Stichting Mamana
Stichting Mamana is in het leven geroepen vanwege de bloedige onlusten op de Molukken in de
periode 1999 -2002. Het is een eilandengroep in het oosten van Indonesië. Vrouwen, mannen en
kinderen werden slachtoffer van nodeloos geweld en werden er steden en dorpen verwoest.
Nu, zoveel jaren later is dit alles gelukkig voorbij en staat verzoening, hulp en wederopbouw voorop.
Het jaar 2012 kenmerkt zich voor Mamana door verdere kennismaken met instellingen, organisaties
in Indonesië, specifiek de Molukken. Bestaande relaties werden verder versterkt met het oog op
samenwerken in de nabije toekomst.
Via contacten vanuit Nederland werd in de beginjaren het contact gelegd met de IBI(de organisatie
voor verloskundigen in Indonesië), in het bijzonder de afdeling van deze organisatie in de Molukken.
Op deze manier was er een partner waarmee kon worden samengewerkt om de eerste noden te
lenigen ten gevolge van de burgeroorlog tussen christenen en moslims. Mamana kiest geen partij
voor de ene of de andere groep. Uitgangspunt is om hulp te bieden aan een ieder die hulp nodig
heeft. In de eerste contacten met Mamana lag het verzoek van deze organisatie op het verlenen van
noodhulp aan slachtoffers van de onlusten. Na beëindiging van de onlusten werd er meer en meer
gekeken naar structurele hulp aan de bevolking in sectoren als land- en tuinbouw, onderwijs en
gezondheidszorg. Dat leidde in de eerste jaren tot het ondersteunen van projecten met als doel om
gelden te genereren zoals het opzetten van een naaiatelier voor vrouwen. Hiermee konden de
vrouwen een inkomen genereren. Inkomen die o.a. ook aangewend kunnen worden voor hun
kinderen die door de IBI, Buah Delima werden opgevangen.
Dat gold ook voor de start van het tuibouwproject in het dorp Waai op het eiland Ambon. Met steun
van landbouwingenieurs van Mamana op Ambon werd nagedacht over de opzet van een
tuinbouwproject. Het idee hierbij was om groenten te telen zonder gebruik te maken van pesticiden.
Voor Mamana was dit het moment om contact op te nemen met de universiteit van Wageningen om
te beoordelen of zij bereid waren om de boeren in de Molukken te helpen. Het instituut Plant
Research van de universiteit bleek hiertoe bereid te zijn. Met steun en adviezen van een zaadexpert
werd verder beoordeeld hoe de boer te helpen om het tuinbouwproject succesvol verder te
ontwikkelen. De ontstane ideeën werden neergezet in een voorstel genaamd ‘Strenghtening the
vegetable sector in Maluku’. Een ander gevolg van de komst van de expert was de kennismaking met
de landbouwfaculteit van de Pattimura universiteit door het verzorgen van een hoorcollege aan
studenten en docenten.
Voorafgaand aan het werkbezoek in dat jaar aan de Molukken werd In Jakarta contact gezocht met
Valdo instituut. Samen met dit instituut werd gekeken op welke wijze samenwerking tot stand kon
worden gebracht met partijen op de Molukken die in het kader van de wederopbouw voor Mamana
van betekenis zouden kunnen zijn. Het contact leidde tot een formele samenwerking in de vorm van
een MOU(Memorandum of Understanding) tussen Mamana en Valdo.

Hoe werkt Mamana?
Het streven van stichting Mamana is om in samenwerking met andere (hulp)organisaties,
instellingen in Nederland en Indonesië, bij te dragen aan de opbouw van de Molukken. De eerste
jaren werden besteed aan het verlenen van noodhulp via onze counterpartner de IBI(de organisatie
voor verloskundigen in Indonesië) i.c. de afdeling op de Molukken. De jaren tot aan 2012 stonden in
het teken van verdere informatievoorziening, voorlichting over de situatie op de Molukken in

Nederland. Nadat de rust is weergekeerd werd de nadruk gelegd op het ondersteunen van
projecten in de zorg, het onderwijs en in de land- en tuinbouw.

Financieel verslag 2012
Inkomsten
Vanzelfsprekend zijn alle inkomsten, conform onze statuten, besteed aan projecten waar stichting
Mamana direct bij betrokken is. Voor zover er nog geen directe besteding voor de toevertrouwde
giften bekend is, zijn deze toegevoegd aan de reserves om ook in de komende jaren voldoende
aanvragen te blijven honoreren.

Eigen projecten
Hieronder wordt verstaan de ondersteuning aan onze projecten in het dorp Waai en de playgroup in
Ambon(Gudang Arang). De hiervoor benodigde financiële middelen zijn afkomstig uit onze financiële
reserves en van giften, maar ook o.a. van wervingsacties onder scholen, kerken, organisaties en
stichtingen in Nederland.

Baten

Lasten

Bijdragen donateurs

Porto en bureaukosten

In kas
Boekenactie

6784,99

Bestuurskosten

151,20
Positieve saldo

6936,19+
_______

Totaal

6936,19

_______
Totaal

6936,19

Hoe kunt u uw bijdrage overmaken?
Dat kan door middel van een éénmalige of een periodieke overschrijving naar onze bankrekening
NL55 RABO 0362 9644 32 t.n.v. stichting Mamana in Tiel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan
onze stichting een incassomachtiging te verstrekken.

Fiscale aspecten
Donaties aan stichting Mamana zijn fiscaal aftrekbaar. Mamana is een Algemeen Nut Beogende
Instelling(ANBI). Het totaal van uw giften, minus een drempel (zie daarvoor de toelichting bij uw
belastingaangifte) mag in mindering worden gebracht op uw belastbare inkomen. Voor meer
informatie of advies verwijzen wij u naar uw boekhouder, belastingadviseur of accountant.

Tot slot
Hebt u naar aanleiding van dit financiële verslag nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
We zijn bereikbaar op telefoonnummer 06-51034142, 0344-618418 of via het e-mailadres
stichting_mamana@hotmail.com.

Bestuur stichting Mamana

