
Jaarverslag stichting Mamana 

 

In 2020 deed Covid 19 zijn intrede in de wereld. Het bezoek aan de Molukken ging daarom met de 

nodige problemen gepaard.  Ook in Indonesië ondervond  men nl. de gevolgen hiervan  waardoor  

ook daar de nodige problemen ontstonden.   Het bezoek van Mamana is om deze redenen  

noodgedwongen  vroegtijdig  beëindigd.  Na  overleg- en op dringende verzoek van  het ministerie 

van Buitenlandse Zaken keerde het team  halsoverkop terug naar  Nederland. 

In dezelfde periode  werden zoals jaarlijks het geval  is, studenten van de medische faculteit van de 

universiteit in Groningen  begeleid door medewerkers van stichting Mamana tijdens hun onderzoek 

op de Molukken. Dit in het kader van hun opleiding.  Ook dit keer zijn  de onderzoeksvragen  in 

samenwerking met de provinciale overheid  en de Pattimura universiteit op Ambon  tot stand 

gekomen. 

Het betrof een onderzoek  naar  ‘Malaria en Dengue, how to protect yourself during   prengnancy ’  

op de eilanden  Ambon en Tanimbar.  Het onderzoek kon gelukkig  net op tijd worden afgerond 

waarna de studenten op dringende verzoek van familie, de universiteit  in Groningen en overheid  

direct huiswaarts keerden. Het bijzondere van de laatst genoemde eiland is dat het deel uitmaakt 

van  het zuid-oostelijke deel van de provincie.  Eerder werden m.n. de eilanden in de midden 

Molukken bezocht.  Dit alles  is zoals te doen gebruikelijk 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 tot stand gekomen.  

Bezoeken  aan de Molukken zij n  belangrijke momenten voor overleg met counterpartners   m.b.t. 

de inhoud van de lopende- en mogelijk  toekomstige projecten .   Dit is gebleken In het kader van de  

hulpactie in 2019 n.a.v. de aardbeving  op de Molukken.  De samenwerking met Paud Mamana en de 

puskesmas in Hutumuri  heeft tot snelle hulp  geleid aan de getroffen gebieden.  Diverse dorpen, 

kampen   op de eilanden in Ambon, Seram en Haruku werden door de counterpartners van  Mamana 

bezocht. 

 

Financieel verslag 2020 

Vanwege Covid  19 is op dringende verzoek van de  puskesmas(gezondheidscentrum)  in het dorp 

Hutumuri  hulpmiddelen  aangeschaft  om de dienstverlening in het kader van Covid  19 mogelijk te 

maken.  Het intensieve en directe contact met het hoofd van de puskesmas. dr. Pattipawaey heeft 

ertoe bijgedragen dat de puskesmas  in het kader hiervan het werk  vrij snel  kon oppakken  i.t.t 

andere gebieden in de provincie.  De eerste maanden was ook in de Molukken een schreeuwend 

tekort aan essentiële middelen.  Ook nu weer kon stichting Mamana  dankzij de giften van de vele 

donateurs snel  aan het verzoek voldoen, waarvoor onze dank. 

 

Inkomsten 

Onze vrienden, kerken en instellingen  en vaste donateurs maakten in 2020 een bedrag van                 

€ 2.341,15 aan ons over.  Daarnaast is er ook dit jaar  in het kader van de aardbevingen in 2019 het 

bedrag van € 4.203,- ingezameld  t.b.v. 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 Covid 19. 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 Ambon en  steun 

aan  de puskesmas(gezondheidscentrum) in het dorp Hutumuri. De hiervoor benodigde financiële 

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

 

Baten en lasten in 2020 

Bank 1-1-2020    €      10.578,42 

 

Baten         Lasten 

Bijdragen donateurs       Porto en bureaukosten       

Cvd Prot.  Gem. Tiel    255,43           

PKN-Diaconie Groningen -Z                    1.130,72  

  

Incidentele giften   D. Tomatala   505,00   Bestuurskosten                            

J. Tomatala                               450,00                 - stg. Kosten Mamana  Indon   318,46          

                               - bankkosten               266,58 

Actie noodhulp aardbeving                     - social media                          1.102,31  

Molukken:                                    

F.J. Leatemia-Tomatala    505,00                                - 

Gemeente Assen               2.448,00                  - 

Gemeente Tiel                                          1,250,00       

                6.544,15      

        Eigen projecten   

        Ondersteuning HPGM              500,00

        Actie Noodhulp Corona  

        Molukken steun aan:  

        Puskesmas Hutumuri           5.000,00

           

Totaal       €      17.122,57  Totaal                €        7.187,35

          

Positieve saldo               €     9.935,22+ 

 

   €      17.122,57                              €      17.122,57

   



 

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 

 

 

 

 

 


