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VOORWOORD 
 
Op 22 december 2013 bestond stichting Domiliana alweer vijf jaar. Succesvolle en intensieve jaren 

met veel projecten en veel activiteiten.  

 

De afgelopen jaren waren gericht op onder meer de uitbreiding van onze projecten en de ontwikkeling 

van onze organisatie. We kunnen wel stellen dat dit beide geslaagd is. Na een start met 

microkredieten hebben we onze activiteiten op de Molukken verbreed met ondersteuning via het 

onderwijs aan kansarme kinderen. Ten slotte zijn we ons daarna vanaf 2012 duidelijk ook meer gaan 

richten op sociale projecten. Langs die drie pijlers willen we ook de komende jaren verder gaan met 

onze hulpverlening.  

 

Vanwege de enorme vlucht die onze stichting in relatief korte tijd heeft doorgemaakt, is ons gebleken 

dat onze organisatie, onze hulpverlening en onze samenwerking op de Molukken verbeterd kunnen 

worden. Daarom hebben we er in 2013 voor gekozen om ons meer op die verbeteringen te richten. Er 

zijn – verhoudingsgewijs ten opzichte van de voorgaande jaren – minder projecten op de Molukken 

aangepakt. Dat neemt niet weg, dat we ook in 2013 ons zijn blijven richten op hulp aan de Molukken 

en is er zelfs sprake van een uitbreiding van onze hulp in het kader van het onderwijs. We zijn in 2013 

namelijk gestart met inzameling van gelden voor de opzet van het Domiliana Studiefonds. Via de 

organisatie van de DomilianaRun 2013 is het ons gelukt om daar financieel gezien een start mee te 

kunnen maken. Daarnaast zijn we overigens ook gewoon doorgegaan met de microkredieten en 

ondersteuning van sociale projecten.  

 

In Nederland hebben we er dus voor gekozen om in 2013 onze eigen organisatie verder te 

ontwikkelen als investering voor een betere inzet voor toekomstige projecten en monitoring van 

lopende projecten. Een gunstige ontwikkeling van de afgelopen jaren is dat onze investering in het 

werven van donateurs en onze naamsbekendheid zijn vruchten afwerpt. We signaleren een stijgende 

lijn hierin. Via deze weg willen we daarom nogmaals al onze ondersteuners – en dat zijn naast de 

gulle gevers ook al onze vrijwilligers die hun tijd geven –  bedanken. Met z’n allen heeft de inzet van 

iedereen voor Domiliana in 2013 een bedrag aan inkomsten van ruim € 28.000,= opgebracht. 

We zijn daar als organisatie enorm trots op, maar vooral ook op iedereen, die daar op een of andere 

manier aan bijgedragen heeft, enorm dankbaar voor. Met dit bedrag kunnen we velen op de Molukken 

helpen met een bedrijfje, naar school gaan, mensen in moeilijke omstandigheden of een project 

ondersteunen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving op de Molukken. 
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Met uw hulp en ondersteuning blijven we met u ook de komende jaren actief en betrokken op de 

Molukken. In 2013 een kleine stap vooruit en vanaf 2014 weer een flinke stap vooruit op de Molukken. 

 

Bedankt ! 

  

Namens het bestuur,  

 

Frans Steeman,  

Voorzitter 
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1. OVER STICHTING DOMILIANA  
 

1.1 Missie 

De missie van stichting Domiliana is vermeld in de Statuten en luidt als volgt:  

het bieden van hulp aan mensen en organisaties op de Molukken bij de sociaal-maatschappelijke, 

economische- en educatieve ontwikkeling door de inzet van geld, goederen en kennis. 

 

 

Inspiratiebron voor stichting Domiliana  is een Moluks echtpaar van de eerste generatie, dat in 1951  

gedwongen van Indonesië naar Nederland is gekomen. Zij lieten in hun dorp van herkomst onder 

meer een ouderlijke woning en diverse plantages achter, waaronder een kruidnagelplantage. Vanaf 

de jaren ’70 gingen zij jaarlijks met vakantie naar hun dorp van herkomst op de Molukken. Met de 

oogst en de opbrengsten van de kruidnagels, zetten zij kleinschalige projecten op. 

