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Van het bestuur 
Te lang heeft deze nieuwsbrief op zich laten 
wachten. Dat wil niet zeggen dat we stil hebben 
gezeten. Integendeel, er is veel gebeurd in het 
afgelopen jaar, waardoor we al onze aandacht 
op het project hebben moeten richten. In de 
vorige nieuwsbrief meldden we de aankoop van 
een stuk grond en het bouwen van een schuur. 
Eind 2012 zijn Elena Cattani en Jeroen van der 
Drift naar Mkwajuni geweest om samen met het 
plaatselijke comité een plan te ontwikkelen voor 
het Community Center. Ze zijn teruggekomen 
met een plan, dat ze thuis verder hebben 
uitgewerkt. 
 

 
overleg in Mkwajuni, 2012 
 

 
 voorlopig plan, 2012 
 

In juli van dit jaar is de voorzitter Maggie 
Bachoo naar Mkwajuni gereisd om samen 
met Elena en Jeroen een start te maken met 
de bouw. Met man en macht is er gewerkt 
om voor de regentijd het gebouw onder dak 
te krijgen. En dat is gelukt! 15 december 
was de officiële opening van het Community 
Center en wij waren er via skype bij!  
 

 
Maggie houdt een toespraak! 
 

 
Een indruk van de feestelijkheden, vaag, maar 
we waren erbij! 
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Doel van het bezoek van Maggie aan Mkwajuni 
was vooral het voeren van gesprekken over de 
toekomst van het gebouw. Er zijn contacten 
gelegd voor het opzetten van activiteiten in het 
Community Center. De voornaamste vraag lijkt 
het opvangen van (half)wezen te zijn. Maar ook 
de mogelijkheid van bijeenkomsten en 
cursussen wordt aangegeven. Van belang is dat 
het initiatief in de gemeenschap ontstaat, de 
stichting ondersteunt. 
 

Verslagen 
Wij proberen de website zo actueel mogelijk te 
houden en plaatsen regelmatig foto’s van de 
voortgang van het Community Center project op 
de site.  
 
Verder kunt u ons volgen (en liken) op 
Facebook – stichting Hakuna Matata Tanzania. 
 
De financiële verantwoording zullen wij in de 
loop van februari op onze website plaatsen. 
 

 
Donatie(nieuw)s 

Eind 2012 hebben wij nog twee mooie donaties 
mogen ontvangen. De eerste vanuit het ING 
persooneelsdonatiefonds en de tweede door het 
verzorgen van een kerstdiner bij Livit in 
Amsterdam.  
 
Ook in 2013 is een arts, die in het Mwambani 
ziekenhuis heeft gewerkt, met pensioen gegaan 
en heeft zijn afscheidscadeau gedoneerd aan de 
Stichting Hakuna Matata Tanzania.  
 
Verder hebben wij dit jaar weer met een stand 
op de Open Tuinendagen van de Beemster en 
bij de Plesmanschool in Badhoevedorp gestaan.  
 
Alle donaties die wij het afgelopen jaar hebben 
ontvangen worden gebruikt voor het 
Community Center. 
 

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 

 

 
tijdens de bouw 
 

 
het dak zit er bijna op 

 
indeling van het gebouw 


