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Stichting Hakuna Matata Tanzania
De stichting is een non-profitorganisatie die de leefomstandigheden in het Tanzaniaanse dorp
Mkwajuni wil verbeteren door middel van verschillende projecten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en 2 algemene leden.
Voorzitter – Maggie Bachoo
Secretaris – Antie Kaan
Penningmeester – Sidney Veltman
Algemeen lid – Nico Lowie
Algemeen lid – Eveline Lowie
Fondsenwerving
Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het werven van fondsen. De stichting ontvangt
incidentele donaties, verkoopt Tanzaniaanse artikelen en hapjes en heeft een aantal vaste
donateurs.
Communicatie
Naast het jaarverslag publiceert de stichting ieder half jaar een nieuwsbrief. Deze staat samen met
projectdocumentatie op de website van de stichting. Alle stukken zijn ook opvraagbaar bij de
stichting.
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Verslag over 2013
Het afgelopen jaar stond voor onze stichting in het teken van de bouw van het Community
Center. In de eerste maanden van het jaar hebben wij, samen met twee bouwkundig ingenieurs,
het ontwerp voor het Community Center geoptimaliseerd. De belangrijkste eisen voor ons als
stichting aan het ontwerp waren dat het een duurzaam gebouwd gebouw moest worden en dat
het voor meerdere doeleinden gebruikt kon worden.
Ten aanzien van de duurzame bouw zijn we opzoek gegaan naar alternatieven voor de
traditionele baksteen en hebben deze gevonden in de zandcementsteen, deze wordt met een
steenpers gemaakt en als deze gedroogd is, is de steen net zo hard als cement. De stenen worden
niet gebakken, en het percentage cement is klein, daardoor zijn deze stenen beter voor het
milieu. De door ons aangeschafte steenpers kan in de toekomst door het Community Center
gebruikt worden voor het maken van stenen die verkocht kunnen worden zodat er geld voor het
Community Center wordt gegenereerd.
In juli is de bouw van het Community Center gestart. De twee bouwkundig ingenieurs, de
voorzitter van onze stichting en een docente zijn bij de start van de bouw aanwezig geweest. De
voorzitter heeft de banden met het dorp versterkt en nogmaals de noodzaak van goede
exploitatie van het Community Center onderstreept. Verder hebben wij lokaal (uit Tanzania) een
aannemer korte tijd aangesteld die de werking van de steenpers aan de lokale arbeiders kon
uitleggen. Eén van de bouwkundig ingenieurs is gedurende de gehele bouw in het dorp aanwezig
geweest en was zeer nauw betrokken bij de uitvoering van het ontwerp.
Kort voor kerst is het gebouw grotendeels opgeleverd, er zijn nog een aantal zaken die moeten
worden opgepakt maar het resultaat is nu al een mooi, duurzaam Community Center.

Toekomst
Dit jaar gaan wij ons allereerst richten op het afronden van een aantal zaken die nog moeten
worden gerealiseerd. Er moeten toiletgebouwen komen, er moet een dak op de watertank en er
moeten nog dakgoten en regenpijpen geplaatst worden. Daarnaast zijn er nog tal van kleine
punten die aan het gebouw moeten worden verbeterd, ook die zullen wij laten uitvoeren.
Verder hebben wij iemand bereid gevonden die op de site gaat wonen en het terrein gaat
beheren. Een van de werkzaamheden van deze man is het bouwklaar maken van de akkers en het
opstarten van het Community Center.
Tot slot zal het overkoepelende comité Community Center activiteiten gaan opstarten. Het is de
bedoeling dat het Community Center zichzelf op termijn gaat bedruipen.

Jaarverslag 2013 - Stichting Hakuna Matata Tanzania

2

Stichting Hakuna Matata Tanzania
Jaarverslag 2013
Begroting 2014
Baten
Donaties & inkomsten¹
Spaarrekening²

1)
2)
3)
4)
5)

Bedrag
Lasten
5.000,00 Community Center project3
36.409,88 Beheer en administratie4
Fondswerving5
Waterprojectreservering
Stichtingsreserve

Bedrag
25.000,00
150,00
1.000,00
5.195,28
10.064,60

41.409,88

41.409,88

het bedrag dat wij in 2014 willen ophalen dmv donaties en verkopen.
saldo spaarrekening dat beschikbaar is voor projecten
kosten voor afbouw en opstart Community Center
bankkosten
kosten voor fondswerving en promotie

Jaarrekening 2013
DEBET
Inkomsten uit verkopen
Rente
Bonusspaar
Kwartaalspaar
Spaar
Schenkingen
Vaste donateurs
Schenkingen
Collectes
Van
Spaarrekening

Afscheid artsen
Purmerkerk

CREDIT
516,50 Bankkosten
116,98 Bankkosten overboeken naar TZ
814,13
103,38 Lopende rekening
Projectkosten
818,00
(bouw en materiaal)
Projectkosten
5.291,42
(toezicht/overleg)
150,00 Bestuurs-/vrijwilligersuitje
52.311,11 Kosten voor Fondswerving
(drukwerk)
Kosten voor Fondswerving
60.121,52

Saldo spaarrekeningen
01 januari 2013
Bonusspaarrekening (waterproject)
55.088,00
Kwartaalspaarrekening
33.936,85
Zakelijke Spaarrekening
6.167,72
TOTAAL
95.192,57
Saldo betaalrekening
Saldo per 01 januari 2013
Saldo per 31 december 2013
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106,49
354,75
1.338,83
52.996,78
4.390,41
315,70
252,71
365,85
60.121,52

31 december 2013
5.195,28
24.943,50
6.271,10
36.409,88
2.843,55
1.504,72
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