 

In de traditie van dit echtpaar zet Stichting Domiliana zich in voor de mensen op de Molukken, maar 

dan gericht op de gehele Molukken en al haar bewoners. Wij werken vanuit een neutrale grondslag 

en maken dus geen onderscheid in religies. Als vormgeving voor ons logo is gekozen voor een 

“kruidnagel”. De naam Domiliana is samengesteld uit een deel van de voornamen van dit Moluks 

echtpaar: Dominggus & Juliana. 

 

 

1.2 Visie 

Bij het bereiken van de missie staan een aantal uitgangspunten centraal:  

 

Vraaggericht 

Stichting Domiliana gelooft in de kracht van de mensen op de Molukken. Aan wilskracht en creativiteit 

ontbreekt het hen namelijk niet. Wel zijn er omstandigheden waardoor de kans op ontwikkeling soms  

ontbreekt. Domiliana wil helpen die kansen te creëren en te helpen faciliteren bij de ontwikkeling van 

mensen op de Molukken op hun weg naar een beter leven. De stichting laat zich bij de keuze voor de 

inzet van goederen, geld en kennis daarom leiden door de hulpvraag en de initiatieven van de 

mensen zelf. 

                                                                     

                                                                    4  

 



Jaarverslag 2013                                   ‘Een kleine stap vooruit’                                                           
 
 

 
                                                                            

Iedereen verdient het ! 

Stichting Domiliana is van mening dat iedereen een kans verdient op een beter leven. Daarom biedt 

de stichting hulp aan mensen ongeacht hun geslacht, sociale klasse, leeftijd, religie, dorp of eiland op 

de Molukken. De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan dat qua uitvoering haalbaar is en 

bijdraagt aan de missie van Domiliana. Omdat Domiliana van mening is dat iedereen een kans 

verdient, beperkt zij haar activiteiten niet tot een dorp of eiland. De stichting streeft naar een brede 

spreiding. De afgelopen jaren hebben wij  in dat kader projecten en activiteiten gestart op in ieder 

geval de eilanden Ambon, Ceram en de drie Lease-eilanden Haruku, Saparua en Nusa Laut, maar 

ook op de Kei-eilanden.                                                                                                                            

Mochten zich in de tussentijd kansen voor doen op andere locaties, dan sluit Domiliana ook dat niet 

uit. Een belangrijk beoordelingsaspect vormt echter altijd of het uitvoeren en monitoren van het project 

voor onze samenwerkingspartner LSM Cergas haalbaar is qua tijd en menskracht. Maar ook houdt 

Domiliana rekening met logistieke problemen op de Molukken, die bestaan uit zo’n 1000 eilanden en 

veelal uitsluitend via vervoer over open zee bereikbaar zijn.   

 

Transparantie 

Stichting Domiliana hecht veel waarde aan transparantie. Naar de donateurs (o.a. door middel van het 

regelmatig organiseren van een relatiedag, informatie op onze website en Facebook), de 

samenwerkingspartner op de Molukken en de mensen en organisaties op de Molukken (o.a. door 

duidelijke afspraken).  

Dit doen we door zo duidelijk mogelijk te zijn over waar het geld van Domiliana naar toe gaat, wat het 

effect ervan is en ook door te leren van projecten en/of zaken die niet naar verwachting gaan. 

Domiliana ziet evalueren en leren als een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle stichting.  

1.3 Doelstelling 2013   
 

In 2013 is de focus van Domiliana, in voortzetting op het jaar 2012, opnieuw meer gericht geweest op 

de ondersteuning van sociale projecten op de Molukken. De reden is tweeledig geweest: 

vermeerdering van aanvragen van sociale projecten tegenover een vermindering van verzoeken om 

microkredieten in combinatie met een keuze tot stabilisering van de microkredieten. 

Overigens zijn onze activiteiten op het gebied van microkredieten (terugbetalingen oude en 

verstrekking nieuwe) en het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen wel gewoon 

doorgegaan. Een nieuwe ontwikkeling op het onderwijsterrein in 2013 is het Domiliana Studiefonds.  

