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VOORWOORD
A FOREWORD TO THE 2016 WORKING AS A TEAM
Thank you! We appreciate your continued support and look forward to growing as
one in 2017.
Happy New Year 2017! It’s hard to believe we closed out another calendar year, but
we are excited for this new year of opportunities and growth that awaits us.
As we reflect on a year of exponential growth and engagement across our
development programs, we are thankful for your support and contributions to our
perspectives on the growth and continued sustainable health care at the Matata
Hospital and within our communities. We look forward to continuing the
sustainable development engagement in the year 2017 and beyond. We also want to
thank the whole Board of Management for the Foundation Matata Children Hospital
Kenya, Netherlands and extending a special welcome and appreciation all the
partners who have supported us without waiver; as we are blessed, we look forward
to your growth as one in 2017 and beyond.

Dr. John Malago
Chief Executive Officer
On behalf of the BoM
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1. Algemene informatie
In 2007 is de Stichting gestart met de ondersteuning van het Matata Hospital in Oyugis
Kenia. Dit ziekenhuis ligt in Rachuonyo District in de provincie Nyanza, in het westen van
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. Inmiddels is
het ziekenhuis van kwaliteitsniveau twee gestegen naar niveau vier. Dit systeem hanteert
de Keniaanse overheid, departement gezondheidszorg in Nairobi. Niveau vijf is het hoogste.
Doelstelling
De Stichting Matata beoogt de gezondheidszorg in de regio van Oyugis te verbeteren door
ondersteuning te bieden aan het Matata Hospital en medische klinieken in de rurale
gebieden. 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 op het niveau van de
gezondheidszorg hebben.
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:
http://www.stichtingmatata.nl/
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2. Activiteiten in 2016
Het jaar 2016 was een succesvol jaar voor het Matata Hospital.
De geplande activiteiten zijn allemaal ter hand genomen; bij de uitvoering van de meeste
projecten deden zich geen noemenswaardige problemen voor.
Hieronder worden de resultaten per project toegelicht.
De bouw van Oredho Health Center, in de binnenlanden van West-Kenia, startte in het
najaar 2015 en werd voltooid in maart 2016. Door belangrijke schenkingen van een
anonieme donor en van de Stichting Dioraphte, is dit Health Center tot stand gekomen. In
april werd het operationeel en kregen de dorpsbewoners van Oredho toegang tot 24 uurs
basis gezondheidsdiensten.
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De renovatie van de kinderafdeling in het Matata Hospital startte in januari en werd eind
maart voltooid. Vanuit de ontvangen Kerstdonaties 2015, werd deze afdeling gerenoveerd:
nieuwe vloeren, nieuwe toiletten en wasgelegenheden.

De verstrekking van babymelkpoeder aan de baby's in Matata Hospital, kon door een
belangrijke anonieme schenking worden gecontinueerd.
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De aankoop van aidsremmers voor de kinderen in het ziekenhuis werd mogelijk gemaakt
door donaties van twee gevers.
De renovatie van 10 leslokalen van God Ber Primary School is tot stand gekomen door de
Order of Malta Switzerland, Global Partners for Development California en giften van de
heer en mevrouw Aukes. Hierdoor zijn de mogelijkheden om goed onderwijs te geven sterk
vergroot.
Op 10 mei, tijdens het formele werkbezoek, is deze school door medeoprichter van de
Stichting Matata, Yvonne Hendriksen, feestelijk geopend in aanwezigheid van officials.
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Op 12 mei werd, eveneens door Yvonne Hendriksen, de Oredho Deep Borehole officieel
geopend en door de Oredho Community in gebruik genomen.

