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Van het bestuur

het nieuwe gebouw
In de vorige nieuwsbrief deden we verslag van de
opening van het Community Center. Jeroen en Elena
gingen naar huis maar er moest nog wel het een en
ander gebeuren voordat het centrum in gebruik kon
worden genomen. Inmiddels zijn er twee latrines
gebouwd, de goten zijn aangesloten op de watertank
en er zijn plafonds gemaakt in het klaslokaal en het
kantoor. Dit laatste leek voor de veiligheid beter.

het Hakuna Matata Sportsteam

het schoonmaken van het voetbalveld

voorzijde van het gebouw
Rond het centrum ontwikkelen zich langzaam
activiteiten.
Er is een voetbalclub opgericht, het Hakuna Matata
Sportsteam. Hiervoor moest een deel van het terrein
worden ontdaan van stenen. Dit is door de leden van
de club zelf gedaan en de stenen die daardoor zijn
verzameld worden gebruikt om het terrein af te
bakenen.
water geven aan de jonge bomen
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Er zijn bomen geplant en er worden akkers
aangelegd. Ook lopen er kippen en geiten, het eerste
geitje is geboren!
De leden van het, deels nieuwe, comité zijn bezig
met plannen voor de inrichting.

Verslagen

De website is iets aangepast maar voor actuele
informatie en foto’s kunt u ons volgen op Facebook:
https://www.facebook.com/Mkwajuni (hiervoor hoeft
u zelf geen lid te zijn van Facbook).
Het jaarverslag en de financiële verantwoording
zullen wij in de loop van februari op onze website
plaatsen.

Donatie(nieuw)s
Ook dit jaar stonden wij weer met een stand op de
Open Tuinendagen van de Beemster.
Van de wereldwinkel Purmerend ontvingen wij een
donatie van €2000!
Kristel van Grunsven liep de Dam tot Damloop en
doneerde het sponsorgeld aan onze stichting.
Alle donaties die wij het afgelopen jaar hebben
ontvangen worden gebruikt voor het Community
Center.

Uw steun
Wij hopen dat u ons in de toekomst blijft steunen als
donateur, zodat wij ons werk in Mkwajuni kunnen
blijven voortzetten. U kunt uw donatie overmaken op

NL18INGB0009233223 ten name van Stichting
Hakuna Matata Tanzania te Badhoevedorp.
U kunt onze projecten volgen op onze website:

www.stichtinghakunamatatatz.nl
en op Facebook
www.facebook.com/Mkwajuni

Wij wensen U een heel goed 2015

