
Stichting Mamana 

 

2014 stond voor  stichting Mamana in het teken van verdere professionalisering van haar 

werkzaamheden op Ambon i.s.m. haar counterpartner Buah Delima die voorkomt uit de IBI(de 

organisatie voor verloskundigen). Zij zocht actief de samenwerking gezocht met organisaties in de 

Molukken, via dorpsverenigingen en de nationale en provinciale overheid die zich met de 

ontwikkelingen van de Molukken bezighouden.  

In het kader van de gezondheidszorg zijn er met vertegenwoordigers van verschillende disciplines 

gesprekken gevoerd zoals de ziekenhuizen op Ambon, de puskesmas in de verschillende dorpen op 

de eilanden Ambon en Ceram.  Gebleken is dat vooral het contact met de overheden zoals het 

ministerie van Volksgezondheid in Jakarta en de gezondheidsdiensten van Ambon en de provincie 

Maluku van belang zijn.  

Mamana is zoals eerder is aangegeven van mening dat door samen te werken, door krachten te 

bundelen met diverse organisaties die zich met de Molukken bezighouden, wij allen beter in staat 

zijn om op hulpvragen  vanuit de Molukken te reageren. Daarnaast blijft haar uitgangspunt om de 

lopende projecten in de land- en tuinbouw, zorg en onderwijs te blijven monitoren en indien nodig te 

versterken. Het consolideren van de lopende projecten en waar nodig steun te verlenen op verzoek 

van onze counterpartner wordt als belangrijk beschouwd.                                       

Met de puskesmas(gezondheidscentrum)  in Hutumuri werd besloten om op basis van hun 

behoeften, wensen en hulpvragen  nauwer samen te werken. Dat betekent kijken naar de specifieke 

vragen van het centrum waar het centrum behoefte aan heeft zoals het versterken van de afdeling 

verloskunde. Samen de puskesmas Hutumuri werden er gesprekken gevoerd met 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 2014 

Inkomsten 

Onze vrienden  maakten in 2014 een bedrag van € 5.644,32 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, de 

playgroup in Ambon(Gudang Arang) en Hative Kecil.  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    

  

Incidentele giften 3854,32    Bestuurskosten         3990,08

  

Giften  project  1790,00          

Hative Kecil  

 

Pos. Saldo    1654,24  +

        

   _______           _______ 

Totaal   5644,32      Totaal    5644,32 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 


