
Jaarverslag stichting Mamana 

 

Vanwege de voortdurende  Corona in de wereld kon het voorgenomen  werkbezoek dit jaar  door het  

Mamana team  spijtig genoeg geen doorgang vinden. De jaarlijkse overlegmomenten vonden m.n. via 

what’s app plaats.  Niet de meest ideale manier om met elkaar te overleggen. 

Onze counterpartner Paud Manana  maakt een spectaculaire groei door.  Van een vestiging zijn het 

er inmiddels  drie vestigingen geworden op  het eiland Ambon.  T.w. de hoofdlocatie in Gudang 

Arang,  de dependances in de dorpen Latuhalat en Kuda Mati.  Ook het aantal kinderen zijn fors 

toegenomen.  Met minimale middelen geeft men onderwijs en opvang aan de kinderen vanaf de 

leeftijd  4 – 6 jaar  in deze dorpen. De periode voorafgaand aan de start van de lagere school. In al die 

jaren is gebleken dat kinderen van Paud Mamana een voorsprong hebben t.o.v. van andere 

leerlingen  bij de start op de basisschool. Het lesprogramma bereid de kinderen voor op elementaire 

onderdelen  van het 1e leerjaar op school zoals het lezen en schrijven.                                                 

Voor een belangrijk deel van de ouders betekent Corona dat het voor een groot aantal ouders niet 

mogelijk is om de bijdrage voor de opvang van de kinderen  te betalen. Desalniettemin worden deze 

kinderen opgevangen.  

De puskesmas (gezondheidscentrum)  in Hutumuri heeft na het uitbreken van Covid 19 in 2020 

inmiddels ook van overheidswege steun .  De steun van stichting Mamana in 2020 was cruciaal te 

noemen voor de verdere hulpverlening  in het kader van deze vreselijke  ziekte. 

 

Inkomsten 

Onze vrienden, kerken en instellingen  en vaste donateurs maakten in 2021 een bedrag van € 500,00 

aan ons over.  Vanzelfsprekend  dienen  alle inkomsten, conform onze statuten, besteed te worden 

aan  projecten waar Mamana mee akkoord gaat. Voor dit jaar is het  voor zowel stichting  Mamana in 

Nederland, Paud Mamana op Ambon en het gezondheidscentrum in Hutumuri  vanwege Corona 

lastig gebleken om een keuze te bepalen.  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  op dit moment verstaan de ondersteuning aan Paud  Mamana  op het eiland 

Ambon en  het gezondheidsproject , samenwerking  met de puskesmas in het dorp Hutumuri op 

hetzelfde eiland. Door Corona zijn de contacten tot het noodzakelijke  beperkt  gebleven omdat 

zowel in Indonesië als Nederland  deze ziekte het nodige heeft geëist van alle medewerkers. 

Afgesproken is om in 2022 de contacten weer te intensiveren  en mogelijk een bezoek aan de 

Molukken kan worden afgelegd  door een team van stichting Mamana.  

 

 

 

 



Balans  

Activa  

Type Liquide middelen   Beschrijving    31-12-2021   31-12-2020 

NL55RABO0362964432  RABO    20.110,00                  7.187,00   

Totaal Activa        20.110,00     7.187,00 

 

Passiva 

Reserves en Fondsen      31-12-2021   31-12-2020 

Bestemmingfonds project Paud Mamana   6.000,00   

                 Hutumuri   4.000,00    

Totaal bestemmingsreserve                 10.000,00  7.187,00 

Totaal algemene reserve                 10.110,00 

Totaal passiva                   20.110,00  7.187,00 

 

 

 

Baten en lasten in 2021 

Bank 1-1-2021           10.592,24 

Baten         Lasten 

Bijdragen donateurs      Porto en bureaukosten        

Incidentele giften   D. Tomatala  500,00   Bestuurskosten                            

                      - bankkosten             154,73

        - social media                           212,13

                                                

        Eigen projecten   

            

             

Totaal            11.092,24   Totaal              366,86  

        Positieve saldo                     10.725,38+  

€      11.092,24                €      11.092,24 

 

 

 



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 
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