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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 – Nico Lowie
Algemeen lid – Eveline Lowie
Auditerend lid – Sidney Veltman

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 in principe 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 2017
Het jaar 2017 heeft vooral gestaan in het kader van opstarten van het Community Centre zodat hier 
activiteiten zijn en er een voor de dorpelingen prettige locatie is om zich te ontwikkelen en samen te
werken aan diverse projecten.
Doel hierbij is dat zowel mannen als vrouwen en kinderen er een inspirerende omgeving ervaren.
Daarnaast is er veel geïnvesteerd in leggen van contacten en het aanpassen voor het veiliger maken 
(diefstalveilig) van het gebouw.

Plannen voor 2018
Het opzetten van allerlei activiteiten bij het Community Centrum in het dorp, hiermee wil de 
stichting in combinatie met de wensen van de dorpelingen een plek creëren waar mensen zich op 
sportieve manier kunnen ontplooien en van waaruit in de toekomst ook andere activiteiten kunnen 
worden ontplooid. Hierbij wordt gedacht aan voorlichting en voedingsondersteuning. 
In dit jaar (en daarop volgend) wil de stichting samen met de bewoners van het dorp een dames 
naaigroep opzetten die hiermee extra inkomsten voor de familie kunnen vergaren en zo betere 
leefomstandigheden kunnen ontwikkelen. 