In Nederland is de inzameling van gelden voor de uitvoering van de verschillende projecten ook 

voortgegaan.  
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Hiertoe zijn onder meer acties gevoerd op Koninginnedag en met de organisatie van weer een 

DomilianaRun. Verder zijn er vele (oude en nieuwe, grote en kleine) spontane donaties gedaan. In dit 

jaarverslag treft u daar meer informatie over aan.  

Voor 2014 wil Domiliana de huidige focus op sociale projecten voortzetten, voortgaan met de 

ontwikkeling van het Domiliana Studiefonds en verder werken aan verbetering van de eigen 

organisatie en de samenwerking met LSM Cergas. 

1.4 Werkwijze 

Voor de uitvoering van de projecten werkt Domiliana al vanaf het begin doelbewust samen met een  

een lokale samenwerkingspartner. Vanuit Nederland alleen is het onmogelijk om een hulpvraag op 

waarde te schatten en om te monitoren of en hoe een donatie of krediet daadwerkelijk leidt tot 

ontwikkeling. De samenwerkingspartner is gevonden in LSM Cergas. Dit is een lokale organisatie 

(non-gouvernementele organisatie (NGO)), die gevestigd is op het eiland Ambon. De voorzitter en 

tevens directeur van LSM Cergas is Paulien Joël-Parera. Zij zet zich al jaren actief in op de Molukken 

voor verschillende projecten, zowel van haar eigen organisatie als voor diverse andere organisaties uit 

Nederland. Tussen LSM Cergas en stichting Domiliana is op 27 maart 2009 een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is in 2010 vernieuwd. Hierbij zijn de onderlinge 

afspraken voor samenwerking bijgesteld. 

De projecten van Domiliana zijn onder te verdelen in drie pijlers: microkredietprojecten, sociale 

projecten en onderwijsprojecten.  

1.5 Bestuur 

Stichting Domiliana wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur en de directeur 

verzorgen het uitvoerende werk. De directeur onderhoudt de contacten met LSM Cergas op Ambon. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden en activiteiten in Nederland wordt het bestuur ondersteund 

door vaste- en incidentele vrijwilligers. De vaste vrijwilligers zijn inzetbaar voor onder meer de 

grafische vormgeving, de opzet en het onderhoud van de website, de presentatie en op het gebied 

van de communicatie van Domiliana, de werving van donateurs en de organisatie van diverse 

activiteiten. De incidentele vrijwilligers springen bij wanneer dat nodig is en bijvoorbeeld als het om 

grotere activiteiten gaat zoals de Domilianadag of de DomilianaRun. 
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Bestuurssamenstelling 

Per 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld.  

 

Frans Steeman             Voorzitter 

Wim Latupeirissa  Secretaris / Directeur 

Jetty Latupeirissa  Penningmeester 

Wendy Latupeirissa  Bestuurslid Algemeen 

Ruben Maestre   Bestuurslid Algemeen 

 

1.6.   Financieel jaarverslag 2013 

Voor de financiële verantwoording wordt u verwezen naar het financieel jaarverslag 2013 op 

www.domiliana.com. 
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2. RESULTATEN OP DE MOLUKKEN  
 
In 2013 is de focus van Domiliana gericht geweest op een geringe uitbreiding van onze projecten. 

Doel was juist om door middel van een kleine stap vooruit in 2013, ruimte te maken voor een 

verantwoorde toekomstige ontwikkeling in onze projecten op de Molukken. Dit neemt niet weg dat 

voortgegaan is op de ingeslagen weg. Ook is er in 2013 een begin gemaakt met nieuwe projecten.  

2.1 Werkbezoek 

Besloten is om in 2013 geen werkbezoek te houden, maar dit uit te stellen naar 2014.  

Er waren dit jaar geen specifieke redenen om af te reizen naar de Molukken.  

2.2 Microkredietprojecten 

In 2013 zijn 6 nieuwe microkredieten verstrekt in de wijk Batu Meja in Ambonstad (eiland Ambon).             

Het gaat hier om kleine bedrijfjes, die zich richten op bijvoorbeeld verkoop van rujak (een Molukse 

lekkernij van fruit in een pittige saus), verkoop van benzine en petroleum en een aantal kleine 

pondoks aan en in huis.  

