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Inleiding 

Ikunda betekent Liefde, het is een taal die gesproken wordt in de 
Kilimanjaro Regio in Tanzania. 

Dit is de essentie waarom de stichting is begonnen. Met liefde kunnen wij 
de hele wereld een betere plek maken.  

 
Stichting Ikunda is op 24 april 2017 opgericht in Zwolle en is een initiatief 
van Daynes Moshi.  

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 te investeren in de toekomst van meisjes en 
vrouwen op het platteland van Tanzania. Dat kan alleen als meisjes de 
gelegenheid krijgen om goed onderwijs te volgen. Hoewel onderwijs een 
fundamenteel recht is van ieder mens, gaan veel meisjes in Tanzania niet 
naar school als gevolg van armoede en discriminatie. 

Meisjes uit extreem arme gezinnen, die in kleine dorpen in Tanzania wonen 
en naar school willen gaan, moeten daarvoor grote afstanden afleggen, tot 
wel 12 km voor een enkele reis. Onderweg zijn er diverse gevaren als wilde 
dieren, rivieren, maar ook menselijke aanranders.  

De Tanzaniaanse overheid heeft bepaald, dat als een meisje zwanger 
wordt zij niet meer naar school mag gaan. Om ervoor te zorgen, dat de 
meisjes zonder gevaar te lopen toch naar school kunnen gaan is het 
langdurig plaatsen op een kostschool de oplossing. 

Het schooltraject duurt in zijn totaliteit 13 jaren, dat is onderverdeeld in 7 
jaren lagere school, 4 jaren voortgezet onderwijs en een dan nog 2 jaren 
voor een hogere opleiding. Per meisje kost dit traject het eerste jaar € 720, 
- en de daarop volgende jaren € 500, - . In zijn totaliteit is dat € 6.720,- per 
meisje.  

Stichting Ikunda is afhankelijk van financiële ondersteuning van anderen. 
We werven onder andere fondsen via donateurs, events en crowdfunding. 
Daarnaast hebben we een verkoop van souvenirs die wij op onze 
evenmenten verkopen.  

De producten zijn handgemaakt in Tanzania, een paar van de producten 
zijn gemaakt met onze studenten op scholen. Van de opbrengst gaat 40% 
naar onze lopende projecten.  

Bij Stichting Ikunda ben je er altijd van verzekerd, dat je gift ook werkelijk 
wordt besteed aan projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking.  

 



Stiching Ikunda is statutair gevestigd in Zwolle 

De Stichting heeft een ANBI verklaring, waardoor giften die aan deze 
stichting gedaan worden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  

Stichting Ikunda vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. 
Onderzoek van Unicef heeft uitgewezen dat onderwijs aan meisjes de 
sleutel is om aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.  

Goed opgeleide vrouwen leiden een gezonder en productiever leven en zijn 
veel beter dan jongens in staat de levensstandaard van hun kinderen, 
familie en de rest van de gemeenschap te verbeteren. Bovendien zijn goed 
opgeleide vrouwen de sleutel naar het beperken van het kinderaantal.  

Daarom zetten we ons in om zoveel mogelijk meisjes de gelegenheid te 
geven naar goede scholen te gaan. 

 

Terugblik 

Het afgelopen jaar hebben we en ons donateur het volgende activiteiten 
georganiseerd: 

 

1. Afrikaane avond 

2. Afrikaans feest 

3. Verjaardag 

4. Fashion hightea 

5. Benefietavonden 

6. Kerst cadeau  

 

Dankzij de hulp van particuliere sponsors en bedrijven zoals Gemeente 
Zwolle, de Enk wijkcentrum en Fashion High Tea, grand Café Zuidt, Galarie 
Nende Kunst en een paar andere organisaties die ons afgelopen jaar goed 
hebben geholpen met kleine en grote gedragen. Daarvan kunnen we nu al 
onderwijs voor 8 kinderen financieren.  

In het jaar 2018 is totaal € 4300, - aan giften ontvangen en is er een bedrag 
van € 1441,- uitgegeven aan projectdoelen. 

In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De leden Jos 
Fluistsma en Theo van Hoek hebben bestuur verlaten. Wij willen hen 
hartelijk danken voor hun bijdrage aan stichting Ikunda. Wij hebben 
hiervoor een goede kandidaat teruggekregen haar naam is Shirley Kambel, 



Zij helpt de stichting met een warm hart toe en we kijken uit naar een fijne 
samenwerking als bestuur van Stichting Ikunda. 

 

Wervingsacties 

Sinds juli 2018 zijn wij gaan samenwerken met wijkcentrum de Enk Zwolle, 
Kort garage, Landstede College en Galarie Nende Kunst.  

In januari 2018 hebben onze meisjes Haikaeli Andrea en Floreana Lazaro 
hun opleiding afgerond. Zij hebben werk kunnen vinden in de gebieden die 
goed begaanbaar zijn. Wij hebben nog twee meisjes kunnen helpen, zij 
gaan nu ook naar school. In zijn totaliteit hebben wij nu acht meisjes 
kunnen helpen. 

 

Zwolle, 24 maart 2019 

Het bestuur, 

Daynes Moshi (voorzitter) 

Paul Coster (venningmeester) 

Shirley Kambel (secretaris) 

Laura van Lindenberg (bestuur) 

 
 


