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STICHTING HAKUNA MATATA TANZANIA aan het woord

van de stichting

De stichting is opgericht in 2002. Het plan voor het Community 
Center is tot stand gekomen in nauw overleg met de leden van het 
comité van de Stichting Hakuna Matata in Tanzania. Samen willen 
we een gebouw realiseren waar activiteiten ontplooid kunnen worden 
vanuit de dorpsgemeenschap. Hierbij valt te denken aan voorlichting 
op het gebied van gezondheid, voeding en landbouw, onderwijs, 
studiebegeleiding, bijeenkomsten, maar ook aan sportactiviteiten.

Daarnaast willen we het gebouw zelf een voorbeeld laten zijn voor een 
duurzame manier van bouwen, zowel in de keuze van het materiaal als 
in het ontwerp. We beginnen met de realisatie van een centraal gebouw 
van waaruit het centrum verder ontwikkeld kan worden. Al naar gelang 
de initiatieven en dus de behoefte, kan het centrum uitgebreid worden. 
Het centrum zal zich uiteindelijk zelf moeten kunnen onderhouden.

Maggie Bachoo is geboren in Mkwajuni. Op haar zestiende kwam zij 
naar Nederland waar zij sindsdien woont en werkt. Na een bezoek aan 
haar geboortedorp besloot zij iets te willen doen voor de mensen van 
het dorp waar zij vandaan komt. Met name voor de jeugd van Mkwajuni 
wil zij de kansen op een beter leven vergroten. Op aanraden van haar 
toenmalige werkgever Toornend Orthopedie is in 2002 de Stichting 
Hakuna Matata Tanzania opgericht, waarvan Maggie de voorzitter is. 
‘Een gezonde en sportieve toekomst voor de jeugd van Mkwajuni is het 
doel dat ik wil bereiken.’
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MKWAJUNI, Mbeya regio, Tanzania

schets van het land en de regio

Tanzania

Mkwajuni

provincie Mbeya

Mkwajuni is een dorp in Chunya district, in de Mbeya regio in het zuid-
westen van Tanzania. Het is een dorpsgemeenschap van ong. 22.000 
mensen (telling 2002). Er is een ziekenhuis, twee lagere scholen en 
twee scholen voor het voortgezet onderwijs. De voornaamste middelen 
van bestaan zijn landbouw en kleinschalige veeteelt. Er zijn verder 
weinig voorzieningen en activiteiten in het dorp.

Door het bieden van voorlichting en scholing en het opzetten van 
activiteiten voor de jeugd, zal het leven in Mkwajuni verbeteren en zal 
de jeugd minder snel naar de grote stad trekken.
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Zoals de meeste Afrikaanse dorpen bestrijkt Mkwajuni een groot 
gebied. Door deze uitgestrektheid is het voor de lokale bevolking 
normaal enkele kilometers te lopen om water te halen of naar de markt 
te gaan. De locatie van het Community Center Mkwajuni ligt in de 
buitenste rand van het dorp, tussen twee scholen en het ziekenhuis. 
Door deze ligging staat het centrum aan een bekende route waardoor 
het goed te bereiken is voor de lokale bevolking. Bovendien is er op 
deze lokatie voldoende land beschikbaar voor de landbouwactiviteiten 
van het centrum. Tevens heeft deze locatie het voordeel dat mensen 
van buiten het dorp het gebouw niet specifiek beschouwen als een plek 
voor het dorp maar van de gehele omgeving.
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WENSEN en BEHOEFTEN

duurzame doelen

Het Community Center Mkwajuni heeft als doel een duurzame 
ontwikkeling te zijn binnen de gemeenschap. Voor de Stichting Hakuna 
Matata Tanzania en het ontwerpteam heeft dit buiten bouwkundige 
ook sociale implicaties. Door middel van het betrekken van een groot 
deel van de lokale bevolking wordt een draagvlak gecreëerd binnen de 
gemeenschap. Dit draagvlak zal leiden tot een intensief gebruik van het 
gebouw en de faciliteiten die er te vinden zijn.
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In het voorjaar van 2012 is er veldonderzoek verricht door een 
team bestaande uit een jonge architect/ingenieur, Elena Catani, 
in samenwerking met een masterstudent bouwkunde van de TU 
Delft, Jeroen van der Drift. De focus van dit onderzoek lag op het 
achterhalen van de behoeften en wensen van de plaatselijke bevolking 
en het onderzoek naar de lokale bouwmethodiek. Door middel van dit 
onderzoek is de lokale bouwmethodiek in kaart gebracht om op dit vlak 
een innovatie naar het gebied te brengen die idealiter toegepast wordt 
als nieuwe standaard voor het bouwen in de regio. Hiervoor is intensief 
samengewerkt met lokale aannemers om zodoende de huidige realiteit 
te ervaren en de mogelijkheden in kaart te brengen.

