
 

 

Jaarverslag stichting Mamana 

 

Jaarlijks wordt er door een team van Mamana een bezoek aan de Molukken gebracht,  een 

eilandengroep  in oost-Indonesië.  Ook dit jaar.  Zoals gebruikelijk  om de lopende projecten te 

bezoeken en  voor  overleg  met de counterpartners ter plekke. Mamana is zich bewust van de 

waarde en het belang van  het  persoonlijke contact  met de mensen ter plekke. Het is altijd  zeer 

waardevol gebleken  voor  alle partijen.  

In  het overleg met de counterpartners  wordt uitvoerig gesproken over de inhoud van de lopende 

projecten en in  dat  kader de samenwerking met Paud Mamana en de puskesmas 

(gezondheidscentrum)  in Hutumuri. Tijdens het bezoek aan de Molukken  in maart 2019 is 

afgesproken dat stg. Mamana zou bijdragen  voor de aankoop van speeltoestellen voor de playgroup 

van Paud Mamana op Ambon  

Ook dit jaar werden studenten van de medische faculteit van de universiteit in Groningen  begeleid 

door medewerkers van stichting Mamana tijdens hun onderzoek op de Molukken in het kader van 

hun opleiding.   Nu betrof het  een onderzoek  naar  ‘Knowledge about preeclampsia on remote 

islands in Maluku, Indonesia, a qualitative study’  op de eilanden  Haruku en Ambon.  Dit alles werd 

mogelijk gemaakt  In nauwe 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.  

In het najaar van 2019, in de maand oktober  sloeg het noodlot toe op de Molukken.  Aardbevingen 

en daardoor verwoestingen  op  verschillende delen van de  eilanden  op de Molukken  lieten hun 

sporen na. Het was aanleiding voor onze counterpartners  om  een  dringende  verzoek aan stichting 

Mamana te doen voor noodhulp. Daartoe werd er in Nederland  door  Mamana een hulpactie 

georganiseerd  dat het geweldige bedrag  van   10.356,76 euro  heeft opgeleverd.  Dank aan allen die 

dit mogelijk hebben gemaakt!                                             

Na overleg met  onze counterpartners hebben  medewerkers  waaronder artsen ter plekke  

verschillende dorpen in de getroffen gebieden op de eilanden  Ambon, Seram en Haruku  bezocht 

waarna noodhulp in de vorm van melk,  noedels, babyvoeding is verstrekt en  leermiddelen om het 

onderwijs  aan kinderen in de opvanggebieden mogelijk te maken  en  tenten geleverd  aan de 

getroffenen. 

 

Financieel verslag 2019  

Er werden 2  projecten financieel ondersteund:  het project  voor kinderen van Paud Mamana, d.w.z. 

de aanschaf van leermiddelen  in de stad Ambon en de hulpactie voor de getroffen bevolking in 

verschillende dorpen op de eilanden Ambon, Haruku en Seram.   Dit alles werd  dankzij de giften van 

vele donateurs, kerken  en instellingen  mogelijk gemaakt waarvoor onze oprechte  dank.  

 

 

 



Inkomsten 

Onze vrienden, kerken en instellingen  en vaste donateurs maakten in 2019 een bedrag van                     

€ 3.191,99,- aan ons over.   Daarnaast is het  geweldige bedrag van € 14.054,76 ingezameld  in het 

kader van de hulpactie ‘aardbeving op de Molukken’. Vanzelfsprekend  zijn alle inkomsten, conform 

onze statuten, besteed aan projecten waar leden van  Mamana direct bij betrokken zijn zoals 

aankoop haemolyse apparaat. 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 ondersteuning aan Paud  Mamana  op het eiland Ambona en  het 

gezondheidsproject  voor de puskesmas in het dorp Hutumuri. De hiervoor benodigde financiële 

middelen zijn afkomstig uit onze financiële reserves en van onze donateurs. 

 

Baten en lasten in 2019 

Bank 1-1-2019    €         6.482,91 

Baten         Lasten 

Bijdragen donateurs      Porto en bureaukosten       

Cvd Prot. Gemeente Tiel   246,02           

PKN-Diaconie Groningen -Z           754,07          

PKN-Diaconie Groningen-Z   169,90 

Incidentele giften   D. Tomatala   575,00   Bestuurskosten                            

J. Tomatala                            1.100,00                 - reiskosten Indonesië          2043,96 

Verlosk.  centrum Meno   297,00   - stg. Kosten Mamana  Indon  318,46 

L.S. van Huizen/Beldhuis                  50,00    - bankkosten              250,51 

Actie noodhulp aardbeving           10.356,76    - social media                        1.102,31

              13.548,75     

        Eigen projecten   

        Paud Mamana  speel-               700,00

        toestellen   

        Actie Noodhulp aardbeving  

        Molukken via:   

        Paud Mamana           2.400,00

        Noodhulp aan dorpen op      4.000,00

        eilanden Seram, Ambon 

        en Haruku 

Totaal       €     20.031,66   Totaal   €     10.815,24 

        Positieve saldo                       9.216,42+ 

      €     20.031,66      €     20.031,66

                    



 

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 

 

 

 

 

 


