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1. De Stichting
De Moja Foundation zet zich in om gezondheid en hygiëne voor kinderen en jongeren te bevorderen in
Tanzania. Samen met lokale partners worden hier verschillende projecten opgezet om ziektes, infecties
en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen veroorzaakt door een gebrek aan sanitaire hygiëne en
verzorging aan te pakken.
De oprichters van de Moja Foundation hebben in 2015 met eigen ogen gezien dat veel schoolkinderen
niet of nauwelijks (schoon) ondergoed dragen. Ook bleek dat de menstrual health management (MHM,
oftewel de wijze waarop vrouwen zichzelf verzorgen tijdens menstruatie) onvoldoende is, waardoor veel
meisjes en vrouwen school of werk moeten missen uit schaamte of omdat menstruatie nog erg in de
taboesfeer hangt. De oprichters van de Foundation besloten deze twee problemen aan te pakken door
in deze regio verschillende projecten op te starten.
De projecten zijn op te delen in drie zuilen: educatie, beschikbaarheid van producten en lokale
economische groei. De zuil educatie wordt vertaalt naar workshops (lessen) die op lokale lagere en
middelbare scholen wordt gegeven door Tanzaniaanse partners van de foundation. Tijdens de
workshops leren kinderen en jongeren waarom het belangrijk is voor zichzelf te zorgen, hoe ze dat
moeten doen en leren zowel jongens als meisjes wat menstruatie inhoudt en hoe je ermee omgaat. De
tweede zuil, beschikbaarheid van producten, staat voor het doneren van ondergoed en menstrual health
pads tijdens deze workshops, maar ook het bevorderen van het lokale aanbod van deze producten. De
gedoneerde producten worden gekocht van lokale partners (mama's) die dankzij de Moja Foundation de
producten leren produceren. Hier komt de derde zuil, lokale economische groei, bij kijken. De Moja
Foundation vindt het van belang dat economische vooruitgang als resultaat van de projecten binnen de
regio blijft. Wij doneren daarom geen producten die in andere (goedkopere) landen geproduceerd
worden, maar zorgen ervoor dat de lokale bevolking elkaar in de behoefte van deze producten voorziet.
Met deze driedimensionale aanpak is de Moja Foundation ervan overtuigt dat wij op zeer lokaal niveau
een duidelijk verschil kunnen maken. Het probleem van sanitaire verzorging is ingewikkeld en er zijn tal
van factoren. Daarom geloven wij in een systematische aanpak, waarin we de grootste factoren van dit
probleem aanpakken: gebrek aan kennis, gebrek aan bewustzijn van de gevolgen, gebrek aan aanbod
van benodigde producten en een gebrek aan wederzijds begrip tussen mannen en vrouwen, en tussen
generaties.
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2. Team 2020
De Moja Foundation bestaat in 2020 uit een driekoppig bestuur, een project-team gevestigd in
Nederland en een project-team gevestigd in Tanzania.

Bestuur
Binnen het bestuur hebben er tussen het begin en het eind van 2020 enkele veranderingen
plaatsgevonden. Het bestuur van begin 2020 bestond uit Thom Uildriks, Elisse Glorie en Spijk Geene. In
februari 2021 wordt Spijk Geene naar hoogste waarschijnlijkheid vervangen door Eva Teekens als
secretaris van Moja Foundation.

Team Nederland
Het project-team gevestigd in Nederland bestond in het begin van 2020 uit Thom Uildriks, Suzanne
Noordermeer, Saaiqa Merali en Alizee Bollen. In september werd Suzanne Noordermeer vervangen door
Jurrian Nannes. Dit team houdt zich bezig met het beleid, de planning en de impact meting van de
Foundation. Het stuurt vanuit Nederland met twee-wekelijkse vergaderingen het Team Tanzania aan.
Geen van de teamleden werd in 2020 vanuit de Moja Foundation vergoed voor diensten.