Door de verkoop van schoon consumptiewater uit de kiosk bij de Deep Borehole worden
gelden gereserveerd voor het in de toekomst benodigde onderhoud hiervan. Eveneens
werden waterleidingen getrokken vanuit deze Deep Borehole naar het Health Center, zodat
de patiënten en de medische staf dagelijks gebruik kunnen maken van dit veilige water.
Van de Stichting Lameris Foundation werd een schenking ontvangen voor de realisatie van
Nyandiwa Secondary Girls School hand-water put. De leerlingen van deze nieuwe school
hebben toegang gekregen tot schoon en veilig drinkwater.
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Van de Gebroeders van den Boschstichting werd een donatie ontvangen voor de bouw van
een handwaterput voor Kambui dorpsgemeenschap. Het graven werd gestart in december
2016 en kon derhalve niet afgerond worden in het verslagjaar.
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Door schenkingen van particulieren konden kraambedden worden gekocht voor de nieuwe
kraamafdeling in het Matata Hospital. Daarnaast werd een electronic fetal scope en height
board voor de baby’s aangeschaft in het ziekenhuis.
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Een anonieme schenker maakte het mogelijk, dat er nieuwe wasgelegenheden werden
geïnstalleerd in de nieuwe kraamafdeling van het ziekenhuis.

Van de Kerstdonaties van familie en vrienden, in december, werd een Chemistry Analyzer
aangeschaft voor het ziekenhuis.
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Twee medisch studenten van de Universiteit van Amsterdam, Charlotte van Schaik en
Jochem van Emburg, hebben stage gelopen in het Matata ziekenhuis.
Wij verwijzen naar hun verslag op onze website:
http://www.stichtingmatata.nl/nl/nieuws/stage-in-het-matata-hospital-van-tweenederlandse-medische-studenten/.
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Voor een overzicht van de nieuwe projecten zie onze website:
http://www.stichtingmatata.nl/projecten/