Het gaat hier uitsluitend om vrouwen die met dit microkrediet hopen voor hun gezin meer inkomen te 

kunnen genereren. In totaal is er een bedrag van € 400,= aan microkredieten in deze wijk verstrekt. 

 

Er is sprake van een succesvolle terugbetaling van het merendeel van 300 microkredieten over de 

afgelopen jaren. Helaas heeft Domiliana in 2013 ook weer moeten vaststellen dat de terugbetaling van 

zo’n 20 microkredieten uit de beginperiode moeizaam tot slecht verloopt. Daar zijn weliswaar 

verschillende verklaringen voor.                                                   

 

Deze variëren van een verslechterde 

economische situatie (ook op de 

Molukken) tot miscommunicatie of 

zelfs het ontbreken van 

communicatie. Van belang voor 

Domiliana is met name dat de 

reden(en) van het achterwege blijven 

van betalingen duidelijk 

wordt(worden).  

 

 

 Kleine pondok in huis in wijk Batu Medja in Ambonstad 
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Als dat helder is, kan de terugbetaling hervat en/of gewijzigd worden en de controle geïntensiveerd 

worden. Daarna kunnen andere/nieuwe afspraken gemaakt worden en kan een verdere investering 

via microkredieten door Domiliana overwogen worden. 

Voor 2013 is mede daarom gekozen om geen grote uitbreidingen van microkredieten te doen. Ook in 

die zin kan gesproken worden van een kleine stap vooruit in 2013 om vanaf 2014 weer een flinke stap 

vooruit te kunnen maken. Daarom is besloten om de monitoring en de rapportage van microkredieten 

het komende jaar in nauwe samenwerking met LSM Cergas te intensiveren en beter te managen. 

Goede afspraken hierover zijn dan ook van belang.   

 

Resultaten 

In 2013 is sprake van een geringe investering in de ontwikkeling van de Molukken via microkredieten. 

Dit hangt samen met de ontvangst van minder aanvragen als ook met een pas op de plaats vanwege 

het achterblijven van inzicht in de huidige lopende microkredieten. Als dit in de toekomst verbetert, 

blijft dit voor ons een belangrijk speerpunt, waarbij dit middel met name als collectief middel ingezet 

zal worden.  

 
Aandachtspunten 

Gelet op het feit dat stichting Domiliana nu vijf jaar bezig is met microkredieten, zal in 2014 een 

(eenvoudige) balans opgemaakt kunnen worden over het effect van verstrekking van microkredieten. 

De aandacht zal daarom komen te liggen op informatie over vijf jaar microkredieten door Domiliana 

met het oog op de toekomst. Daarbij is de stichting afhankelijk van de informatie vanuit de Molukken. 

Als een werkbezoek in 2014 zal plaatsvinden, zal dit een van de te bespreken evaluatie-onderwerpen 

zijn.  

 

2.3 Sociale projecten 

Naast de pijler van de Microkredieten heeft Stichting Domiliana zich ook ingezet voor de Molukken  

door middel van ondersteuning via sociale projecten. Dit omvat allerlei soorten van hulp aan mensen 

en organisaties. Na een bescheiden start vanaf 2009 heeft deze pijler zich met name in 2012 flink 

uitgebreid met 3 grotere sociale projecten, waarvan er in ieder geval één ook in 2014 zal voortgaan. 

 

Resultaten 

Als eerste wordt opgemerkt, dat de feitelijke betalingen voor de projecten, die in 2012 zijn aangegaan, 

pas in 2013 zijn uitgevoerd. In onze jaarrekening is dat dan ook terug te vinden.  
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In totaal is een bedrag van 2.825 euro aan deze drie projecten betaald.                                                                                            

Het ging om de volgende drie projecten: 

 

1. Jongerengroep Hatupala uit Kaitetu (eiland Ambon):  

 dit betrof een soort van scouting in combinatie met behoud van natuur en historisch erfgoed,  

 opgezet door een jongerengroep uit het dorp Kaitetu; 

 

2. Leeszaalproject Aboru (eiland Haruku): 

 dit betrof Engelse les in combinatie met de ontwikkeling van het individu via het stimuleren van  

creativiteit bij leerlingen van het basisonderwijs in Aboru (eiland Haruku);  

