Stichting Mamana

In 2017 lag de focus voor Mamana op de gezondheidszorg. M.n. een verdere intensivering van de
samenwerking tussen stichting Mamana, haar counterpartner de IBI(de organisatie voor
verloskundigen in Indonesië) i.c. Buah Delima en de gezondheidsdiensten van de overheid, die van
het eiland Ambon en de provinciale overheid. Dat betekent dat een team van Mamana in dat jaar de
Molukken heeft bezocht en samen met de overheid heeft onderzocht op welke wijze men elkaar van
dienst kan zijn.
In Nederland krijgen de activiteiten van Mamana in Indonesië, Molukken meer en meer bekendheid.
Zo ook onder medische studenten van de universiteit in Groningen. Het contact met de studenten
heeft ertoe geleid dat drie studenten in 2017 in het kader van hun opleiding een onderzoek hebben
gedaan in verschillende dorpen op het eiland Ambon. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tot welke
religieuze groep een dorp behoorde. Zij konden verder ingaan op vragen die reeds in de voorgaande
jaren door m.n. de provinciale overheid waren geformuleerd. Het uitgangspunt is om m.n. in te gaan
op vragen waar de overheid op de Molukken graag een antwoord op zou willen hebben, zoals de
vraag: “ Is er een verband tussen het relatief hoge sterfte cijfer van baby’s en kinderen tot de leeftijd
van 4-5 jaar en voeding?”
Na afloop van het onderzoek hebben de studenten een presentatie gegeven van hun bevindingen
aan diverse vertegenwoordigers van de gezondheidsdiensten en belanghebbenden die aan het
onderzoek hebben deelgenomen.
Daarnaast is het uitgangspunt om bij een werkbezoek aan de Molukken de lopende projecten in de
land- en tuinbouw, zorg en onderwijs te blijven monitoren en indien nodig te versterken. Het
tuinbouwproject in Waai heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De boer die op basis van
een microkrediet in het verleden in staat werd gesteld om groenten te telen in kassen, kan zichzelf
nu in alle opzichten goed bedruipen. De groenten zijn gecertificeerd en mogen daarom in de lokale
winkels, supermarkten worden verkocht. Het gegeneerde inkomen heeft ertoe geleid dat er in de
afgelopen jaren een tweede kas is gekomen, hij zijn kinderen kon laten studeren en als
nevenactiviteit een winkel heeft geopend waar dorpsbewoners primaire producten kunnen kopen.
Daarnaast wordt de boer ingezet om andere tuinders, boeren te helpen om tuinbouw te bedrijven
zonder gebruik te maken van pesticiden.
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 en behoeften van het centrum zoals eerder de aankoop van twee airconditionings voor de
apotheek en de spreekkamerruimte voor o.a. het spreekuur voor zwangere vrouwen.
Dankzij de giften en de opbrengsten van 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 2017
Inkomsten
Onze vrienden maakten in 2017 een bedrag van € 3.47,75 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 ondersteuning aan onze onderwijsproject t.b.v. de playgroup,
kinderen in de leeftijd van 4 – 5 jaar in de stad Ambon(Gudang Arang). Met het bestuur van Paud
Mamana is afgesproken dat zij een bijdrage tegemoet kunnen zien om leermiddelen aan te schaffen
voor de kinderen. 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 en lasten in 2017
Baten
Incidentele Giften

Lasten
3847,75

Bestuurskosten

4361,98

Bijdrage zaalhuur
294,00
door derden t.b.v.
voorlichtingsbijeenkomst

Eigen projecten
Dansgroep
Polawano

2800,00

Afscheidsreceptie
schenking Mama

Paud Mamana,
Ambon

6803,15
_______
11.311,90

_______
8161,98
Positieve saldo

_______
Totaal

11.311,90

1000,00

3149,92 +
_______

Totaal

11.311,90

Hoe kunt u uw bijdrage overmaken? 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

