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Van het bestuur 

  
Er is veel gebeurd in Mkwajuni in de afgelopen 
anderhalf jaar. Maggie Bachoo, onze voorzitter, is in 
januari naar Tanzania gereisd om met eigen ogen te 
zien hoe het Community Center functioneert. Er 
hadden zich inmiddels wat groepen gevormd, o.a. 
een sportgroep en een vrouwengroep die een 
naaigroep wilde oprichten. Maar door nog een aantal 
tekortkomingen aan het gebouw kwamen de 
activiteiten niet goed op gang. Er is een aantal 
verbeteringen doorgevoerd op het gebied van 
veiligheid en functionaliteit. Het gebouw is 
geschilderd en voorzien van bergingen met 
veiligheidsdeuren. 
 

 
 

                   
                                     Maggie helpt  een handje mee 

 
Om meer toezicht te hebben bij het gebouw en de 
activiteiten die er plaats vinden is besloten een 
manager aan te stellen die op het terrein kan wonen. 
Voor de vrouwengroep zijn twee vrouwen gekozen, 
een voor de algehele leiding en een voor de 
naaigroep.  
Voor het waterproject was al eerder iemand 
aangesteld. 

 
 
 
 

 

 
Vlnr mama Kalista voor de vrouwengroep, Bwana Ngasa, 
manager, Simon voor het waterproject en mama Balozi, voor 
de vrouwengroep. 
 

        
Tijdens een grote vergadering werden de plannen besproken 
en nieuw materiaal uitgereikt. 

 
Projecten 

Naaiproject 
De naaimachines die eerst in het dorp waren 
ondergebracht vanwege het gevaar van diefstal 
zijn nu in het Community Center waar een goede 
berging is gerealiseerd. Er is een voorzitter voor 
de vrouwengroep aangesteld en een lerares die 
een aantal uren per week de vrouwen instrueert.  
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Geiten en kippen 
De geiten zijn nog in het dorp beneden. Nu er een 
manager bij het Community Center woont, wordt er 
plaats gemaakt voor de geiten en kunnen ze weer 
naar het centrum gebracht. Ook zullen er weer 
kippen worden gehouden. 
 
Sport 
Het voetbalveld is verbeterd door de jongens van het 
dorp. Er zijn nu  2 voetbalteams onder de naam 
‘New Stars’.  
Naast het voetbalveld is nu ook een basketbalveld 
aangelegd.  

 

 
 
Farm project  
Ook dit jaar zijn de velden weer bewerkt en het 
wachten is op de oogst. De bomen groeien goed en 
dragen ook vrucht: mango, papaya, mapela en 
tamarinde.  
 
Zonnepanelen 
Er wordt nu nagedacht over de mogelijkheid voor 
zonnepanelen. Er zijn twee grote lantaarnpalen 
geplaatst die overdag worden opgeladen en ’s 
avonds zorgen voor een goede verlichting buiten. 
Voorlopig is de keuze gevallen op losse lampen met 
een eigen unit.  
 

 

 
Waterproject 
Door de aanleg van een nieuwe hoofdweg zijn er 
helaas leidingen kapotgegaan waardoor er nu 
nog maar 1 tappunt is. De overheid zou hiervoor 
verantwoordelijkheid moeten nemen, maar voor 
zover bekend is daar nu nog geen sprake van. 
 

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 
 
 

 
 

Hartelijke groeten uit Mkwajuni 


