December 2016
Dear friends of the Matamba Foundation
From the bottum of my heart I thank you all for your support this year.
I also thank you for the warm welcome in the Netherlands last May and June. It is
wonderful and a great present to know how many friends we have in Holland. For all help
we thank you very much: the health centre, the orphans, the waterproject, the 2 new
houses for the orphans and now the new sewingatelier for girls and the seminar!
Thank you all!
Have a merry Christmass and a happy new year.
God bless you.
Father Albert Mligo
Beste Vrienden van de Stichting Matamba
Aan het eind van het jaar is het een traditie terug te blikken op het achterliggende jaar 2016
en vooruit te kijken naar het nog komende jaar 2017.
Het was een jaar waarin we veel hebben kunnen betekenen voor de arme bevolking in
Matamba. We dragen financieel zorg voor een deel van de salariskosten in het Health Centre
en een studie voor dr. Vasco betaald. De moeder- en kindzorg loopt goed, ook de polikliniek
is druk bezet. Vanuit het kinderproject kunnen we 27 weeskinderen ondersteunen op het
gebied van onderdak, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en juridisch zaken. Ook de
kortdurende projecten van de Vastenactie vorderen gestaag.
Tijdens het werkbezoek in september jl. van Tom Bakker en Cobi Noordhoff spraken we een
medewerker van Unicef. Hij vertelde dat er geen kinderen meer geboren worden die besmet
zijn met het HIV virus. Zwangere vrouwen die besmet zijn met het virus krijgen al tijdens de
zwangerschap een medicatieprogramma zodat hun kindje onbesmet geboren wordt. Door
de vaccinaties die we vanuit het Health Centre uitvoeren is de kindersterfte gedaald en zijn
er minder zieke kinderen. Dat zijn toch hele mooie berichten.
De straatmeisjes, onder begeleiding van zr. Ossana, werkten vanuit een container. Er wordt
nu een naaischooltje gebouwd inclusief een winkeltje, zodat de meisjes op termijn in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien als coupeuse. De bouw verloopt voorspoedig. We hopen
begin dit jaar van start te gaan. We organiseerden met hulp van de Vastenactie, een seminar
met een PME training voor 14 sleutelfiguren: o.a. fr. Albert, de dokteren, de zusters, het
hoofd van de school en de burgemeester. PME staat voor “project planning, monitoring en
evaluation”. We willen ook investeren in kennis zodat men ons in Matamba op enig moment
niet meer nodig heeft. Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen vanwege het
succesvol afsluiten van het seminar.

De vrienden van de Stichting Matamba, u dus, zorgen er voor dat de weeskinderen onderdak
hebben in hun eigen omgeving. Ze krijgen voeding, kunnen naar school en krijgen
gezondheidszorg als dat nodig is. De kinderen hebben iedere twee weken een
contactmoment in het Health Centre en krijgen dan ook eten mee. Uiteraard is het eten voor
het hele gezin waarin het kind woont en niet alleen voor het weeskind. We onderhouden 17
gezinnen.
Mede dankzij de Vastenactie is er nu volop water en zijn de huisjes van de weeskinderen
opgeknapt. Doordat er nu voldoende water is, worden er rondom het dorp aardappels
verbouwd: dat genereert arbeidsplaatsen en meer gevarieerde voeding dan vrijwel alleen
maispap.
Zonder alle vrijwilligers zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit jaar hebben we alweer de
zevende Kerstkuiertocht, die weer helemaal door vrijwilligers is voorbereid. In de
bijgevoegde flyer vindt u hier meer informatie over. U bent van harte uitgenodigd mee te
wandelen. Opgelet: er is een ander START- en EINDPUNT!
We zijn zeer dankbaar dat we telkens weer een beroep op de vrijwilligers, donateurs en
sponsoren mogen doen.
Grote dankbaarheid is er ook in Matamba. Je wordt er soms verlegen van. We hoorden dat
de kinderen, waarvan de Stichting Matamba het schoolgeld betaalt, extra goed hun best
doen op school. Uit dankbaarheid…..
Onze plannen voor 2017
Natuurlijk willen we de reguliere activiteiten vervolgen: de zorg voor het Health Centre en de
zorg voor de weeskinderen. Daarnaast mogen we weer een beroep doen op de gelden van
de Vastenactie 2017 in de St Pancratius Parochie in Tubbergen e.o. en de St Joris Parochie in
Almelo. We willen het Health Centre voorzien van een klein verrichtingscentrum, een goed
registratiesysteem opzetten en het brillenproject uitbreiden.
Onze steun, op welke manier dan ook, blijft ook in 2017 noodzakelijk.
We wensen u allen hele mooie Kerstdagen, gezellige Oud en Nieuw en voor het jaar 2017
Vrede en alle Goeds.

Asante Sana
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba, Cobi Noordhoff
Zie ook: www.stichting-matamba.nl
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