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Van het bestuur

Het afgelopen halfjaar is voor de Stichting zeer
voorspoedig geweest. Doordat we een paar mooie
donaties hebben ontvangen kunnen we onze
ambitie een goed en duurzaam Community Center
te bouwen hopelijk waarmaken. De plannen
krijgen duidelijker vorm en de eerste stappen zijn
gezet. Daarover later in deze nieuwsbrief meer.
Het bestuur vindt het belangrijk de donateurs
goed op de hoogte te houden van de activiteiten
en inzicht te geven in de besteding van de gelden.
Het verzorgen van een nieuwsbrief, die twee keer
per jaar verschijnt, is daartoe een belangrijk
middel. Ook hebben we het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan het vernieuwen van de
website. Op enkele punten na is de site nu goed
op orde.

Nieuws

Op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) is het
open dag in de 400-jarige Beemster. Wij zullen
dan met een verkoop- en informatiestand
aanwezig zijn in de tuin van Chris en Mies
Démoed, Purmerenderweg 59, Zuidoost Beemster.
Ook met de Open Tuinen dagen van de Beemster
zullen wij daar weer aanwezig zijn en dan ook met
de verkoop van Sambusa’s. De Open Tuinen
dagen zijn dit jaar op 9 en 10 juni.
Afgelopen jaar zijn twee artsen die in het
Mwambani ziekenhuis hebben gewerkt met
pensioen gegaan. Zowel dokter Kuenen als dokter
Willems hebben aan de gasten van hun
afscheidsreceptie een bijdrage voor onze stichting
gevraagd. Wij willen beide artsen heel erg
bedanken voor hun bijdragen en steun.

Het jaarverslag 2011 is op de website geplaatst en
er is een beleidsplan opgesteld dat ook op de site
te vinden is. In dit beleidsplan zetten we uiteen
hoe wij de komende jaren aan de slag willen om
ons doel te bereiken.

Onder het hoofdstuk Nieuws en Projecten op de
site kunt u de nieuwste ontwikkelingen volgen.
Wij denken dat op deze manier iedereen goed
geïnformeerd kan blijven over onze activiteiten.

Mwambani ziekenhuis in de tijd van dokter Kuenen en
dokter Willems (~1977)

Van Enigma Business Consulting hebben wij een
mooi kerstcadeau gekregen, een donatie van
€ 2.000.
tuin van Chris en Mies Démoed

Alle donaties die wij het afgelopen jaar hebben
ontvangen worden gebruikt voor ons nieuwe
project.
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Waterproject

Hoewel het waterproject in 2010 is afgerond willen
we in deze nieuwsbrief nog een paar feiten over
het project noemen. Om een regelmatige toevoer
te garanderen maken wij gebruik van 10
watertanks. Deze tanks worden op regelmatige
tijden gevuld vanuit de put in Mwambani en de
Kabonde, de bron halverwege de heuvel. Vanuit
deze tanks wordt het water verspreid naar de
tappunten. Er zijn 9 openbare tappunten en er zijn
31 particuliere afnemers.
De verkoop van water heeft afgelopen jaar bijna
€ 3.000 opgeleverd, met dit geld is het onderhoud
van het leidingnet betaald. Aan het eind van 2011
had het waterproject in Tanzania een positief
saldo van bijna € 350. Er is in 2011 geen beroep
gedaan op het "noodfonds" dat de stichting in
Nederland op een spaarrekening aanhoudt.
Het project was daarmee 100% zelfredzaam!

Community Center

In augustus is begonnen met de eerste fase van
het Community Center. In het dorp heeft onze
contactpersoon een stuk grond van ruim 7 hectare
aangekocht. In de periode die daarop volgde is er
een omheining geplaatst en er is een schuur
gebouwd. Dit gebouwtje is bestemd voor het
houden van bijv. geiten en kippen. Ook is er
ruimte voor iemand die een oogje in het zeil
houdt.

Elektriciteit en waterleiding zijn doorgetrokken
naar het land. Verder zijn er fruitbomen gekocht
en geplant. Deze moeten in de toekomst, samen
met andere producten als groenten en eieren
helpen het Community Center zelfstandig te laten
rondkomen.
De volgende stap is het ontwerpen van een
definitief gebouw voor het Community Center. We
beginnen met het gedeelte voor een kantoor,
vergaderruimte en een klaslokaal voor voorlichting
en educatie.
Om tot een goed ontwerp te komen is overleg met
het plaatselijke comité onmisbaar. Communicatie
via de email is daarvoor onvoldoende gebleken. Er
is daarom besloten twee studenten bouwkunde,
naar Mkwajuni te laten gaan.
In Mkwajuni gaan zij met de leden van ons
plaatselijke comité praten en de wensen van alle
partijen verwerken in een duurzaam Community
Center. Zij zullen in nauw overleg met de mensen
van het comité en met het Nederlandse bestuur
een project- en bouwplan maken.
Het gebouw en het terrein moet ruimte bieden aan
een
aantal
activiteiten,
zoals
voorlichting,
vergadering, praktijkscholing en sport. Daarnaast
moet het gebouw zelf een voorbeeld worden voor
een goede en duurzame manier van bouwen,
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van
aanwezige materialen en energiebronnen.
In een later stadium kan het centrum uitgebreid
worden, afhankelijk van de wensen en de
middelen.
U kunt dit project volgen op onze website:
www.stichtinghakunamatatatz.nl

Uw steun

de schuur op het terrein van het Community Center

Om door te kunnen gaan met het realiseren van
de plannen blijft fondswerving hard nodig. We
hopen dat u ook dit jaar de Stichting Hakuna
Matata Tanzania wilt blijven steunen.

