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Bij de gedachte aan Kerstmis krijgt men een sfeergevoel van huiselijke warmte en familiale
gezelligheid. Het is een feest waarbij men omgeven is door zijn of haar meest dierbare
personen en een tijd waarin medemenselijkheid centraal staat. In dat kader vragen wij graag
uw aandacht.
Het Matata Children’s Hospital staat in Oyugis, Kenia, op ongeveer 50 km afstand van het
Victoriameer. Het is een van de armste streken van Kenia met een hoog sterftecijfer met als
belangrijkste doodsoorzaken malaria, cholera, tuberculose en HIV/aids.
Het Matata Children’s Hospital probeert met de hulp van onze Stichting Matata de best
mogelijke zorg te leveren aan de lokale bevolking in en rondom Oyugis. Het ziekenhuis
betracht dit o.a. door:
- Het leveren van acute en chronische zorg
- Het verstrekken van HIV-medicatie
- Het verstrekken van babymelkpoeder
- Het bouwen van medische hulpposten in het binnenland
- Het bouwen van drinkwaterputten in het binnenland
Er is in het ziekenhuis altijd vraag naar nieuw medisch instrumentarium. Op dit moment zijn
de volgende zaken gewenst om nog betere zorg te kunnen leveren:
- Zuurstofconcentrators voor de kinderafdeling, afdeling gynaecologie en uitslaapkamer
- Zuurstofapparaat voor de kinderchirurgie
- Autoclave (om medische instrumenten steriel te maken)
- Apparatuur voor de anesthesie
Bovengenoemde activiteiten en inventaris worden niet door de overheid gesubsidieerd en
zijn daarom volledig afhankelijk van donaties van onze Stichting Matata. Ook in 2019 willen
wij onze hulp graag continueren. Uw financiële steun daarbij is voor ons onmisbaar.
Daarom vragen wij u een bijdrage over te maken op: bankrekeningnummer NL82RABO
01385.72.585 t.n.v. Stichting Matata Children’s Hospital Kenya, 6587 AW Middelaar.
Het is natuurlijk ook mogelijk om de Stichting Matata een legaat te schenken. Uw geld wordt
goed besteed. De stichting heeft minimale overheadkosten en vrijwel al het ontvangen geld
wordt direct besteed aan projecten voor het Matata ziekenhuis en de lokale bevolking.
Helpt u mee om de lokale bevolking in Oyugis, in het bijzonder moeders en hun kinderen,
een betere toekomst te geven? Zij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp.
Mede namens hen, wensen wij u en uw dierbaren een vredig Kerstfeest en een gezond 2019.
Met vriendelijke groet,
Stichting Matata Children’s Hospital Kenya
Jacqueline van Hoorn, voorzitter | Wopke Veenstra, penningmeester | Charlotte van
Schaik, algemeen bestuurslid | Jochem van Emburg, algemeen bestuurslid
Stichting Matata Children’s Hospital Kenya is erkend door de belastingdienst als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op onze website www.stichtingmatata.nl kunt u
zien wat er in 2018 en de jaren daarvoor is gerealiseerd, mede door uw warme betrokkenheid
en financiële steun, waarvoor veel dank!

