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Dachten we vorig jaar bij het schrijven van de nieuwsbrief dat we er dit jaar beter voor zouden 
staan, inmiddels weten we beter. Toch is dit jaar 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. 
 

       
Voor de restauratie                                                …en na 
 

         
Herstel waterleiding                                                Vrijwilligers 
 
Overige activiteiten 
Het veld bij het MCC wordt 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. Er zijn 
plannen, net als vorig jaar rond deze tijd!, om half januari weer te starten. 
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De restauratie van het pomphuis en het herstel van de waterleiding heeft veel geld gekost. 
Vanwege de situatie rond Corona waren er geen mogelijkheden om aan fondswerving te doen 
op de manier die we gewend waren. We proberen nu om via Facebook een online verkoop op 
te zetten. Gelukkig waren er particuliere donaties en de Wereldwinkel Purmerend heeft ons ook 
dit jaar weer gesteund. We zijn onze donateurs zeer erkentelijk voor hun giften. 
 
We 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. 
 

www.stichtinghakunamatatatz.nl 
www.facebook.com/Mkwajuni 

 

Een heel goed en gezond 2022 
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