Door het samenbrengen van sociale en fysieke duurzaamheid wordt een 
Community Center gerealiseerd dat niet alleen een ontmoetingsplek 
zal zijn maar bovendien innovatieve manieren van ondernemen en 
bouwen ondersteunt.

De participatie van de lokale bevolking staat tijdens het hele proces 
centraal. Tijdens het onderzoek zijn er workshops gehouden samen 
met de inwoners van het dorp. Tijdens deze sessies is door middel van 
creatieve opdrachten een band ontstaan tussen het ontwerpteam en de 
deelnemers. Het doel van de workshops was niet alleen het achterhalen 
van de wensen van de inwoners maar tevens het stimuleren van de 
betrokkenheid van de deelnemers.

Maggie Bachoo

‘Ik verwacht dat met name voor de jeugd het 
Community Center van grote betekenis kan zijn. 
Als we dat bereiken zou dat fantastisch zijn!’ 
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Waterproject van de Stichting 
Hakuna Matata Tanzania in 
Mkwajuni.

Presentatie en discussie met de 
dorpsleiders en het comité van 
Hakuna Matata Tanzania.

PROJECTEN en WORKSHOPS
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Workshop op locatie met leerlingen 
van de naastgelegen school.

Overleg tijdens workshop op locatie 
met het comité van Hakuna Matata 
Tanzania.
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ACTIVITEITEN en diensten

Programma

ONDERSTEUNING

VOORLICHTING op het gebied van

ONDERWIJS
Studiebegeleiding
Computerlessen
Praktijklessen
- naaien
- timmeren
- voeding/koken
- landbouw
Etc.

Gezondheid en hygiëne 
Landbouw en veeteelt
Voeding
Bouwen
Duurzaamheid
Etc.

Het definitieve programma is afhankelijk van de plaatselijke initiatieven.
Mogelijk programma en activiteiten:

Ontmoetingsplaats
Sport
Maaltijdverstrekking/opvang (half)wezen
‘Seeds for Seeds’, ‘Goat for Goat’
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Het doel van het Community Center is om de lokale bevolking op een 
duurzame manier te ondersteunen. Niet door directe hulp in goederen 
en diensten maar als voedingsbodem voor de bevolking om zich te 
ontwikkelen. Dit wordt gedaan door middel van het stimuleren van 
ondernemerschap en innovatie. De focus van het centrum ligt op 
landbouw en onderwijs. Tevens wordt er voor de ondersteuning van 
ondervoede kinderen een voedsel programma opgezet.

Landbouw en veeteelt: op het gebied van landbouw gaat het centrum 
een belangrijke positie innemen voor beginnende boeren. Er wordt een 
project opgezet in de lijn van het ‘seeds to seeds program’. Hierbij 
fungeert het centrum als ‘bank’ waar men als beginnende boer zaaizaad 
kan lenen. Na de oogst wordt eenzelfde hoeveelheid zaad teruggegeven 
aan het centrum. Op een zelfde manier worden er geiten en kippen 
gehouden om zodoende de bevolking te ondersteunen.

Onderwijs en voorlichting: volwassenenonderwijs, workshops en 
andere manieren van informatieverstrekking is een ander speerpunt 
van het centrum. Hiermee worden handvaten geboden tot een beter 
bestaan. Men moet denken aan informatiepakketten over hoe een 
bedrijf kan worden opgezet of begeleiding bij het maken van huiswerk 
door leden uit de gemeenschap. 

Voedselverstrekking: eten is voor de ontwikkeling van een kind van 
groot belang. In 2009 deden studenten van de HAN afdeling voeding 
en diëtiek namens de stichting onderzoek naar het voedingspatroon 
van kinderen in Mkwajuni. Hieruit bleek dat een groot deel van de 
kinderen dagelijks te weinig voeding binnen krijgt. Om deze zwakke 
groep te ondersteunen worden er gratis maaltijden verstrekt.

