
Stichting Mamana 

 

2013  stond voor stichting Mamana in het teken van verdere verbetering en professionalisering van 

de organisatie in Nederland en het versterken van contacten met de samenwerkende organisaties in 

Indonesië, specifiek de Molukken. Dat betekende contacten leggen in Nederland met professionele 

organisaties, instellingen in Nederland en Indonesië om daarmee haar werkzaamheden nog  beter 

ten uitvoer te brengen. 

De ontwikkelingen in de voorgaande jaren maakten duidelijk dat de stichting behoefte heeft aan 

input van organisaties, bureau’s die over kennis en know how beschikken om projecten waarmee 

Mamana bezig is op adequate wijze uit te voeren. Vanuit haar netwerk werden er daarom contacten 

gelegd met experts uit de gezondheidszorg die zich aan Mamana zouden willen verbinden of 

samenwerken zoals Results in Health in Leiderdorp. Zij hadden de ervaring en expertise om 

bijvoorbeeld onderzoek te doen in Indonesië; zij waren bekend met het land en beschikten over 

onderzoekers die zelf uit  het land afkomstig waren. De bedoeling was om samen met deze experts 

de lokale- en  de provinciale overheid op de Molukken van input te voorzien voor het te voeren 

beleid in het kader van de volksgezondheid op de Molukken. 

Naar organisaties in Nederland met een duidelijke band met de Molukken nam Mamana, 

SWPI(stichting Welzijnsprojecten Indonesië) en Muhabbat(welzijnsorganisatie) het initiatief om de 

behoefte te peilen naar samenwerking. Zouden andere organisaties deze behoefte ook hebben? Om 

deze vraag te beantwoorden werden themadagen georganiseerd. Uit de themadagen bleek dat er 

wel behoefte bestond aan een vorm van samenwerken maar dat men zelfstandigheid van de eigen 

organisatie erg belangrijk vond, wat logisch is. 

 Mamana is van mening dat door samen te werken, door krachten te bundelen van organisaties die 

zich met de Molukken bezighouden, wij allen beter in staat zijn om op hulpvragen vanuit de 

Molukken te reageren. In de genoemde themadagen werden deze vragen uitgewerkt en gepoogd om 

voorstellen te formuleren.  Uit de behoeftepeilingen is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte 

is aan samenwerking en coördinatie van activiteiten richting de Molukken. Mamana heeft in 2013 en 

de jaren erna geïnvesteerd in themadagen en  verkennende gesprekken met personen, organisaties 

om samenwerking tot stand te brengen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de HPGM, de Holland 

Participatie Groep voor de Molukken. Een samenwerkingsverband van organisaties met een 

duidelijke binding met de Molukken. 

Daarnaast is het uitgangspunt voor de stichting om haar lopende projecten in land- en tuinbouw, 

zorg en onderwijs te blijven monitoren en waar nodig te versterken. De aandacht werd daarmee 

verlegd  naar het consolideren van lopende projecten en waar nodig steun te verlenen op verzoek 

van onze counterpartner, de IBI(Ikatan Bidan Indonesia) aan organisaties in de Molukken zoals Buah 

Delima die voortgekomen is uit de activiteiten van de IBI.                                      

Met steun van Valdo in Jakarta  werd het contact gelegd met de puskesmas(gezondheidscentrum)  in 

Hutumuri.  Uit de eerste gesprekken kwam naar voren dat ook zij op basis van hun behoeften, 

wensen en hulpvragen nauwer  wilden samenwerken. Dat betekent kijken naar de specifieke vragen 

van het centrum.                                 

Ook  niet onbelangrijk is de samenwerking met de provinciale overheid in Indonesië i.c. de Molukken. 

Deze werd verder geïntensifieerd. Ook hier geldt dat stichting Mamana samenwerking zoekt op basis 

van de behoeften, prioriteiten van de overheid.  



 Dankzij de giften en de opbrengst en diverse financiële acties is Mamana in staat gebleken om daar 

waar nodig steun te verlenen. In onze nieuwsbrieven wordt regelmatig verslag gedaan over de 

realisatie van verschillende projecten.  

De financiering van deze projecten was niet mogelijk geweest zonder de steun, giften van een ieder 

die de stichting Mamana een warm hart toedragen zoals individuele personen, scholen en kerken .  

 

Financieel verslag 2013 

Inkomsten 

Onze vrienden  maakten in 2013 een bedrag van € 4.351,96 aan ons over. 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 worden verstaan de verdere ondersteuningen 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, van o.a. personen,  scholen, kerken, organisaties en 

stichtingen in Nederland. 

 

 

Baten         Lasten   

Bijdragen donateurs      Porto en bureaukosten  

   

Incidentele giften 4351,96    Bestuurskosten         4070,70

  

Bijdrage samenw.   609,82     Organisatie themadag   1071,75     

org. en deelnemers                   

themadag 

Negatief saldo    180,67-        

   _______           _______ 

Totaal   5142,45      Totaal    5142,45 

 

 

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 

 

 

 

 

 


