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Algemene informatie 
 
Zakelijke gegevens 
Kamer van Koophandel: 34168094 
Rekeningnummer: ING 9233223 
IBAN: NL18INGB0009233223 
Adres: Wijnmalenstraat 77, 1171 ES Badhoevedorp 
Email: stichting.hakuna.matata.tz@live.nl 
Website: www.stichtinghakunamatatatz.nl 
ANBI: ja 
CBF: aangemeld in register 
 
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 2012 
 
Het jaar 2012 stond voor de stichting in het teken van de ontwikkeling van het Community 
Center in Mkwajuni. Om een goed duurzaam gebouw neer te zetten is besloten twee studenten 
bouwkunde naar Tanzania te laten reizen om ter plaatse onderzoek te doen naar de verschillende 
mogelijkheden en de wensen van de plaatselijke bevolking te inventariseren. Naar aanleiding van 
dit bezoek is het bestuur samen met de studenten verder gaan werken aan de opzet van het 
Community Center en naar de te gebruiken bouwmaterialen en –technieken. Het uitwerken van 
de wensen van alle partijen is tijdrovend maar eind 2012 ligt een goed plan op tafel waarmee wij 
in 2013 gaan bouwen in Mkwajuni. 
 
Met medewerking van de studenten is ook het promotiemateriaal rondom het Community Center 
gemaakt. Er is een folder, een boekje en een poster gemaakt die kunnen worden ingezet voor de 
promotie en voor de fondswerving. 
 
Ook in 2012 hebben wij bij weer verschillende keren onze stichting bij evenementen gepromoot. 
Zo hebben wij op de jaarlijkse open tuinen in de Beemster gestaan met de verkoop van 
Sambusa’s en Tanzaniaanse spullen, waren wij met een stand bij het schoolfeest van de dr. 
Plesmanschool, Badhoevedorp en tot slot hebben wij een diner verzorgd voor het personeel van 
Livit Orthopedie vestiging Amsterdam. Daarnaast hebben wij weer een donatie gevraagd en 
ontvangen van het ING Personeel Goede Doelenfonds. Tot slot kon het personeel van het 
OLVG hun eindejaarsgeschenk aan de stichting schenken, deze donatie is in januari aan ons 
overgemaakt. 
 
Toekomst 
 
In 2013 gaan wij het eerste hoofdgebouw neerzetten. Hiervoor gaat de voorzitter van de stichting 
samen met de studenten, nu architecten, naar het dorp om de laatste puntjes op de i te zetten en 
de bouw te starten en te begeleiden. Daarnaast gaat een vrijwilliger van de stichting mee om 
samen de lokale commissie plannen te maken voor het ontwikkelen van de activiteiten die vanuit 
het centrum kunnen worden georganiseerd. Een spannend/belangrijk jaar dus voor de stichting. 
 
Intern zijn wij bezig met het verder verbeteren van de website en de facebookpagina. Wij willen 
hiervoor op zoek gaan naar extra vrijwilligers die de nieuwe media als aandachtsgebied hebben. 
 
Tot slot willen wij het personeel van Livit Orthopedie weer meer betrekken bij de stichting en zo 
het aantal vaste donateurs verhogen. Hiertoe zullen wij in het tweede kwartaal van 2013 in 
contact treden met de directie van Livit. In aanloop hiertoe hebben wij collectebussen geplaatst 
bij verschillende vestigingen van Livit Orthopedie. 
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Begroting 2013 
 

Baten Bedrag Lasten Bedrag 
Donaties & inkomsten ¹ 53.882,10 Community Center project4  50.000,00 
Spaarrekening² 36.376,02 Beheer en administratie5 150,00 
Donaties & inkomsten ³ 5.000,00 Fondswerving6 1.000,00 
  Bezoek project bestuur & inhuur 

bouwkundig ingenieurs voor start 
bouw7 

11.532,96 

  Gereserveerd Community Center 25.000,00 
  Stichtingsreserve 7.575,16

 95.258,12  95.258,12 
1) ontvangsten 2012 
2) saldo spaarrekening dat beschikbaar is voor projecten 
3) het bedrag dat wij in 2013 willen ophalen dmv donaties, verkopen etc 
4) geschatte kosten voor de bouw van het eerste hoofdgebouw 
5) bankkosten & kamer van koophandel 
6) kosten voor fondswerving en promotie 
7) kosten voor bezoek bestuur en bouwkundig ingenieurs (totaal 4 personen) 
 
Jaarrekening 2012 
 

DEBET CREDIT 
Inkomsten uit verkopen 835,00 Bankkosten 120,50
Donaties Artsen 1.109,00 Kamer van Koophandel 24,08

Overige donaties 1.013,10 Kosten voor Fondswerving 466,39
Vaste donateurs 825,00 Projectkosten 3.413,00

Lopende rekening 4.666.87 Naar spaarrekening (bonus) 50.025,00
Schenkingen Medw. GD ING 50.000,00 Naar spaarrekening (kwartaal) 4.500,00
Collectes Purmerkerk 100,00  
  58.548,97  58.548,97

 
Saldo spaarrekeningen 

 01 januari 2012 31 december 2012 
Bonusspaarrekening 

(waterproject) 
5.063,00 55.088,00 

Kwartaalspaarrekening 28.959,86 33.936,85 
Zakelijke Spaarrekening 6.008,24 6.167,72 

TOTAAL 40.031,10 95.192,57 
 

Saldo betaalrekening 
Saldo per 01 januari 2012 7.510,42 

Saldo per 31 december 2012 2.843,55 
 


