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Voorstel: opzetten community center Mkwajuni Tanzania 
 
Versie beheer: 

Wijzigingen en aanvullingen svp mailen aan mij zodat ik deze kan verwerken in het basis document. Ik zorg er dan 
voor dat iedereen de aangepaste versies ontvangt. 

Naam Versienummer Wijziging datum 
Eveline Lowie (beheerder document) 1.0 Eerste opzet 14 december 2010 
Eveline Lowie (beheerder document) 1.1 Aanpassingen 1 april 2011 
Eveline Lowie definitief April 2011 

 
Tijdsschema: 

December 2010 / Januari 2011 input verzamelen en uitwerken voorstel door stichting 

Februari 2011 Voorstel mailen aan vrijwilligers in Mkwajuni en input van 
hen verwerken in voorstel 

April 2011 Besluit over Project Community Center en aanpassen 
Website 

April / Juli 2011 

Schrijven van 
 Projectvoorstel 
 Plan van Aanpak 
 Kostenoverzicht 
 Tijdslijnen 

April / Juli 2011  Website bijwerken en folder aanpassen  
 Benoemen en opzetten van fondswervingsacties 

Najaar 2011 Start project 

 
Het voorstel is om in Mkwajuni een Community Center (CC) te bouwen waar door vrijwilligers 
van de stichting verschillende activiteiten kunnen worden ontplooid. Het CC zal in eerste 
instantie klein beginnen en naarmate de tijd vordert zullen er steeds meer elementen aan 
toegevoegd worden om te eindigen als een boerderij / weeshuis / voorlichtingsruimte die 
grotendeels selfsupporting zal zijn. 
 
Punt 1: Plaats bepalen van het community center, moet genoeg ruimte hebben om uit te 

breiden, buiten activiteiten te hebben en genoeg grond om groenten te verbouwen en 
dieren te houden. 

 

Punt 2: Inventarisatie voor beheerders / hoofdbewoners community center  
Tanzania stelt een comité structuur voor, het comité is verantwoordelijk voor het project. 
Het comité bestaat uit 12 personen. Nederland denkt ook aan een vaste bewoner ter 
beveiliging van het terrein. 

 

Punt 3: Activiteiten van het community center 
 sportactiviteiten voor kinderen / tieners 
 studiebegeleiding voor scholieren 
 bijeenkomsten voor ouderen – mannen & vrouwen 
 verstrekken van maaltijden 

 

Punt 4: eerste uitbreiding – voorlichtingsruimte 
 voorlichting gezondheid, hygiëne, landbouw etc 

 

Punt 5: tweede uitbreiding – dagopvang halfwezen 
 voeding en opleiding landbouw / veeteelt 
 zaden voor zaden project / geit voor geit project  

 

Punt 6: derde uitbreiding – weeshuis 
 permanente opvang beperkt aantal weeskinderen 


