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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 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 2019 

In 2019 zijn er verschillende groepen gevormd, o.a. een sportgroep en een vrouwengroep. De 

vrouwen hebben een naaigroep opgericht waar cursussen gegeven worden. Ook worden er 

schooluniformen genaaid om te verkopen. 

Behalve het voetbalveld is er nu ook een basketbalveld aangelegd en deze sportvelden worden goed 

gebruikt. De sportvelden zijn voor de jeugd een aantrekkelijke ontmoetingsplaats en er worden 

regelmatig wedstrijden georganiseerd.  

Andere activiteiten rond het Community Center zijn o.a. het bewerken van het land en het houden 

van kippen en geiten.  

Het gebouw is geschilderd en er is een aantal aanpassingen gedaan op het gebied van functionaliteit 

en veiligheid; zo is het gebouw voorzien van bergingen met veiligheidsdeuren. 

 

Plannen voor 2020 
In 2020 is het vooral van belang de projecten die opgestart zijn te consolideren zodat het een plaats 

wordt waar mensen terecht kunnen voor verschillende activiteiten en van waaruit in de toekomst 

ook andere projecten kunnen worden opgezet. Hierbij wordt gedacht aan kinderopvang, 

voorlichting en voedingsondersteuning. 

Het is de bedoeling dat de verschillende activiteiten zoals van de naaigroep, maar ook het bewerken 

van het land en het houden van dieren leiden tot verkoop van producten zodat het MCC eigen 

inkomsten genereert. 
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