 

3. Ondersteuning van het dorp Nabaheng (eiland Kei Besar): 

 met dit project wordt gedurende drie jaar geïnvesteerd in betere schoolkleding (ook voor de  

             moeilijke route naar school), betere hygiëne en medische voorzieningen en verbeterde (eigen) 

             voedselproductie.                                                  

                                                                                                                                                                                                                
Het bedrag voor deze drie 

projecten is in 2012 met de eerste 

DomilianaRun bij elkaar 

verzameld. Van belang daarbij is 

om op te merken dat het project 

van Nabaheng een looptijd van 

drie jaar omvat. 

 

 
 
 
 
Bewoners uit dorpje Nabaheng 
(Kei Besar) aan het werk 
 
 

Verder is de Molukken in 2013 helaas opnieuw getroffen door enorme regenval en 

aardverschuivingen. Dit keer was het (de omgeving van het) dorp Negeri Lima op het eiland Ambon 

dat daarvan het slachtoffer was. Goed nieuws bij deze nare omstandigheden was dat de overheid 

deze keer tijdig voorzorgsmaatregelen genomen had in de vorm van evacuatie en nazorg. 

Desondanks bleek financiële noodhulp toch nodig. 
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   Tenten in het dorpje Negeri Lima (Ambon)              Getroffen gebied rondom Negeri Lima 
 
 
Besloten werd om aan te sluiten bij de oproep van Stichting TitanE (Nederland). Domiliana doneerde 

aan deze organisatie 500 euro. Het geld werd besteed aan de eerste levensbehoeften, zoals tenten, 

kleding, keukengerei en eten. 

Ten slotte heeft Domilina in 2013 een nieuw en ambitieus plan opgezet, namelijk het ‘Domiliana 

Studiefonds’. Gebleken is dat er talentvolle leerlingen op de middelbare school zitten met een wens 

voor een beroepsopleiding of studie na hun schoolcarrière. 

Jammer genoeg ontbreken dan vaak de financiële middelen in het gezin of zijn zij genoodzaakt bij te 

dragen aan het gezinsinkomen. Talent gaat hiermee verloren. Daarom heeft de stichting het Domiliana 

Studiefonds opgezet, waarmee deze talentvolle studenten een kans op vervolgonderwijs aangeboden 

kan worden.  

 

Met dit fonds als inzet is in 2013 dan ook 

opnieuw de DomilianaRun uitgevoerd (verderop 

in dit jaarverslag meer hierover). Met de 

opbrengst kan in ieder geval voor 2 studenten 

een vervolgopleiding gerealiseerd worden. 

Domiliana acht het van belang daarbij goede 

kandidaten via LSM Cergas te vinden.  

 

 

 

     Schoolkinderen op het eiland Ambon 
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Ook vindt Domiliana het belangrijk hier een traject van monitoring en begeleiding van de betreffende  

studenten aan te koppelen. Hierdoor was het eind 2013 nog niet gelukt daadwerkelijk van start te 

gaan. De verwachting is dat begin 2014 met dit project gestart kan worden.                                      

In de jaarrekening zijn de kosten van het eerste studiejaar voor twee talentvolle studenten als een 

voorziening opgenomen. 

 

Aandachtspunten 

Domiliana ziet dat het ook van belang is om hulp in de vorm van sociale projecten te ondersteunen. 

Een voortdurend aandachtspunt daarbij is dat wij erop willen toezien dat beschikbaar gestelde gelden 

hiervoor ook daadwerkelijk op juiste wijze besteed worden. Een eenvoudige borging hiervan vindt 

plaats door niet gelden te verstrekken, maar juist de middelen. Soms is dat logistiek niet mogelijk 

(zoals bij het project op het eiland Kei Besar), maar dan moet de borging plaats vinden door middel 

van het verkrijgen van bonnen en foto- en/of filmmateriaal. Ter illustratie van deze werkwijze is in dit 

jaarverslag een foto van de inzet van onze hulpactie in Nabaheng bijgevoegd.  

 

2.4 Onderwijsproject 

Sinds 2009 ondersteunt Domiliana het 'Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen'. 