3. Plannen voor 2017
In het komende jaar wil de Stichting haar hulp continueren. Deze hulp zal zich voornamelijk
richten op het verder optimaliseren van het ziekenhuis, d.m.v. het schenken van medische
apparatuur, medicijnen en babymelkpoeder. Daarnaast zullen enkele hand waterputten
worden gegraven en zal de hulp zich specifiek richten op het optimaliseren van de klinieken
in de binnenlanden, deze worden uitgerust met nieuwe medische apparatuur en
kraambedden. Voor de dorpsgemeenschappen zal een nieuwe plattelands kliniek worden
gerealiseerd.
4. Sponsors en schenkingen en overige bijdragen
Het Radboud ziekenhuis Nijmegen doneerde medische apparatuur aan het Matata Hospital.
Kuehne en Nagel verzorgde de uitvoer- en invoer documenten. Een hele klus, zo bleek in de
praktijk. Daarnaast transporteerden zij deze goederen naar het Matata Hospital, per
vliegtuig en aansluitend over de weg van Nairobi naar Oyugis.
Het bestuur van de Stichting Matata, dr. John Malago en zijn medisch team zijn grote dank
verschuldigd aan alle verdere schenkers, welke door hun belangrijke donaties, het mogelijk
maakten dat: Onder andere, de plaatselijke bevolking in Oyugis en omgeving toegang
hebben gekregen tot gezondheidszorg en schoon en veilig drinkwater.
Daarnaast is, onder andere, door de verbouwing van God Ber school is de kwaliteit van het
onderwijs voor deze schoolkinderen sterk verbeterd.
5. Werkbezoek
In mei werd een werkbezoek gebracht aan het Matata Hospital door de oprichter van de
Stichting Matata Yvonne Hendriksen en de voorzitter Jacqueline van Hoorn. Doel was o.a.
om de output te controleren en de input te stimuleren. De geboekte resultaten waren goed.
De medische vooruitgang in zowel het ziekenhuis alsmede aan de bezochte medische
klinieken in de binnenlanden was goed waarneembaar. Metingen en verdere medische
resultaten zijn opgesteld door het ziekenhuis en werden ingezien en in orde bevonden. Wel
werd geconcludeerd dat de communicatie tussen het Matata Hospital en het bestuur van de
Stichting Matata verbeterd dient te worden. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt.
Daarnaast werd een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde hand-waterput, gedoneerd
door het Albert Schweitzer Fund.
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6. Bestuur
Op 1 januari 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
Jacqueline van Hoorn, voorzitter en fondsenwerving.
Ron Bos, public relations
Wopke Veenstra, penningmeester
Per 1 mei heeft de heer Ron Bos zijn bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur van de
Stichting, alsmede dr. Malago en zijn team zijn grote dank verschuldigd aan de heer Bos,
daar hij, jarenlang, grote partijen medische goederen heeft gedoneerd aan de patiënten van
het Matata ziekenhuis, vanuit zijn bedrijf. De heer Bos is vanaf het begin van de oprichting
van de Stichting betrokken geweest bij het Matata ziekenhuis. Eerst als comitélid en later
als bestuurslid.
De twee eerder genoemde studenten Charlotte van Schaik en Jochem van Emburg werden in
december gevraagd toe te treden tot het bestuur van de Stichting en zij hebben hierop
positief gereageerd. Vanaf 1 januari 2017 zullen zij formeel het bestuur versterken, met
name op het gebied van medische adviezen en de Engelse vertalingen van teksten voor de
website en de jaarverslagen.
7. 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;
Mevrouw Linda Poelmann, directeur Jan Arends;
Mr. Ed d'Hondt, voormalig burgemeester Nijmegen en voorzitter GGD Nederland;
Michael Trin, Managing Director Airfreight Kuehne + Nagel NV;
Mevrouw Caroline Hoogwegt;
Hon. Joseph Oyugi Magwanga, Member of Parliament, Kasipul Constituency Republic
of Kenya.
Wij danken de leden voor hun betrokkenheid en steun.
8. Website
De heer Dick Nieuwenhuis verzorgde de berichten voor de website en is de websitebeheerder.
De heer Ron Bos maakte de teksten.
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9. Woord van dank
Het bestuur onderhoudt contacten met diverse donoren. Wij prijzen ons gelukkig met een
aantal trouwe schenkers, die ook weer bereid gevonden waren om in 2016 middelen en
gelden te verstrekken. Daarnaast is er een grote kring bestaande uit familie, vrienden en
kennissen, die de Stichting financieel ondersteunden.
De heer Menno Aukes speelt als ambassadeur voor de Stichting een belangrijke rol in de
fondsenwerving. Zo heeft hij de contacten met de Order of Malta Switzerland tot stand
gebracht. Deze hebben geresulteerd in belangrijke donaties.
Aan alle schenkers heel hartelijk dank! Zonder uw steun zou hulp niet mogelijk zijn.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan Dr. John Malago, CEO van het ziekenhuis,
zijn medisch team en de plaatselijke bevolking in Nyanza provincie. Zonder hun intensieve
inzet en visie zouden de projecten niet tot stand gekomen zijn. Dit hebben wij, met name
tijdens het werkbezoek, geconstateerd.
Februari 2017.
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10. Letter of appreciation Dr. John Malago

