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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 3 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. 
 
  



Financieel jaarverslag 2021 
 
Inkomsten  2021  2020 
Verkoop spullen   €           18,00    €         320,00  
Donaties (Eenmalige)   €      5.350,00    €      2.350,00  
Donaties (Vaste)   €         176,00    €         132,00  
Donaties (Geef.nl)   €         300,36    
Van spaarrek.   €      5.475,00    
Rente        €             2,84  
Rekening Courant   €      3.655,22    €      3.300,23  
Reserves (Spaarrek.)   €    11.906,02    €    17.381,02  

   €    26.880,60    €    23.486,09  
     
     

Uitgaven  2021  2020 
Bankkosten NL   €         128,37    €         129,25  
Bankkosten Internationaal   €           74,00    €           40,00  
Bestuurskosten     
Diverse        
Kosten toezicht TZ   €         300,00    
Project: Comm. Center     €      4.600,00  
Project: Water   €    10.500,00    
Projectbezoek        
Website        €         300,00  
Toevoeging aan reserves     €      1.035,82  
Onttrekking aan reserves   €      3.972,21    
Reserves (Spaarrek.)   €    11.906,02    €    17.381,02  

   €    26.880,60    €    23.486,09  
 
 
Verslag over 2021 
Dit jaar is gebruikt om een groot project te realiseren: de restauratie van het pomphuis. 
November 2019 bezocht een expert van de PUM (PUM Netherlands senior experts) op 
uitnodiging van het Diocees om te adviseren over de aanpak van het drinkwaterprobleem van 
het ziekenhuis en het dorp. Daarbij keek hij ook naar het waterproject van de stichting. Een van 
zijn aanbevelingen was het restaureren van het pomphuis om te zorgen dat het water niet 
vervuild zou raken. Begin  2021 is dit project aangepakt. Het dak is vernieuwd en steiler 
gemaakt zodat er geen blad op blijft liggen en het pomphuis is rondom geheel gesloten door de 
muren te herstellen en de lichtopeningen met gaas af te sluiten. Hierdoor wordt vervuiling van 
het water voorkomen. Het project werd in Maart afgerond. 
In aansluiting op de restauratie van het pomphuis is het waterleidingnetwerk in het dorp 
hersteld. 
 
Overige activiteiten 
Het veld bij het MCC werd zoals ieder jaar bebouwd en de fruitbomen worden goed verzorgd. 
De oogst is goed en wordt gedeeltelijk verkocht. 
De sportvelden, voetbal en basketbal, trekken veel jongeren van de nabijgelegen school en uit 
het dorp en voorziet daarmee in een behoefte. 
De naaischool is vanwege Corona het grootste deel van het jaar gesloten geweest. 
 



Plannen voor 2022 
In 2022 willen we, voor zover mogelijk met Corona, de activiteiten rond het Community 
Center uitbreiden. Behalve de naaischool, de sportactiviteiten en het bewerken van het land 
willen we graag een project voor  kinderen opzetten. Een ander plan is het stimuleren van het 
gebruik van een zogenaamde ‘rocket stove’ voor het koken, waardoor het gebruik van 
brandhout flink kan worden teruggebracht. 
 
Begroting 2022 
 
Inkomsten  2022 
Verkoop spullen   

Donaties (Eenmalige)   €    2.000,00  
Donaties (Vaste)   €       176,00  
Donaties (Geef.nl)   

Rente   

Reserves (Spaarrek.)   €  10.272,02  

   €  12.448,02  

   
   
Uitgaven  2022 
Bankkosten NL   €       130,00  
Bankkosten Internationaal  €         80,00  
Bestuurskosten   

Kosten toezicht TZ   €       200,00  
Project: Comm. Center   €       700,00  
Project: Water   €    2.700,00  
Projectbezoek   

Website   

Reserves (Spaarrek.)   €    8.638,02  
   €  12.448,02  

 


