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Algemene informatie 
 

Zakelijke gegevens 
Kamer van Koophandel: 34168094 
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 – Nico Lowie 
Auditeur – Sidney Veltman  
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.

mailto:tz@live.nl
http://www.stichtinghakunamatatatz.nl/
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Verslag over 2014 
Na een druk jaar (2013) waarin wij als stichting het Community Center hebben opgebouwd stond 
2014 vooral in het teken van het afmaken en oppakken van kleine zaken met betrekking tot het 
Community Center. 
 
Er zijn latrines gebouwd die nodig zijn om het Community Center ook echt te kunnen gebruiken. 
De dakgoten zijn gemaakt en aangesloten op de watertank. En in het klaslokaal en het kantoor 
zijn plafonds gemaakt dit laatste om zo veiliger spullen te kunnen bewaren in het gebouw. 
 
Rond het centrum ontwikkelen zich langzaam de eerste activiteiten. Er is een voetbalteam 
opgericht, het Hakuna Matata Sportsteam, die voordat ze ook maar iets konden doen eerst het 
sportveld steen vrij hebben gemaakt. Daarnaast zijn de eerste fruitbomen gepland en de velden 
bouwrijp gemaakt voor het verbouwen van gewassen. 
 
In Nederland is het bestuur vooral bezig geweest met het werven van fondsen en het faciliteren 
van het comité in Tanzania. Het bestuur vind het belangrijk dat de bevolking ter plaatse met 
ideeën komt voor het gebruik van het Community Center en helpt het comité in Tanzania met het 
opzetten en uitwerken van ideeën. 

 

Toekomst 
 
In 2015 zal de stichting zich vooral focussen op het in gang zetten van activiteiten in het 
Community Center en zal het bestuur er zorg voor dragen dat de plannen die worden aangedragen 
door het comité haalbaar zijn en op termijn ook zonder constante donaties vanuit Nederland kunnen 
blijven bestaan. 

  

Begroting 2015 

 
Baten Bedrag  Lasten Bedrag 

Donaties & inkomsten¹ 5.000,00 Community Center project3
 5.000,00 

Spaarrekening² 27.450,89 Beheer en administratie4
 150,00 

  Fondswerving5
 1.000,00 

  Waterprojectreservering 5.319,49 
  Stichtingsreserve 20.981,40 
    

 32.450,8
9 

 32.450,89 
1)   het bedrag dat wij in 2015 willen ophalen dmv donaties en verkopen. 
2)   saldo spaarrekening dat beschikbaar is voor projecten 
3)   kosten voor afbouw en opstart Community Center 
4)   bankkosten 
5)   kosten voor fondswerving en promotie 
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Jaarrekening 2014 
 

DEBET  CREDIT 

Inkomsten uit verkopen 1.680,00 Bankkosten 110,07 

Rente Bonusspaar 99,21 Bankkosten overboeken naar TZ 217,00 

Kwartaalspaar 292,94   

Spaar 73,86 Lopende rekening  

Schenkingen Vaste donateurs 321,00 Projectkosten 
(bouw en materiaal) 

16.410,00 

 

Schenkingen 
Wereldwinkel 

 

2.000,00 
Projectkosten 
(toezicht bouw) 

1.679,00 

Schenkingen overige 1.490,00 Bestuurskosten 651,66 

Collectes Purmerkerk 150,00 Kosten voor Fondswerving 
 

311,12 
Van Spaarrekening 9.450,00   

Overschot reis  (bezoek project) 3.775,00   

Overige inkomsten 46,84   

 19.378,85  19.378,85 

 
Saldo spaarrekeningen 

 01 januari 2014 31 december 2014 
Bonusspaarrekening (waterproject) 5.195,28 5.319,49 

Kwartaalspaarrekening 24.943,50 15.786,44 

Zakelijke Spaarrekening 6.271,10 6.344,96 
TOTAAL 36.409,88 27.450,89 

 
Saldo betaalrekening 

Saldo per 01 januari 2014 1.504,72 

Saldo per 31 december 2014 966,87 
 


