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Algemene informatie 
 
Zakelijke gegevens 
Kamer van Koophandel: 34168094 
IBAN: NL18INGB0009233223 
Adres: Wijnmalenstraat 77 
1171 ES Badhoevedorp 
Email: stichting.hakuna.matata.tz@live.nl  
Website: www.stichtinghakunamatatatz.nl  
ANBI: ja 
CBF: aangemeld in register 
 
Stichting Hakuna Matata Tanzania 
De stichting is een non-profitorganisatie die de leefomstandigheden in het Tanzaniaanse dorp 
Mkwajuni wil verbeteren door middel van verschillende projecten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en 2 algemene leden. 
Voorzitter – Maggie Bachoo 
Secretaris – Antie Kaan 
Penningmeester – Uai Oldenhof 
Algemeen lid – Michael Oldenhof 
Auditerend lid – Honorine Kengne 
 
Fondsenwerving 
Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het werven van fondsen. De stichting ontvangt 
incidentele donaties, verkoopt Tanzaniaanse artikelen en hapjes en heeft een aantal vaste donateurs. 
 
Communicatie 
Naast het jaarverslag publiceert de stichting in principe ieder jaar een nieuwsbrief. Deze staat 
samen met projectdocumentatie op de website van de stichting. Alle stukken zijn ook opvraagbaar 
bij de stichting. 
 
Jaarverslag 2020 
 
 DEBET    CREDIT  

     
 Inkomsten uit 
verkoop   €             320,00   bankkosten  €            129,25  
 donaties   €          2.482,00   transferprovisie  €              40,00  
 rente   €                 2,84   projectkosten  €         4.600,00  

 rekening courant   €          3.300,23   
ontwikkeling 
website  €            300,00  

 spaarrekeningen   €        17.381,02   eigenvermogen   €       18.416,84  

  €        23.486,09     €       23.486,09  

     
 



 
Verslag over 2020 
In het jaar 2020 is er niet veel gebeurd in Mkwajuni. In februari werd er nog een nieuwe watertank 
geplaatst bij het Community Center, maar daarna viel ook daar veel stil ivm de Coronacrisis. 
Het plaatsen van nog een tank kan hopelijk in 2021 gebeuren. 
De naaigroep beschikt over 6 machines en er is een lerares aangesteld, maar ook deze activiteit is 
stil komen te liggen. Onlangs kregen we bericht dat de lessen half januari hervat zouden worden. 
De sportvelden zijn voor de jeugd een aantrekkelijke ontmoetingsplaats en er werden regelmatig 
wedstrijden georganiseerd. Hopelijk kan ook hier weer de draad worden opgepakt. 
Andere activiteiten rond het Community Center zijn o.a. het bewerken van het land en het houden 
van kippen en geiten.  
De geplante bomen groeien goed en dragen veel fruit. 
 
Plannen voor 2021 
Behalve het plaatsen van nog een watertank is het ook noodzakelijk het pomphuis op te knappen.  
Hopelijk wordt 2021 een beter jaar met activiteiten in en rond het Community Center. Het blijft van 
belang de projecten die opgestart zijn te consolideren zodat het een plaats wordt waar mensen 
terecht kunnen voor verschillende activiteiten en van waaruit in de toekomst ook andere projecten 
kunnen worden opgezet. Hierbij wordt gedacht aan kinderopvang, voorlichting en 
voedingsondersteuning. 
Het is de bedoeling dat de verschillende activiteiten zoals van de naaigroep, maar ook het bewerken 
van het land en het houden van dieren leiden tot verkoop van producten zodat het MCC eigen 
inkomsten genereert. 
 
Begroting 2021 
 
 DEBET   CREDIT 

     
Inkomsten  uit verkoop  €                     350,00    bankkosten   €          150,00  

       donaties   €                  1.000,00    projectkosten   €       7.500,00  
        rente   €                         2,50    website   €          250,00  

     
 totaal inkomsten   €                  1.352,50    totaal uitgaven   €       7.900,00  
 bank  €                20.681,25    eigen vermogen   €     14.133,75  

     
  €                22.033,75     €     22.033,75  
     

 
 


