
Jaarverslag stichting Mamana 

 

In 2018  wordt  op verzoek  van de counterpartners twee  nieuwe projecten financieel ondersteund, 

t.w.  het project voor kinderen van Paud Mamana in de stad Ambon  en de puskesmas 

(gezondheidscentrum)  in het dorp  Hutumuri.  Voor Paud Mamana betrof het de aanschaf van  

leermiddelen en  het  onderhoud van het gebouw van de playgroup.   De puskesmas vroeg om  

financiële ondersteuning  bij  de  aanschaf  van een haemolyse apparaat  die dringend gewenst was 

t.b.v.  bloedonderzoek  voor patiënten van het gezondheidscentrum.  Met steun van de locale 

overheid en stichting Mamana  werd  dit mogelijk gemaakt.  Voor stichting Mamana is dit  uiteraard 

dankzij de giften van vele donateurs.  

Ook dit jaar werd er een bezoek gebracht door een team van Mamana aan de Molukken.  Aan de ene 

kant  om de lopende projecten te bezoeken en  aan de andere kant voor  het noodzakelijke overleg.  

In gesprek gaan  met de counterpartners ter plekke  blijft  voor Mamana van belang en is  in de jaren 

zeer waardevol gebleken voor  beide partijen.  

Daarnaast  werden studenten van de medische faculteit-  en de academie voor verloskunde in 

Groningen  begeleid door medewerkers van stichting Mamana tijdens hun onderzoek op de 

Molukken in het kader van hun opleiding. Voor de medische studenten betrof het  een onderzoek  

naar  ‘Traditional  versus Skilled Birth Care’ op de eilanden Saparua en Ambon. Voor de verloskunde 

studenten  was het  een onderzoek naar ‘Influences  on the health seeking of pregnant women with 

complications’ eveneens op beide eilanden.  In samenwerking met de medische faculteit van de 

Pattimura universiteit op Ambon , de gezondheidsdienst op de eilanden en  met steun van de 

gezondheidsdienst van de provinciale overheid werden de onderzoeken mogelijk gemaakt.  De 

resultaten werden daarna gepresenteerd aan de medewerkers van de verschillende locale- en 

provinciale diensten-  m.n. de gezondheidsdiensten  van de overheid. 

 

Financieel verslag 2018 

Inkomsten 

Onze vrienden, kerken, instellingen  en vaste donateurs maakten in 2018 een bedrag van € 6.465,32,- 

aan ons over, waarvoor onze dank!  Vanzelfsprekend  zijn alle inkomsten, conform onze statuten, 

besteed aan projecten waar leden van  Mamana direct bij betrokken zijn zoals  dit jaar de aanschaf 

van leermiddelen voor de kinderen van Paud Mamana en onderhoud van het gebouw  en de  

aankoop van een haemolyse apparaat voor de puskesmas in Hutumuri. 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 m.n. de financiële  ondersteuning aan Paud  Mamana voor  de  instelling  

in de stad  Ambon en  het gezondheidsproject  voor de puskesmas in het dorp Hutumuri op het 

eiland Ambon. De hiervoor benodigde financiële middelen zijn afkomstig uit onze financiële reserves 

en van onze donateurs. 

 



 

Baten en lasten in 2018 

Bank 1-1-2018     `      10.635,23 

 

Baten         Lasten 

Bijdragen donateurs      Porto en bureaukosten                       

Cvd  Prot.  Gemeente Tiel  190,32 

Incidentele giften   Mw.  Leatemia 575,00   Bestuurskosten           

M. van der Veen, sponsorloop  700,00                 - reiskosten Indonesië          2297,34 

t.b.v. Mamana       - social media                           237,30 

stg. Buah Hati                5.000,00    - bankkosten             222,13 

        €      6.465,32                                               €    2.756,77

       

        Eigen projecten   

        Paud Mamana           1.850,00

        haemolyse apparaat t.b.v.     5.000,00

        puskesmas Hutumuri         €   6.850,00    

 

Totaal      €    17.100,55   Totaal      €   9.606,77

       

Positieve saldo         7.493,78+

  

    €     17.100,55                    €     17.100,55    

      

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. Daarnaast bestaat de mogelijkheid aan onze stichting een 

incassomachtiging te verstrekken.  

Fiscale aspecten 

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het totaal van uw giften, minus een drempel (zie 

daarvoor de toelichting bij uw belastingaangifte) mag in mindering worden gebracht op uw 

belastbare inkomen. Er bestaat echter ook een mogelijkheid uw gift volledig aftrekbaar te maken. U 

kunt daarvoor, zonder tussenkomst van een notariskantoor een akte van schenking laten opmaken, 

waarbij u tenminste vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag doneert aan onze stichting.  

 

Bestuur stichting  Mamana 

 



 

 

 

 


