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Stichting Matamba

www.stichting-matamba.nl 
info@stichting-matamba.nlWij zijn dankbaar met elke gift en wij stellen uw bijdra-

ge zeer op prijs. We zijn een ANBI-erkende stichting, 
giften komen volgens de bekende regels in aanmer-
king voor een aftrekpost bij de inkomstenbelasting. 
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Health Centre

In november 2008 is er een prachtig ziekenhuis geopend: het St. 
John’s Health Centre. Dagelijks krijgen kinderen en volwassenen de 
medische zorg die zij nodig hebben. Er is een polikliniek en vanuit 
het Health Centre wordt moeder-en kindzorg geboden. 

Maandelijks worden kin-
deren gewogen en gevac-
cineerd. In mei 2019 zijn 
de eerste ingrepen onder 
algehele narcose verricht. 

Voor kinderen met een be-
perking komt er twee keer 
per maand een fysiothera-
peut naar het Health Cen-
tre.

Kinderproject

De Stichting Matamba biedt 
kinderen een veilige woonplek. 
We hebben de nood van wees-
kinderen in het district Matam-
ba gezien, inclusief uitbuiting 
op het gebied van seks en kin-
derarbeid. 
De bereidheid om voor de wees-
kinderen te zorgen is er wel in 
Matamba. Maar er is zo’n ge-
brek aan alles dat dit voor veel 
families financieel niet mogelijk 
is. 

Kinderen hebben een veilige 
omgeving nodig, een thuis waar 
ze kind kunnen zijn en waar ze 
hun talenten kunnen ontwikke-
len om uit te groeien tot weerba-
re volwassenen die volwaardig 
lid van de lokale gemeenschap 
kunnen worden. 

Vanuit het Health Centre krij-
gen kinderen nu steun op het ge-
bied van onderdak, voeding, on-
derwijs, medische zorg en waar 
nodig juridische ondersteuning. 

Brillenproject 

Sinds 2014 gebruiken we een 
ruimte in het Health Centre 
voor oogheelkunde. Twee keer 
per jaar gaat een opticien met 
assistent naar Matamba om 
oogmetingen te doen en slecht-
zienden in Matamba te voorzien 
van een gebruikte bril. 

In Nederland zijn er ruim 6.000 
gebruikte brillen ingezameld, 
nagekeken, schoongemaakt en 
doorgemeten. Tijdens de afge-
lopen werkbezoeken hebben we 
ruim 1100 slechtzienden een 
zo goed mogelijk passende bril 
kunnen geven.

Vanaf 2017 werkt de Stichting 
Matamba samen met een oog-
arts. In het St. John’s Health 
Centre is met financiële steun 
van Vastenacties in Tubbergen 
en Almelo in 2019 een operatie-
kamer in gebruik genomen. We 
verwachten dat de oogarts snel 
kan starten met het opereren 
van patiënten met staar, oog-
trauma’s en andere oogaandoe-
ningen. 
Voor het Brillenproject zijn wij 
altijd op zoek naar gebruikte 
brillen of apparatuur. We gaan 
het Brillenproject de komende 
jaren uitbreiden naar Makette 
en Njombe. 

Stichting Matamba

De Stichting Matamba onder-
steunt ontwikkelingsprojecten 
in het dorp Matamba in Tanza-
nia. 

Dankzij vele donateurs, spon-
soren en Vastenacties hebben 
we sinds de oprichting in 2002 
al veel projecten kunnen verwe-
zenlijken.

Zo heeft het dorp inmiddels 
een watervoorziening, een 
naaischool voor weesmeisjes 
en een Health Centre met wo-
ningen voor de arts en de ver-
pleegkundigen. Verder konden 
we een tractor en een auto aan-
schaffen. 


