Almelo, december 2019,

Beste Vrienden van de Stichting Matamba
Aan het eind van het jaar is het een traditie van het bestuur en de stuurgroep van de
Stichting Matamba om terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar
het nog komende jaar 2020.
Terugkijkend zien we dat onze inzet voor de bevolking van Matamba zijn vruchten af gaat
werpen. In oktober jl. waren Marga van Huizen, Michiel Noordhoff en ondergetekende er
voor een werkbezoek.
We hebben de vooruitgang gevierd: de operatiekamer is in gebruik genomen, vier kinderen
“zijn uitgevlogen” uit het project voor de weeskinderen en gaan zelfstandig hun weg, de
moeder- en kindzorg loopt voorspoedig!
Het doet goed om te zien dat er positieve ontwikkelingen zijn en de zelfredzaamheid
toeneemt.
Het brillenproject breidt zich uit naar Makete en Njombe. Dit jaar is er 2 keer een delegatie
van het brillenproject naar Tanzania afgereisd want de nood is hoog! Er zijn weinig
oogartsen maar heel veel mensen met oogklachten. Door de jaren heen zijn er meer dan
2.000 brillen uitgedeeld.
In plaats van vrijwilligers uit Nederland via SOMOI gaat er 2 keer per maand een
Tanzaniaanse fysiotherapeute vanuit Inuka, een revalidatiecentrum, naar Matamba om
kinderen met een beperking te begeleiden, zowel vanuit het Health Centre als vanuit de
school.
We ondersteunen in 2020 vanuit het Health Centre, 24 weeskinderen. De weeskinderen
wonen bij hun familie. Vaak is dat een opa, oma of ander familielid. We hebben bijna alle
kinderen mogen ontmoeten tijdens onze werkbezoeken. Twee van onze weeskinderen
worden geholpen door de fysiotherapeute.
De weeskinderen krijgen voeding, kunnen naar school en krijgen gezondheidszorg als dat
nodig is.
Zr. Prisca coördineert dit project. Iedere twee weken is er een contactmoment in het Health
Centre.
De kinderen krijgen dan ook eten mee voor het hele gezin waarin het kind woont.
We zijn zeer dankbaar dat we telkens weer een beroep op u, de vrijwilligers, donateurs en
sponsoren mogen doen. Dankzij uw bijdrage kunnen we al deze mooie projecten uitvoeren.

Onze plannen voor 2020:
Natuurlijk willen we de reguliere activiteiten vervolgen: de zorg voor het Health Centre en de
zorg voor de weeskinderen. In 2020 nemen we geen deel aan de Vastenactie, wellicht in
2021 weer. We maken even een pas op de plaats.
Onze aandacht gaat vooral uit naar het continueren van het project en het werken aan
zelfstandigheid. Betsie Limmen is toegetreden tot het bestuur. Zij heeft drie maanden in
Matamba gewerkt vanuit SOMOI.
In februari 2020 gaat Linda Jansman, organisatiedeskundige en verpleegkundige, op verzoek
van fr. Albert, vanuit PUM, onderzoek doen en advies geven om de organisatie in Matamba
nog beter te stroomlijnen. Ons laatste actiepunt voor 2020: als het enigszins mogelijk is
nodigen we fr. Albert in juni uit voor een werkbezoek aan Nederland.
We willen investeren in kennis en kunde zodat men ons in Matamba op enig moment niet
meer nodig heeft. Maar onze steun, op welke manier dan ook, blijft ook in 2020
noodzakelijk.
We wensen u allen gezellig Oud en Nieuw en voor het jaar 2020 Vrede en alle Goeds.

A Sante Sana
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba
Cobi Noordhoff

Bijlagen:
 Folder
Zie voor foto’s en filmpjes over de werkbezoeken: www.stichting-matamba.nl
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