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Van het bestuur 
2011 is zeer goed van start gegaan. In januari 
is er een nieuw bestuur geïnstalleerd, er is een 
nieuwe penningmeester (Sidney Veltman) en 
secretaris (Antie Kaan) benoemd. Mage Bachoo 
blijft voorzitter van de stichting.  
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
waterproject, afgerond in 2010, en de plannen 
voor het nieuwe project zijn in volle gang. 
Doordat we een paar grote donaties mochten 
ontvangen is er een goede financiële basis voor 
het nieuwe project. 
 

 

De website is vernieuwd en we besteden er 
meer aandacht aan waardoor we goede 
informatie kunnen geven aan een breed publiek 
en hopelijk meer interesse kunnen wekken voor 
onze stichting. Naast de website willen we onze 
donateurs middels deze nieuwsbrief op de 
hoogte houden van onze activiteiten. 
 
Wij bedanken iedereen die ons de afgelopen 
periode heeft gesteund. 
 

Nieuws 
De jaarlijkse Open Tuinen actie in de Beemster 
was voor onze stichting een groot succes. Op 1e 
en 2e pinksterdag zijn bijna 1.500 mensen op 
bezoek geweest in de tuin van Chris en Mies 
Démoed.  

 

De verkoop van Sambusa's liep storm en op 
zondag waren we al bijna door de hele 
voorraad heen. 
 
De opbrengst voor de stichting was erg 
goed, er zijn veel hapjes, drankjes, jam en 
plantjes verkocht. Samen met het geld van 
de entreekaartjes van Chris en Mies is er 
bijna € 1.500,00 opgehaald.  
 
Daarnaast hebben wij een donatie 
aangevraagd bij het Goede Doelenfonds voor 
ING medewerkers. Wij hebben vanuit dit 
fonds een donatie mogen ontvangen van  
€ 15.000,00. 
 
Tot slot is in juli één van de Mwambani-
artsen met pensioen gegaan en hij heeft alle 
genodigden van zijn afscheidsreceptie 
gevraagd geld aan onze stichting te doneren. 
In totaal is door dokter Kuenen een bedrag 
van € 3355,00 opgehaald. 
 
In juni en juli hebben wij in totaal  
€ 19.855,00 opgehaald voor het Community 
Center Project.  
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Waterproject 
In 2010 is het waterproject afgerond. Het 
project is in 2010 een iets andere weg 
ingeslagen. Het leidingennet dat was 
aangelegd bleek schadegevoelig. 
 

 

Om een constante aanvoer van water te 
kunnen garanderen is gekozen voor het 
plaatsen van meerdere waterreservoirs op 
verschillende plaatsen in het dorp in plaats 
van één groot centraal reservoir.  
 
Vanuit deze reservoirs wordt het water verkocht 
aan de dorpsbewoners. Dit loopt goed en de 
balans van het waternet is in 2010 afgesloten 
met een positief resultaat van € 650,00. (de 
verkoop is gestart in oktober 2010) 
 
Dit geld wordt gebruikt door het waternet voor 
onderhoud en reparaties van het leidingennet. 
Vanuit de stichting is een bedrag voor 
onvoorziene kosten gereserveerd van 
€ 5.000,00. 
 

Community Center 
Sinds december 2010 zijn wij begonnen met 
een nieuw project In de bestuursvergadering 
van februari 2011 is het voorstel gedaan tot het 
opzetten van een Community Center in 
Mkwajuni. Het voorstel is om in Mkwajuni een 

Community Center te bouwen waar door 
vrijwilligers van de stichting verschillende 
activiteiten kunnen worden ontplooid. 
 
Het Community Center zal klein beginnen en 
naarmate de tijd vordert zullen er steeds 
meer elementen aan toegevoegd worden om 
te komen tot een gebouw met een 
voorlichtingsruimte, boerderij en een 
kleinschalig weeshuis. Het Community 
Center zal uiteindelijk grotendeels op  eigen 
benen moeten staan  
 
Het voorstel is in maart door het lokale 
comité in Mkwajuni besproken en aangevuld. 
Het bestuur is samen met het lokale comité 
de fasering van het project aan het 
opstellen. De grond voor het centrum is 
inmiddels aangekocht en zal nu al deels 
gebruikt worden voor landbouw om zo al 
geld op te brengen voor het Centrum. 
 

 

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 onze projecten volgen op onze 
website: 
www.stichtinghakunamatatatz.nl

 

http://www.stichtinghakunamatatatz.nl/
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