Samengevat ondersteunen "adoptieouders" kinderen op de Molukken, voor wie het vanwege 

gezinsomstandigheden niet mogelijk is eenvoudigweg naar school te gaan.                                         

 

Via een maandelijkse bijdrage van € 10,= is het 

mogelijk dat deze kinderen onderwijs kunnen 

volgen en zo een kans op een beter leven later 

hebben. Wij zijn blij met de enorme 

ondersteuning voor dit project. Tegelijkertijd 

vinden wij het van belang dat deze 

adoptieouders goed ingelicht worden over de 

vorderingen van hun adoptiekind.  

                                                                          

Leerlingen van een basisschool op Ambon 

 

Dit blijkt niet altijd even goed mogelijk te zijn. Dit heeft vooral met logistieke problemen te maken, die 

voortkomen uit de spreiding van kinderen over vele plaatsen en scholen over het gehele eiland 

Ambon. Voor 2013 is daarom gekozen om tijdelijk een stop op nieuwe adoptieouders te hanteren.  
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Redenen zijn dat we enerzijds eerst de informatievoorziening in zijn algemeenheid samen met LSM 

Cergas willen verbeteren. Anderzijds wil LSM Cergas haar beleid ten aanzien van dit onderwijsproject 

wijzigen. Voor de toekomst zetten we gezamenlijk in op nieuwe adoptiekinderen, waarbij de 

informatievoorziening via bijvoorbeeld schoolhoofden verloopt en waarbij dit per school en/of dorp of 

wijk plaatsvindt.  

Dit betekent dat niet meer 10 verschillende dorpen bezocht hoeven te worden voor 10 kinderen, maar 

bijvoorbeeld 2 dorpen met in totaal 10 adoptiekinderen. Het logistieke voordeel is duidelijk. Dat neemt 

niet weg dat we ook blijven inzetten op genoemde algehele verbeterde informatievoorziening. 

 

Resultaten 

Dit project van LSM Cergas omvat in totaal 75 kinderen. Voor 55 kinderen zocht Cergas nog 

‘adoptieouders. In 2009 heeft Domiliana de eerste 5 kinderen ‘geadopteerd’ en in 2012 was het 

maximale aantal van 55 kinderen bereikt. Vanwege deze keuze om eerst in te zetten op de 

verbetering van de informatievoorziening in samenwerking met Cergas, is het aantal kinderen niet 

toegenomen. 

 

Er is zelfs sprake van een tijdelijke afname vanwege de uitstroom van kinderen, die het einde van hun 

schoolloopbaan hebben bereikt. Dat laatste is uiteraard een goede ontwikkeling, omdat dit het doel 

van deze vorm van hulp is, namelijk dat kinderen hun volledige schoolloopbaan kunnen voltooien.  

Aan het einde van 2013 had stichting Domiliana daarom nog 39 adoptiekinderen gekoppeld aan 

adoptieouders. Omdat Domiliana de schoolcarrière van de kinderen wil garanderen, is ter waarborging 

voor het eventuele wegvallen van de ondersteuning van meerdere adoptieouders een voorziening 

opgenomen in de jaarrekening van Domiliana. 

 

2.5.    Samenwerking LSM Cergas   

Eind 2013 is het vijf jaar geleden dat Stichting Domiliana is opgericht. Reden om in 2014 de afgelopen 

vijf jaar de revue te laten passeren en een tussentijdse evaluatie te maken. Een van de zaken die 

Domiliana daarbij in 2013 geconstateerd heeft, is dat de samenwerking met LSM Cergas naar 

tevredenheid verlopen is. Maar verbetering van die samenwerking is altijd mogelijk en op sommige 

belangrijke punten zelfs gewenst. Met name in het kader van evaluatie en optimalisatie van het doel 

van stichting Domiliana is het noodzakelijk om zoveel als mogelijk is goede informatie, projectplannen 

en evaluatie van resultaten met elkaar te delen. Om die reden wordt dit ook in de beleidsontwikkeling 

van Domiliana opgenomen en wordt in dat kader voor 2014 een (kort) werkbezoek ingepland.  
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Aandachtspunten 

