Bouwstenen voor een eerlijke toekomst voor vrouwen en kinderen op de Molukken
Sinds 1999 zijn we getuige geweest van de onlusten op de Molukken. Op dit moment,
november 2003 ziet het er naar uit dat er daadwerkelijk aan vrede wordt gewerkt hoewel de
situatie nog steeds instabiel te noemen is. Onder de bevolking (moslims en christenen) vallen
er desondanks nog slachtoffers. De media besteden er nauwelijks aandacht meer aan.
In Nederland is naar aanleiding van de conflicten op de Molukken het initiatief genomen om
een stichting in het leven te roepen. De stichting noemt zich Mamana en richt zich
hoofdzakelijk op hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen van de samenleving,
moeder en kind.
Mamana is in 2001 een samenwerkingsverband aangegaan met de IBI, de Indonesische
organisatie voor verloskundigen. Deze organisatie is te vergelijken met de Koninklijke
Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen(KNOV).
De IBI op de Molukken voelt zich verantwoordelijk om de kwetsbare positie van de eigen
doelgroep, te weten moeder en kind, te verbeteren. Ze wil zich met name toespitsen op de
gebieden waar zich veel vluchtelingenkampen bevinden. De vluchtelingen leven aan de rand
van de samenleving en worden veelal uitgesloten door de lokale bevolking.
De IBI heeft de gelegenheid aangegrepen om, in samenspraak met de overheid, lokale
nationale en internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan om aan de behoefte van
een gezondheidscentrum te kunnen voldoen op de Molukken. Meerdere organisaties op de
Molukken ondersteunen het plan en inmiddels heeft de IBI de toestemming gekregen van de
provinciale overheid om het gezondheidscentrum te bouwen. Ook is er een bouwlocatie
beschikbaar.
De stichting Mamana wil de bouw van het gezondheidscentrum financieel ondersteunen. In
het centrum worden naast een kraamkliniek, een traumaverwerkingsunit, een opvang- en
revalidatie-unit voor het gehandicapte kind ook een naai-atelier voor vrouwen en een
professionele opvang voor kinderen(zgn. play group) ondergebracht. Op dit moment is het
voornemen om een naai-atelierproject en een onderwijsproject op te starten.
Doelstellingen:
Naaiatelier : Doelstelling van het naaiatelier is om vrouwen uit economisch zwakke gezinnen
in staat te stellen zich een onafhankelijke economische positie te verwerven met een
inkomensgenererende activiteit. Door deze activiteit kan aan deze grote behoefte worden
tegemoet gekomen. De groep bestaat uit 20 vrouwen.
Playgroup : De kinderen van de vluchtelingengezinnen zijn in meerdere opzichten
achtergesteld. De situatie in de vluchtelingenkampen heeft ernstige gevolgen voor hun
gezondheid(o.m. ondervoeding) en hun persoonlijke ontwikkeling(uitgesloten van
onderwijs). Professionele opvang van deze kinderen is noodzakelijk. Aandacht moet m.n.
uitgaan naar onderwijs en verbetering van de gezondheidstoestand van de kinderen. De
activiteiten richten zich op kinderen van 2,5 tot 5 jaar.

Kostenoverzicht van het naaiatelier en de inrichting van de play group:
Inrichting Naaiatelier: (1 €= 9000 Rs)
Eenheidsprijs Rs

Totaal

9 naaimachines

Rs 5.000.000

Rs 45.000.000

1 borduurmachine

Rs 7.500.000

Rs 7.500.000

2 Lock machines

Rs 7.000.000

Rs 14.000.000

2 kniptafels

Rs 2.000.000

Rs 4.000.000

2 strijktafels

Rs 1.000.000

Rs 2.000.000

2 kledingrekken

Rs 1.500.000

Rs. 3.000.000

3 strijkijzers

Rs

500.000

Rs 1.500.000

1 aggregraat

Rs 7.500.000

Rs 7.500.000

Stof, garens etc.

Rs 45.000.000

Rs 45.000.000

Transportkosten

Rs 7.000.000

Rs 7.000.000

Gebouw

Rs 1.000.000

Rs 12.000.000

Totaal

Rs 148.500.000
€ 16.500,-

Inrichting Play group
Eenheidsprijs

Totaal

30 kleine tafels

Rs 300.000

Rs. 9.000.000

30 kleine stoelen

Rs 200.000

Rs 6.000.000

2 dozijn plastic stoelen

Rs 1.000.000

Rs 2.000.000

Educatieve middelen(3 set)

Rs 2.500.000

Rs. 7.500.000

2 bureau’s en stoelen voor leerkrachten

Rs 2.500.000

Rs 5.000.000

5 speelhoeken

Rs 2.000.000

Rs. 10.000.000

Set pannen, borden, bestek

Rs 5.000.000

Rs 5.000.000

Bureaumaterialen 8

Rs 500.000

Rs 4.000.000

Totaal

Rs 48.500.000
€ 5.511,-

Totaal naaiatelier en playgroup

€ 22.011,-

