Mamana, Moeder en Kind. Vanaf het begin van haar oprichting staat het KInd centraal in de filosofie van de stichting Mamana. Kinderen die door het geweld in de jaren 1999 – 2003 huis en
haard hebben moeten verlaten, vaak geen onderwijs meer konden en na de kerusuhan(onlusten
en verwoestingen) getraumatiseerd bleken te zijn en waar hulp voor nodig was en nog steeds is.
Zeker waar het gaat om de balita’s(kinderen in de leeftijd van 4 -6 jaar).
Een groep waar snel aan voorbij wordt gegaan is het verstandelijk en lichamelijk gehandicapte
kind op de Molukken. Hoewel er faciliteiten zijn voor een aantal van hen is er bij lange na niet
voldoende middelen en capaciteit om deze kinderen te helpen. Tijdens onze werkbezoeken in de
afgelopen jaren op de Molukken is dit door teams van Mamana geconstateerd. Dit werd verder
bevestigd door onze counterpartner op de Molukken, Buah Delima. Een stichting die voortkomt
uit de organisatie van verloskundigen(Ikatan Bidan Indonesia) op de Molukken en zich net als
Mamana op de hulpverlening richt aan moeder en kind. Gebleken is dan ook dat onderwijs en
zorg voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten op de Molukken nog veel te wensen overlaat en steun nodig heeft. Samen met andere partijen wil Mamana hieraan bijdragen. Vanaf haar
ontstaan is er door stichting Mamana concreet nagedacht op welke wijze zij ook het gehandicapte kind onder de aandacht kan brengen van instanties zoals het Liliane Fonds in Nederland.
Uit onderzoeken van de GPM(Gereja Protestan Maluku) op Ambon is gebleken dat het percentage verstandelijk en geestelijk gehandicapten relatief hoog is. Zeker op de eilanden verder afgelegen van Ambon. Oorzaken zijn niet bekend, maar mogelijk dat het te maken kan hebben met
voeding en de omstandigheden ter plekke zoals bijvoorbeeld op het eiland Seram. In 2007 besloot Mamama daarom om een contact op te nemen met vertegenwoordigers van het Liliane
Fonds zowel in Indonesië(Malang) alsook in Nederland. In 2009 is Mamana samen met een vertegenwoordiger van het Liliane Fonds naar de Molukken afgereisd om de situatie verder onder de
loep te nemen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er op de Molukken veel te weinig
capaciteit is om gehandicapte kinderen op een goede manier te helpen. Juist omdat de ouders
van deze kinderen vaak niet de financiële middelen hebben om hun kinderen naar het speciaal
onderwijs te laten gaan blijft het kind noodgedwongen thuis.
Na diverse keren met de vertegenwoordiging van het Liliane Fonds in Malang gesproken te hebben is er in 2011 officieel afgesproken dat er naar samenwerking gezocht zal worden tussen
Mamana, Liliane Fonds en Buah Delima op Ambon. Dit zal formeel in een samenwerkingsverband(een MOU, Memorandum Of Understanding) verder tot uiting worden gebracht. Op basis
van deze ontwikkelingen heeft Mamana in overleg met partijen zoals Buah Delima, Dinas Kese-

hatan(provinciale autoriteiten van de gezondheidszorg) plannen ontwikkeld om de gehandicapte
zorg op de Molukken verder te ondersteunen. Mede op basis van de beschikbare gegevens zoals
de GPM die tot haar beschikking had is gekozen voor een pilot project in het dorp Kamarian(Seram) omdat daar relatief een hoog percentage verstandelijk en lichamelijke gehandicapten
kinderen zijn. Bij de door Mamana gehouden eerste telling in februari 2011 in de kerk van het
dorp is er een aantal van circa 70 verstandelijk en geestelijk genoteerd. Opgemerkt moet worden
dat wanneer er daadwerkelijk een onderzoek zou plaarsvinden het aantal waarschijnlijk nog hoger uit zal komen.
In maart van dit jaar is een team van het Liliane Fonds uit Malang daar naar toe gegaan voor een
eerste inventarisatie dat de basis moest vormen voor een verder vervolg in de periode erna. In de
plannen is bijvoorbeeld het voorstel opgenomen voor dagopvang van de kinderen waarbij er ook
uitdrukkelijk gekeken is naar mogelijkhedenvoor scholing. Zeker waar het gaat om de de lichamelijk gehandicapte kinderen. Er zou volgens het concept en de werkwijze van het Liliane Fonds
worden gewerkt.
De bezuinigingen van het kabinet Rutten hebben echter verstrekkende gevolgen voor de plannen
van het Liliane Fonds en Mamana. D.w.z. dat er aan Mamana een officiële brief is gericht waarbij
is aangegeven dat van samenwerking helaas geen sprake kan zijn onder de huidige omstandigheden. Voor de mensen in het dorp en voor onze partners op Ambon is dit een moeilijk te begrijpen besluit. Zeker als er duidelijke afspraken hierover zijn gemaakt. Het betekent geen verdere
hulp aan het gehandicapte kind,een gefrustreerde, boze dorpsgemeenschap die zich bekocht
voelt: eerst hoop op hulp, mogelijk een toekomst voor het kind vervolgens niets. Mamana zal
daarom naar andere wegen zoeken om hulp te bieden aan deze kinderen en belangrijk, wegen
zoeken om de gemaakte afspraken te realiseren.
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