Seeds for Seeds, Goat for Goat
‘Seeds for Seeds’ betekent: vanuit het centrum worden zaden verstrekt 
aan een boer. Na de oogst wordt een deel van het nieuwe zaad 
teruggegeven aan het project. Dit zaad wordt gebruikt om weer iemand 
anders te helpen.

‘Goat for Goat’: er wordt een geit gegeven aan een familie. Het eerste 
jong van deze geit wordt aan het project terug gegeven. Dit kalf kan 
weer naar een volgende familie.

GOATSCHICKENS

SEEDS
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DUURZAAMHEID, 
  innovatie van de lokale bouwpraktijk

duurzaamheid, bouwpraktijk en techniek

Analyse van de grond samenstelling
op weg naar een nieuwe steen

Clay

Silt

Sand

Gravel

Ideal soil composition Mwambanichini Kafuschini Community center

Om een goede steen te maken  
moet de verhouding leem, 
zand en gravel goed zijn. Deze 
verhouding is door een aantal 
testen te  achterhalen. Omdat 
deze componenten verschillende 
eigenschappen hebben wordt door een goede verhouding een  
sterke steen gevormd. Zo draagt gravel bij aan de druksterkte en de 
leem zorgt voor de binding tussen de verschillende bestanddelen.

In Mkwajuni is na de introductie van baksteen en geprofileerd plaatstaal 
voor daken veel veranderd in de kwaliteit van het bouwen. Waar voor de 
introductie van deze ‘moderne’ materialen lemen gebouwen met daken 
van bladeren het beeld van het dorp bepaalden, zijn het nu bakstenen 
gebouwen met daken van staal. De toepassing van deze materialen 
op de traditionele manier leidt tot een zeer matige kwaliteit van de 
gebouwen, wat betreft vochthuishouding en oververhitting.

In de grote steden worden deze problemen ondervangen door het 
installeren van hoog technische installaties als airconditioning. Deze 
ontwikkeling leidt tot het verlies van kennis die door de eeuwen 
heen ontwikkeld is. Door het gebruik van passieve systemen is het 
mogelijk om ‘moderne’ materialen toe te passen en de kwaliteit van de 
gebouwen te verhogen.
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Afrika en windenergie
duurzame energievoorziening

De regering van Tanzania is sinds kort bezig met het promoten van 
het gebruik van windenergie door het gehele land. Er zijn al een 
aantal succesvolle projecten uitgevoerd in de omliggende provincies, 
waarvoor de regering subsidie heeft verschaft. De stroom in Mkwajuni 
wordt opgewekt door dieselgeneratoren en de toevoer is onregelmatig. 
Door de ligging van het Community Center op de top van een heuvel is 
het plaatsen van een windmolen een duurzaam en rendabel alternatief.

Door het gebruik van plaatstaal als dakbedekking raakt de binnenruimte 
gedurende de dag oververhit. Bladerdaken daarentegen isoleren vele 
malen beter en houden zo de hitte buiten. Doordat staal op de zelfde 
manier word toegepast als de vroegere bladerdaken veroorzaakt dit 
problemen met betrekking tot opwarming. Door het dak los te maken 
van het gebouw is betere ventilatie mogelijk waardoor de binnenruimte 
niet oververhit raakt terwijl toch het ‘moderne’ staal wordt gebruikt. 

De bakstenen die worden gebruikt worden in de directe omgeving van 
het dorp geproduceerd. Hiervoor wordt zand en klei gemengd om zo 
een goede samenstelling te krijgen voor het maken van een steen. Deze 
stenen worden vervolgens enkele dagen gebakken in grote stapels. De 
buitenste laag van de stapel wordt bij dit proces niet heet genoeg 
waardoor de steen niet de gewenste kwaliteit krijgt, bij regen brokkelen 
ze in dat geval snel af. Voor het proces van het bakken van enkel dagen 
worden tevens grote hoeveelheden hout gebruikt wat schaars is in het 
gebied. Een duurzamere steen is dus gewenst, na onderzoek blijkt de 
gestabiliseerde Adobe steen zeer geschikt. Deze steen bestaat zoals 
een baksteen uit leem en zand maar in plaats van hem te bakken wordt 
5% cement toegevoegd om zo beter bestand te zijn tegen water. Om de 
steen sterker te maken wordt een (hydraulische) pers gebruikt.
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Stenen nadat ze gebakken zijn; in 
de gaten aan de onderkant wordt 
vuur gestookt tijdens het bakken.