Team Tanzania
Het project-team gevestigd in Tanzania bestond in het begin van 2020 uit oud-leraar Frank Mpobela en
Pule Mushi. Aan dit team is in de zomer van 2020 Ellen Mndima toegevoegd. Het Team Tanzania is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in de regio in Tanzania. Zij geven de workshops op
scholen, verzorgen de productie van de gedoneerde producten en ondersteunen de mamma's die de
producten produceren. De drie teamleden van Team Tanzania worden op basis van gewerkte uren
vergoed voor hun diensten.
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3. Activiteiten 2019
Omdat de oprichting van de Foundation in 2019 heeft plaatsgevonden, bestaat er geen jaarverslag van
dit jaar. Aangezien de ontwikkelingen van dit jaar relevant zijn, worden ze wel in dit jaarverslag
beschreven.
2019 was het jaar van voorbereiding van de projecten. Desalniettemin zijn er in dit jaar wel al projecten
uitgevoerd. Zo zijn er workshops gegeven op vijf scholen, zijn er 1792 producten gedoneerd (ondergoed
en menstruation pads) en zijn er drie mama's voorzien van een parttime baan en opleiding.

4. Activiteiten 2020
2020 stond in het teken van de continuïteit en de schaalbaarheid van de projecten. Vanwege het succes
van de workshops en donaties in 2019 is er een plan gemaakt voor het voortzetten hiervan.

Educatie
Voor de voortzetting en uitbreiding van de workshops is er een begin gemaakt van een lesboek. Dit
lesboek wordt aan de ene kant gebruikt om schoolkinderen naslagwerk mee te geven na een workshop.
Aan de andere kant wordt het gebruikt als leidraad van de workshop zelf. Op dit moment is de Moja
Foundation erg afhankelijk van de kwaliteiten op het gebied van lesgeven van de leden van Team
Tanzania.
Om te voorkomen dat de workshops wegvallen wanneer Team Tanzania leden verliest wordt de lesstof
opgeschreven in dit lesboek, zodat ook eventuele opvolgers van huidige leden van Team Tanzania
eenvoudig de workshops kunnen oppakken. De vijf scholen waar de workshops in 2019 plaatsvonden
hebben aangegeven de workshops te willen voortzetten.

Productie
Moja Foundation vindt het belangrijk dat de producten die worden gedoneerd voldoen aan de wensen
van de kinderen, op een duurzame manier geproduceerd en gebruikt worden en worden ingekocht bij
lokale ondernemingen (het liefst bij de eigen mama’s). Daarom werden mogelijke ontwerpen in 2020
eerst getest en werd productiemateriaal gezocht en gekocht in de regio.
Aan het eind van 2020 zijn de onderbroeken voor jongens getest en positief bevonden. De materialen en
werkkrachten zijn klaar om genoeg te produceren voor de huidige vijf scholen binnen het programma.
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De menstruation pads worden van eind 2020 tot begin 2021 getest. De productie van de onderbroeken
voor meisjes kent wat tegenslagen, omdat de beoogde en positief bevonden onderbroeken lastig te
maken zijn voor de huidige werkkrachten. Het alternatief zou zijn dat de onderbroeken gekocht worden
in een ander deel van Tanzania.
Er zijn in totaal drie scholen die meedoen met het testen van de producten. Rond eind 2020 worden er
ongeveer 100 producten getest door de kinderen van deze scholen. Moja Foundation verwacht in het
eind van het eerste kwartaal van 2021 de productie van de positief bevonden producten te kunnen
beginnen en deze te doneren op de scholen in het begin van het tweede kwartaal van 2021.
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5. Financiën
Moja Foundation heeft in 2020 €9096 ontvangen aan donaties. Hiervan werd €8773 besteed of
gereserveerd voor de projecten. De kosten beheer en administratie waren €129. Het batig saldo va €194
is na akkoord van bestuur toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.
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