
 

 

 

Wat doen wij?! 

Wij zamelen geld in om meisjes in extreme 

armoede in Tanzania naar privéscholen te 

sturen. Privé scholen hebben de voorkeur 

omdat deze scholen het risico op seksuele 

intimidatie, uitbuiting en mishandeling 

verlagen. Wij zamelen geld in op de 

volgende manieren: 

o Kookworkshops  

o Bedrijfsfeesten  

o Afrikaanse cultuurworkshops 

o Projecten op scholen 

o Benefietavonden 

o Afrikaanse avonden 

o Sponsorloop 

 

Met het “Steen project” zenden wij 

vrijwilligers naar Tanzania om te helpen bij 

het bouwen en onderhouden van 

woningen. 

 

 

 

 

 Contact 
 

Van Der Helststraat 48 

8021 VJ Zwolle 

 

Telefoon: (0031) 684 758259 

E-mail: info@ikunda.org 

www.ikunda.org 
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  Waarom is het zo belangrijk?! 
Er zijn veel redenen waarom meisjes en 

vrouwen recht zouden moeten hebben op 

een goede opleiding. Studies wijzen uit dat 

onderwijs, met name onderwijs voor 

meisjes, de sleutel is om de vicieuze cirkel 

van armoede te doorbreken. Volgens 

onderzoek van UNICEF hebben goed 

opgeleide vrouwen een betere kans om 

aan de armoede te ontsnappen, om een 

gezonder en productiever leven te leiden 

en de levensstandaard van hun kinderen, 

familie en gemeenschap te verbeteren. 

Vrouwen leren hoe ze zich kunnen 

beschermen tegen seksueele intimidatie, 

geweld en discriminatie. 

 

  

 

Wie zijn wij? 
 

Stichting Ikunda is een non-profit 

organisatie die zich tot doel heeft gesteld 

om de sociale ongelijkheid in Tanzania 

(Afrika) te verkleinen.  

Ons voornaamste doel is om goed 

onderwijs voor meisjes en vrouwen te 

faciliteren. Hoewel onderwijs een 

fundamenteel recht is van ieder mens, gaan 

veel meisjes in Tanzania niet naar school als 

gevolg van armoede en discriminate.  

Onze visie 

We willen een partner zijn voor de 

gemeenschallen, onderwijsinstellingen en 

autoriteiten om de positie van jonge 

vrouwen in Tanzaniaanse maatschappij te 

verbeteren.   

We geloven dat alle meisjes en vrouwen 

toegang horen te hebben tot goed 

onderwijs. Om deze reden hopen wij dat 

met hulp van de fonds en de donateurs 

kunnen wij een school bouwen. 

Volgens het Tanzaniaanse Bureau van 

Statistiek is ongeveer 21% van de 

Tanzaniaanse meisjes tussen de 15 en 19 

moeder geworden. Een groot aantal meisjes 

raken zwanger door verkrachtingen, 

seksuele mishandeling of uitbuiting. Helaas 

kunnen deze meisjes door de Tanzaniaanse 

wet niet meer naar school. 

 

 

 

 

 

 