Matata Hospital
P.O. Box 27 – 40222 Tel Nos.+254 791 678 197/ 722 617 337
E-mail: matatahosp@gmail.com
Website: www.matata.co.ke
info@matata.co.ke
“A hospital of choice within our County and beyond for
healthy Society”
Our Ref: ………………………..
Your Ref: ……………………….
Date: …February 05, 2017…
RE: APPRECIATION FOR JOB WELL DONE IN THE YEAR 2016:
We are writing to sincerely thank the entire management of the Foundation
Matata Children Hospital Kenya, Netherlands and the supporting partners for
the kind support given in the year 2016.
Because of the sincere and continued support, the Matata Hospital has become a
preferred Hospital for the communities with the wider Southern Nyanza region,
where sustainable and reliable quality health care can be accessed at any time of
the day and night.
Further, the communities around Matata Hospital has immensely benefitted
from various supports, ranging from Shallow wells, deep water wells (boreholes),
mobile clinic outreaches, nutritious powdered baby milk, schools renovations and
many more.
On behalf of the communities we have been able to reach with our integrated
quality services, staff and the Board of Management, I am writing this letter of
THANK YOU.
MAY OUR GOD CONTINUE TO BLESS YOU AND GIVE YOU
STRENGTH TO SERVE MANY OTHER PEOPLE around and outside
Matata.
We are appreciative of the warm relations that has existing, now for a while
Thank so much,
John Malago, Dr.
Chief Executive Officer
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Toelichting bij de jaarrekening.
De uitgaven van de stichting waren met €71.206 iets lager dan de begrote € 78.100. Het
verschil tussen begroting en realisatie heeft de volgende hoofdoorzaken:
- Voor de renovatie van de God Ber primary school was in de begroting € 30.000
opgenomen. De later opgestelde projectbegroting kwam uit op € 24.500 en daarvan is €
22.000 daadwerkelijk aan het project besteed.
- Voor het transport van medische apparatuur ten behoeve van de dispensaries was € 8.800
begroot. Dit transport heeft plaatsgevonden buiten de boeken van de Stichting Matata om.
Daar stond tegenover dat aan de bouw van een dispensary in Oredho € 8.784 is besteed die
niet was begroot.
Aan de batenkant zijn de verschillen tussen realisatie en begroting nog iets groter: er was €
81.000 aan inkomsten begroot, terwijl er € 68.677 aan inkomsten is gerealiseerd. Deels
corresponderen de afwijkingen met die aan de uitgavenkant. Zo was voor de renovatie van
de God Ber primary school € 30.000 aan baten geraamd, terwijl er € 20.000 binnen kwam,
in overeenstemming met de lager uitgevallen projectbegroting. En ook aan de batenkant
vielen de transportkosten voor apparatuur in de dispensaries weg.
Daarnaast kwam er aan donaties iets minder binnen dan in 2015, en dat betrof met name de
grotere donaties (meer dan € 250). De kerstactie leverde wel een goed resultaat op en
overtrof de inkomsten uit de kerstactie van 2015.
Het saldo van inkomsten en uitgaven was € 2.529 negatief. Dit tekort kon worden betaald
uit de reserve van de stichting, die per 31 december 2016 nog €5.910 bedroeg.
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Rekening
2.016

Begroting
2.016

Rekening
2015

Begroting
2015

Rekening
2014

BATEN
Rente bankrekening

9
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Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties groter dan 10.000 euro

79.690
38.256
3.734

12.565

Donaties groter dan 250 euro

9.419

10.126

Donaties kleiner dan 250 euro

3.675

3.492

Geoormerkte donaties:
- Melkpoeder

12.106

10.000

- Staff training

10.153

11.354

1.250

20.086

- Aidsremmers
- Waterputten
- Nieuw- en verbouw (2)

300
7.500

12.750

37.817

12.240

15.974

15.000

33.500

51.000

9.000

14.800

30.000

30.000

4.250

3.935

5.000

81.000

157.638

99.980

121.689

14.498
40.990

32.500

15.473
12.000
50.000

19.783

20.086

2.800
27.690

300

700
400

- Transport containers dispensaries
- Basisscholen (1)

20.000

Kerstactie
Totaal

68.677

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Melkpoeder

12.200

9.800

10.153

Waterputten

7.300

12.450

46.515

Bouw dispensaries

8.784

Ziekenhuisbedden
Training staff Matata Hospital
Training vrijwilligers
Bedden

2.200

200

Medicijnen
Nieuw- en verbouw (2)
Medische apparatuur
Basisscholen (1)

300
12.000

14.700

4.450
30.000

30.000

8.800

68.334

75.750

14.350
154.891

Transport containers dispensaries

900
27.000

1.090

21.400

97.859

114.978

200
150
500
200

1.351

Werving baten
Kosten eigen fondswerving

606

1.000

1.048
99
237
205
30
338
312

2.872

2.350

2.270

200
800
71
2.121

Totaal

71.206

78.100

157.161

99.980

118.195

Saldo van lasten en baten

-2.529

2.900

477

0

3.494

Flyers, nieuwsbrieven, kerstkaarten en overig drukwerk

1.170

500

Kosten website

369

150

Bankkosten

447

500

Bestuurskosten

250

200

KvK

30

Declaraties
Kosten werkbezoek
Diversen

(1) in 2017: God Ber Primary School
(2) in 2017: vloeren, toiletten, washok maternity room
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99
185
617
24
56
670

3.217