Stenen muur worden doorgezaagd 
om een deur te maken tijdens het 
bouwproces van een nieuw huis.

Realiteit van het BOUWEN
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In gesprek met een lokale aannemer.

Muur aangetast door de regen.
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MASTERPLAN
organisatie van het kavel

Masterplan, een cluster van gebouwen

Legenda

80-120 normal trees

50 papaya trees

10 mango trees

20 pear trees

Watertank storage

Rain water collection

Windmill
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Programma van eisen

GEBOUW ÉÉN (gerealiseerd)
Stallen
Opslagruimte voor zaden

GEBOUW TWEE
Informatiepunt
Kantoor
Gemeenschappelijke hal
Klaslokalen, Workshop ruimte
Buitenkeuken

GEBOUW DRIE
Klaslokaal
Werkplaats

GEBOUW VIER
Klaslokalen

GEBOUW VIJF
Weeshuis

Het masterplan gaat uit van een geleidelijke groei van het aantal activiteiten in het centrum. Zodoende is 
gekozen om in het masterplan rekening te houden met groei van het aantal gebouwen op het kavel. De cluster 
van gebouwen is gepositioneerd om een centraal binnengebied. Dit binnengebied zal een intieme sfeer hebben 
door de verhouding ten opzichte van de aangrenzende gebouwen. Deze gemeenschappelijke ruimte is een plek 
om elkaar te ontmoeten, samen te komen met grotere groepen en discussie te voeren. Hierdoor versterkt deze 
plek het samenzijn van de gemeenschap en de mensen die bijdragen aan het centrum.

functieverdeling binnen het complex

FUNCTIONAL 
DISTRIBUTION

Legenda

CLASSROOMS

KITCHEN

SANITARIES

SHOPS-DELIVERY

STORAGE/TOOLS

INFORMATION
RECEPTION

WORKSHOP HALL

ORPHANAGE

ANIMAL STALLS

OFFICES

Het masterplan

1

2

345
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voorlopig ontwerp HOOFDGEBOUW, 

het tweede gebouw
klein functioneel Community Center

17



Plattegrond

Het masterplan gaat uit van een geleidelijke groei van het aantal activiteiten in het centrum. Zodoende is gekozen om 
in het masterplan rekening te houden met de groei van het aantal gebouwen op het kavel. De cluster van gebouwen 
is gecentraliseerd om een centraal binnengebied. Dit binnengebied zal een intieme sfeer hebben door de schaal ten 
opzichten van de gebouwen. Deze gemeenschappelijke ruimte is een plek om elkaar te ontmoeten, samen te komen 
met grotere groepen en discussie te voeren. Hierdoor versterkt deze plek het samenzijn van de gemeenschap en de 
mensen die bijdragen aan het centrum. 

Het Ontwerp
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Impressie achtergevel

Impressie lokaal

De voorgevel van het gebouw heeft weinig grote openingen. 
Hier is voor gekozen omdat deze gevel de meeste 
zonbelasting heeft. De dikke muur houdt hierdoor de hitte 
tegen waardoor het binnenklimaat constant blijft gedurende 
dag. De gevel aan de binnenplaats heeft een meer open 
karakter.

Het gebouw wordt vervaardigd uit materialen die in de 
directe omgeving van Mkwajuni te vinden zijn. Hierdoor 
kunnen lokale arbeiders optimaal profiteren van het werk 
dat het bouwen van het centrum met zich mee brengt. De 
plafonds die normaliter gemaakt worden uit bijvoorbeeld 
hardboard kunnen ook worden gevlochten door lokale 
mandenvlechters. De ramen zijn dusdanig gedetailleerd dat 
lokale timmerlieden deze kunnen vervaardigen.
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Dit boekje geeft een beeld van de huidige stand van zaken rondom 
het Community Center dat gerealiseerd gaat worden in Mkwajuni, 
Tanzania. De Stichting Hakuna Matata Tanzania is in 2011 begonnen 
aan dit project met als doel mee te werken aan een duurzame toekomst 
voor de inwoners van Mkwajuni. Het boekje is gemaakt ter informatie 
van de donateurs en voor het werven van fondsen ter realisatie van 
het complex.

Onderwerp en Inhoud,
Elena Cattani

Jeroen van der Drift

Tekst,
Jeroen van der Drift i.s.m.

Stichting Hakuna Matata Tanzania

stichtinghakunamatatatz.nl
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