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De samenwerking met de puskesmas in het dorp Hutumuri werd  verder versterkt. Het jaar 2015 was 

voor Mamana om de prioriteiten van deze puskesmas  die onder verantwoording staat van  de 

gezondheidsdienst van het stadsbestuur van het eiland Ambon, te ondersteunen.          

Deze puskesmas staat erom bekend dat zij i.t.t. tot andere gezondheidsdiensten op het eiland 

Ambon en de omringende eilanden de status heeft van een puskesmas met een in-patiënt beleid. 

D.w.z. dat  patiënten uit de regio behorende bij het gezondheidscentrum Hutumuri die voor een 

medische behandeling opgenomen moeten worden, ook daadwerkelijk  worden opgenomen als de 

situatie dat verlangt. Dat geldt ook voor patiënten die van ver komen zoals de mensen van het eiland 

Saparua. 

Uit gesprekken tussen het team van Mamana met het hoofd van de puskesmas Hutumuri  dr. 

Pattipawaey en zijn medewerkers kwam duidelijk naar voren dat zij de wens hadden om nauwer 

samen te werken met stichting Mamana zoals op het terrein van de verloskunde. Dat leidde ertoe 

dat het zorgteam van Mamana bestaande uit een gynaecoloog en een verloskundige tijdens dit 

werkbezoek verschillende dagen spreekuren hebben gedraaid ter ondersteuning van de puskesmas.  

Er werd via de kerk ruchtbaarheid gegeven dat er een medisch team uit Nederland de puskesmas  

kwam ondersteunen. De spreekuren werden druk bezocht door vrouwen uit de regio. Daarnaast 

konden de aanwezige verloskundigen en verpleegkundigen  van de puskesmas  kennisnemen van de 

kennis en ervaring van het zorgteam van Mamana. 

In voorgaande jaren is gebleken dat voor een hulporganisatie  uit het buitenland zoals Mamana er 

een is, het contact met overheden een vereiste is. Samen met het hoofd van de provinciale 

gezondheidsdienst en haar team werd gekeken naar onderdelen waarbij zij met steun van Mamana  

dieper in konden gaan zoals  voeding, de relatief hoge sterftecijfer van kinderen in de leeftijd 0 tot 4 

jaar. Samenwerking met de  overheid in Indonesië , de Molukken   neemt meer en meer een 

belangrijke rol.  

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

waar nodig steun te verlenen.   

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 2015 

Inkomsten 

Onze vrienden  maakten in 2015 een bedrag van € 3.138,54 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, maar ook o.a. van wervingsacties onder scholen, kerken, 

organisaties en stichtingen in Nederland. 

Baten        Lasten 

Giften               3138,54    Bestuurskosten  2092,96 

Bijdrage zaalhuur                294,00                                                                 

door samenw. organisaties 

            

        Positieve saldo  1339,58 +

       

              _______       _______ 

Totaal              3432,54     Totaal  3432,54 

 

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 

 

 

 



 

 