In 2013 was sprake van een (tijdelijke) stabilisatie van het aantal adoptiekinderen vanwege de focus 

op de verbetering in de informatievoorziening. De verwachting is dat die verbetering in 2014 

gerealiseerd zal zijn. Dit blijft ook dan echter een aandachtspunt. Voor 2014 wil Domiliana deze 

belangrijke vorm van hulpverlening en inzet voor de ontwikkeling van de Molukken weer gaan 

uitbreiden. Verder wil Domiliana de onderlinge samenwerking en mogelijkheden tot evaluatie 

verbeteren, gericht op verdere beleidsvorming voor de toekomst.  
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3. RESULTATEN IN NEDERLAND  

 

Op 22 december 2013 bestond stichting Domiliana vijf jaar. Halverwege 2009 is de stichting gestart 

met projecten op de Molukken. In Nederland heeft Domiliana zich verder bezig gehouden met de 

ontwikkeling van de eigen organisatie, het opzetten en uitvoeren van allerlei acties, zowel op het 

gebied van promotie als ook op het gebied van fondswerving. 

 

In 2013 heeft Stichting Domiliana zich onder meer gericht op stabilisatie en verbetering van een aantal 

organisatie-technische aspecten. Daarbij moet gedacht worden aan de verbetering van de 

informatievoorziening aan de adoptieouders en via de website en Facebook, maar ook de eigen 

beleidsontwikkeling. 

Vanwege de focus op deze aspecten is bewust gekozen voor enige stabilisatie van de (uitbreiding van 

onze) projecten. Behalve het Domiliana Studiefonds is een verdere (grote) uitbreiding van projecten 

op de Molukken voorlopig achterwege gelaten.  

3.1 Presentatie en Voorlichting 

Omdat gebleken is dat onze stichting inmiddels enige bekendheid heeft verkregen, is er voor gekozen 

om in 2013 de promotieactiviteiten beperkt te houden. Wel hebben er met betrekking tot Domiliana 

vier artikelen in het Molukse twee maandelijkse bulletin ‘Marinjo’ gestaan. Ten slotte moet erkend 

worden, dat het moeilijk bleek om de nieuwsvoorziening en de website van Domiliana up to date te 

houden. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.   

  

Voor het jaar 2014 wil Domiliana zich dan ook richten op verbetering van onze informatievoorziening 

in algemene zin en voor wat betreft het onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen betreft in het 

bijzonder. Voor het algemene deel wordt de website van Domiliana in 2014 vernieuwd. De groei van 

de stichting in projecten en behoefte aan het delen van informatie blijkt in de praktijk een knelpunt te 

zijn ten aanzien van de oorspronkelijke opzet van de website. Ook wil Domiliana de inzet van de 

nieuwe sociale media als Facebook (meer en beter) benutten voor de stichting.  

3.2 Fonds- en donateurswerving  

Zoals hiervoor aangegeven, kan stichting Domiliana zich verheugen in een gestaag groeiend aantal 

volgers, belangstellenden en vooral ook (regelmatige of eenmalige) donateurs. Dit heeft als resultaat 

gehad, dat in totaal 73 donateurs tezamen met de sponsors van de DomilianaRun 2013 een bedrag 

van 28.916 euro bij elkaar gebracht hebben.  

Ook is Domiliana blij, dat er diverse mensen en groepen zijn, die met spontane acties zich inzetten  
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voor de ontwikkeling van de Molukken, zoals een actie van een basisschool, een inzamelingsactie van 

een groep studenten, een actie van een taallesgroep, de organisatie van een rockconcert en een 

toertocht van motoren. 

Daarnaast is in 2013 de laatste van een vijfjarige notarieel vastgelegde donatie afgerond.  

Ook is in 2013 de lening van Domiliana, die afgesloten was om vanaf 2009 direct met projecten op de 

Molukken aan de slag te kunnen gaan, volledig afgelost.  

3.3 Overige inzamelingsacties 

Hoewel Domiliana in 2013 gekozen heeft voor een vorm van stabilisatie van de projecten zijn toch nog 

enkele inzamelingsacties uitgevoerd. Enerzijds was dit de Koninginneactie in Haarlem, waarbij via 

verkoop van (Molukse) snacks, koffie en thee een bedrag heeft voor een vorm van stabilisatie van de 

projecten zijn toch eigen inzamelingsacties van ruim 700 euro is opgehaald. 

