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Onze visie 
Wij vinden dat alle meisjes en jonge vrouwen in Tanzania toegang moeten hebben 
tot onderwijs. Dat draagt namelijk bij aan een betere positie van vrouwen in de 
samenleving van Tanzania. De hele Tanzaniaanse samenleving heeft baat bij goed 
opgeleide vrouwen. 
Onze missie 
We zorgen ervoor dat elk jaar 20 meisjes, van wie de ouders dat niet kunnen 
betalen, naar school kunnen. We beginnen in de regio Manyara (Tanzania). 
Onderwijs 
Een schooltraject in Tanzania duurt 13 jaar: 7 jaar lagere school, 4 jaar voortgezet 
onderwijs en 2 jaar hogere opleiding. In Tanzania gaan kinderen na de lagere 
school naar het voortgezet onderwijs of naar een vakschool. Ze volgen voortgezet 
onderwijs tot ze 18 jaar oud zijn. Als een goede leerling daarna een universitaire 
opleiding wil volgen, financieren we dat ook. We willen de kinderen steunen tot ze 
de maatschappij in kunnen, maar uiterlijk tot hun 22e jaar. Dat betekent dat we ze 
maximaal 17 jaar lang steunen. 
We passen onze ambitie steeds aan aan de sponsoring die we kunnen krijgen. 
We willen dat de kinderen hun opleiding zoveel mogelijk op een kostschool 
volgen. Zo hoeven ze niet elke dag een paar uur lang de soms gevaarlijke weg naar 
school te lopen en blijft er meer tijd over voor hun schoolwerk. Bovendien krijgen 
ze op een kostschool les in het Engels en dat vergroot hun kansen bij 
vervolgopleidingen en werk. 
Thuissituatie 
We steunen families zolang dat nodig is om de kinderen naar school te laten gaan. 
Onze ambities 
We willen per jaar 20 kinderen helpen in hun school- en thuissituatie. 
Toezicht ter plaatse 
Nurueli Makundi is contactpersoon van de stichting in Tanzania. Hij helpt bij het 
goede verloop van de projecten. Hij rapporteert regelmatig over de voortgang van 
de projecten. Hij stuurt foto’s mee die een beeld geven van de voortgang. 
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 Toezicht vanuit Nederland 
Onze voorzitter gaat ten minste één keer per jaar naar Tanzania om te checken hoe 
de projecten verlopen en om de scholen te bezoeken en te betalen. Over haar 
bevindingen doet de voorzitter verslag aan het bestuur in Nederland en ze 
informeert de donateurs van de stichting, zodat de donateurs kunnen zien dat hun 
geld goed wordt besteed. 
Verwerven inkomsten 
Naast het vragen van donatie via de website, worden er de volgende activiteiten 
georganiseerd, om fondsen te werven voor de stichting: 
-  het organiseren van Tanzaniaanse kookworkshops. 
- het organiseren van workshops op basisscholen en middelbare scholen voor 
ouders en kinderen. Ongeveer 6x per jaar. Waarin wordt vertelt over het leven in 
een dorp in Tanzania en over wat de stichting daar doet. Bezoekers betalen 
toegangsgeld. 
- Elk jaar organiseren we 4 bijeenkomsten met een Tanzaniaanse maaltijd, een 
Afrikaanse fashion show en Afrikaanse dans. Op deze bijeenkomst worden 
Afrikaanse spullen verkocht. 
- Het organiseren van reizen naar Tanzania. Belangstellenden betalen naast hun reis 
en verblijf een bijdrage aan Stichting Ikunda. Tijdens deze reis verblijven ze 2 
dagen in een normaal gezin in een dorp in Tanzania, zodat zij zelf kunnen ervaren, 
hoe het is om in armoede op te groeien. Deelnemers aan de reis gaan ook 5 dagen 
klussen in het huis van de kinderen die gesponsord worden. Onze voorzitter gaat 
zelf mee als begeleider. Een andere optie is een reis van 2 weken, waarvan 1 week 
klussen in het huis van de kinderen die gesponsord worden en 1 week op safari. 
PR/informatie 
Wij houden onze donateurs en andere belangstellenden op de hoogte van 
activiteiten en resultaten van onze stichting. We doen dat via: 
 - onze website www.ikunda.nl 
- social media 
- nieuwsbrieven 
- directe contacten met onze voorzitter 
 
Beheren van de fondsen 
Het geld wordt beheert op een betaalrekening, het teveel aan geld wordt gebufferd 
op een spaarrekening. Schoolgelden worden direct aan de school overgemaakt. De 
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contactpersoon ziet toe aan het juist besteden van de overige kosten naast de 
school. Controle door verslag van de voorzitter bij haar reizen naar Tanzania. 
 
D.D. Moshi 
Voorzitter 
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