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Van het bestuur 
De meeste activiteit vond dit jaar in Mkwajuni zelf 
plaats. Het land rondom het Community Center werd 
bebouwd en leverde al oogst op. Er is een comité 
samengesteld en er wordt druk vergaderd. Er ligt nu 
een concreet voorstel voor het starten van een 
naaiatelier. Aan ons de taak de plannen mogelijk te 
maken door het werven van fondsen.   
Daarom veel foto’s dit keer om een indruk te krijgen 
van de activiteiten rond het centrum. Er is veel 
enthousiasme om aan de slag te gaan. 
 

 
het comité  
 

 
vergadering met de vrouwen 
 

Projecten 
Geitenproject: Er zijn 14 geiten die worden verzorgd 
bij het Community Center. Het idee is een 
zogenaamd ‘Goat for a goat project’ op te zetten 
waarbij een zwangere geit wordt gegeven aan een 
familie. Na de geboorte van 1 of meer geitjes heeft 
de familie melk voor het gezin en een geit wordt 
weer teruggeven aan het project. 
 
 

Bomenproject: Er zijn 80 bomen geplant, 
waarvan een deel fruitbomen.  
 

 
Passievrucht 
 
Farm project: Er zijn pinda’s verbouwd, de oogst 
bedroeg 5 zakken. De bedoeling is de oogst in 3 
delen te verdelen: voor nieuwe planten, voor 
verkoop en voor gebruik in het CC. Volgend jaar 
zullen er ook andere gewassen geprobeerd 
worden zoals uien, tomaten, pompoen en 
mchicha. 
 

 
shamba met pinda’s 
 
Kuku(kippen)-project: De kippen hadden dit jaar 
nogal te lijden van ziektes. Hopelijk gaat het dit 
jaar beter en kunnen er eieren worden verkocht 
voor het centrum. 
 
Meubels maken: Er zijn banken en tafels 
gemaakt voor 40 tot 50 personen. 
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banken voor het Community Center 
 
Toilet-covers: Er is een mal ontwikkeld om een 
afdekking voor een latrine te maken. De latrine is 
daardoor goed schoon te houden en af te dekken. Er 
zijn 5 toilet-covers gemaakt waarvan er nu 2 
verkocht zijn. 
 

 
toilet-cover 
 
Het Hakuna Matata Sportsteam kreeg hesjes van de 
voetbalclub SC Badhoevedorp, waarvan de kinderen 
van Maggie en Nico lid zijn. 
 

 
het Hakuna Matata Sportsteam 

Donatie(nieuw)s 
Naast de opbrengst van de Open Tuinendagen in 
de Beemster bij Chris en Mies Demoed, 
ontvingen wij donatie’s van onder andere ING, 
Wereldwinkel Purmerend en diverse particulieren. 
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 uw donatie 
overmaken op NL18INGB0009233223 ten 
name van Stichting Hakuna Matata Tanzania 
te Badhoevedorp. 
 
U kunt onze projecten volgen op onze website: 

www.stichtinghakunamatatatz.nl 
en op Facebook 

www.facebook.com/Mkwajuni 
 

 
 

Wij wensen U een heel goed 2016 