 

Daarnaast heeft Domiliana voor de 2
e
 keer de DomilianaRun in Nijverdal georganiseerd. De opbrengst 

is bestemd voor de uitvoering van het Domiliana Studiefonds. Deze sponsorloop heeft met 25 

deelnemers maar liefst 5.400 euro opgebracht. Ieder jaar opnieuw beziet Domiliana of dergelijke 

inzamelingsacties noodzakelijk zijn voor de financiering van ingebrachte projectplannen.  

 

                                                                       

                                              Deelnemers van de DomilianaRun 2013 
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3.4     Stage-bemiddeling 

Ook in 2013 is een beroep gedaan op ons om te bemiddelen bij het regelen van stages via  

samenwerkingspartner LSM Cergas. Omdat wij hechten aan kennisontwikkeling op de Molukken en 

om ook jongeren in Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, maar met 

name ook op de Molukken, hebben wij de afgelopen jaren hieraan meegewerkt. Dit heeft ons - 

behoudens eventuele reiskosten - geen geld gekost, maar wel tijd. Omdat tijd echter ook kostbaar is 

voor ons, hebben we besloten om vanaf 2014 een maximaal aantal van 2 stagiaires per jaar te 

bemiddelen. Op die wijze kan Domiliana ook beter met samenwerkingspartner LSM Cergas de 

kwaliteit van de stage(begeleiding) bewaken. 

Aandachtspunten 

Helaas moet Domiliana vaststellen dat de enorme vlucht in projecten op de Molukken, maar ook de 

activiteiten in Nederland ook een zekere keerzijde kennen. De (kleine) organisatie blijkt niet altijd goed 

in staat om de informatievoorziening via website of regulier (zoals aan adoptieouders) te regelen. Dat 

kan overigens wel verklaard worden. Zo geldt dat het bestuur en haar ondersteuners bij 

werkzaamheden (zoals aan de website, communicatie of bij het organiseren van activiteiten) vrijwel 

volledig bestaat uit vrijwilligers, die naast de stichting een reguliere baan hebben.                                               

Als dat niet het geval is, is tijd desondanks beperkt, vanwege andere (vrijwilligers)activiteiten. De 

keuze om de stagebemiddeling/begeleiding vanaf 2014 te beperken tot 2 studenten per jaar is hier 

ook een gevolg van. Ook blijken er technische complicaties (zoals bij de website), die vanwege de 

snelle groei in activiteiten, bij aanvang en opzet van de stichting, niet voorzien waren.  

Omdat Stichting Domiliana als organisatie zo sterk hecht aan dit aspect, wil de stichting in 2014 de 

informatievoorziening updaten en verbeteren. Voor wat betreft de informatievoorziening met en vanuit 

de Molukken, zoekt Domiliana ook naar betere wegen om haar donateurs (bijvoorbeeld de 

adoptieouders) en belangstellenden meer en vlotter van informatie te voorzien.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  17 



Jaarverslag 2013                                   ‘Een kleine stap vooruit’                                                           
 
 

 
                                                                            

4. Vooruitblik 2014 

Voor het jaar 2014 heeft het bestuur van stichting Domiliana  besloten zich te richten op de volgende 

prioriteiten, te weten: 

 

1. Op de Molukken: 

- verbetering monitoring (achterstallige) terugbetalingen microkredieten; 

- verbetering informatievoorziening adoptiekinderen; 

- verbetering samenwerking met Cergas en (algemene) informatievoorziening door Cergas; 

- voortzetting en onder voorwaarden uitbreiding van projecten; 

- werkbezoek 2014; 

-            evaluatie 5 jaar samenwerking LSM Cergas en stichting Domiliana. 

 

2. In Nederland: 

- verbetering informatievoorziening adoptiekinderen; 

- verbetering algemene informatievoorziening;  

- vernieuwing website; 

- organisatie vierde Domilianadag; 

- evaluatie van vijf jaar stichting Domiliana.  
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