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Van het bestuur 
 
Het schrijven van een nieuwsbrief over het jaar 
2020 is niet makkelijk. De Covid-19-pandemie 
heeft overal gevolgen, ook in Mkwajuni.  
In februari begonnen we met het plaatsen van 
twee nieuwe watertanks bij het Community 
Center. Nadat de eerste tank was geplaatst en 
aangesloten sloeg Corona toe en viel de wereld 
stil.  
Toch is volgens de laatste informatie de situatie 
in Mkwajuni op dit moment goed. De scholen 
zijn weer open, na vier maanden gesloten te 
zijn geweest. Er zijn plannen om de naaischool 
van het Community Center half januari weer te 
openen.  
 
Binnen het bestuur is het een en ander 
gebeurd. Eveline Lowie en Nico Lowie hebben 
hun taken neergelegd, na een lange staat van  
dienst. Ze zijn vanaf de oprichting in 2002 
actief geweest voor de stichting en hebben veel 
werk verricht, waarvoor we hen heel dankbaar 
zijn. 
 
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: 
Maggie Bachoo, voorzitter 
Antie Kaan, secretaris 
Uai Oldenhof, penningmeester 
Michael Oldenhof, lid 
Honorine Kengne, lid 
 

Nieuwe website 
 
De website is vernieuwd, maar verdergaande 
inhoudelijke verbetering moet nog volgen. Ook 
willen we heel graag dat de website in het 
Engels wordt vertaald.  
 
Donatie(nieuw)s 
Dit jaar gingen de Open Tuinendagen in de 
Beemster bij Chris en Mies Demoed niet door, 
maar ze verrasten ons toch met een donatie! 
Verder ontvingen wij donaties van 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
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Dit moeilijke jaar heeft veel activiteiten gedwarsboomd. Wel kunnen we een foto-impressie van het 
Community Center laten zien. Het gebouw is in 2019 geschilderd, er staan lampen op zonne-energie 
en de tuin wordt steeds groener. De bomen die in 2013 zijn geplant groeien geweldig en dragen veel 
fruit: mango, papaya en tamarinde. Op het land wordt ieder jaar mais en pinda’s verbouwd. 
We hopen dat dit jaar de activiteiten weer opgenomen kunnen worden: het plaatsen van de tweede 
watertank en de heropening van de naaischool. Ook de sportactiviteiten gaan hopelijk weer van start. 

 


