jaarbasis worden er zo’n 36000 patiënten
poliklinisch en 5000 patiënten klinisch behandeld en kan noodzakelijke
medische hulp en verpleging worden geboden wanneer nodig.

In de loop der jaren is de stichting Matata ook begonnen met het opzetten
en realiseren van projecten buiten het ziekenhuis. Bij deze projecten staat
de gezondheid en kwaliteit van leven van de lokale bevolking eveneens
centraal. Voorbeelden van dit soort projecten zijn de bouw van mobiele
gezondheidszorg-units voor afgelegen stammen, diepe waterputten
(boreholes), hand-waterputten (shallow-wells) en renovaties van scholen en
de inrichting daarvan.

Stichting Matata wil de gezondheidszorg in de regio van Oyugis helpen
verbeteren door ondersteuning te bieden aan het Matata Hospital en
medische klinieken in de rurale gebieden. De stichting is met het oog op
verdere professionalisering van het ziekenhuis nog steeds dagelijks bezig
met het ondersteunen en opstarten van projecten, zoals:

doe l

In 2007 bracht een reis naar Kenia ons in contact met het
Matata Children’s Hospital. Dit ziekenhuis is gelegen in het
westen van Kenia in het dorp Oyugis, Homa Bay district.
Het gebied staat bekend als een van de armste regio’s
van het land waar de bevolking nog voornamelijk leeft van
landbouw en visvangst in het nabij gelegen Victoriameer.

Verstrekken medicijnen & babymelkpoeder
aanschaf medische apparatuur & ziekenhuisbedden
Aanschaf laboratoriumvoorzieningen
Bouwen duurzame medische klinieken,
inclusief solarvoorzieningen

Daarnaast ondersteunt de stichting de
aanleg en renovatie van voorzieningen,
die niet in de eerste plaats een medisch
karakter hebben. Deze voorzieningen
verhogen echter wel de kwaliteit van
leven van dorpsgemeenschappen en
hebben daardoor een positief effect
op de gezondheid. Voornamelijk
projecten om waterputten te bouwen
en scholen te renoveren blijken erg
belangrijk voor de gezondheid en
toekomst van de lokale bevolking.

to eko m st
Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van donaties. Sinds de oprichting in
2007 werd 98% direct besteed aan projecten van het ziekenhuis en hadden
wij slechts 2% overheadkosten. De ontvangen donaties worden besteed aan
projecten die een directe verbetering van leefomstandigheden van de lokale
bevolking dienen te bewerkstelligen. De komende jaren willen wij onze steun
aan de lokale bevolking graag voortzetten, maar dat lukt ons niet zonder uw hulp!

