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VOORWOORD 

 
 

Het jaar 2014 was een rustig jaar met een gestage voortgang op onze koers. 

De rust komt doordat slechts een gering aantal nieuwe projecten uiteindelijk tot stand gekomen is. 

Dit heeft verschillende oorzaken.  

Het afgelopen jaar zijn we aan de ene kant niet veel benaderd met projectaanvragen, zowel op het 

gebied van microkredieten als ook op het gebied van sociale projecten. Daarnaast is het afgelopen 

jaar ook gebleken dat niet elk project voor ons geschikt is of blijkt onze hulp bij een project toch 

niet nodig te zijn.  

De totstandkoming van projecten vindt altijd plaats in goed overleg met onze samenwerkings-

partner op Ambon, waarbij wij als beleid hanteren dat de initiatieven en aanvragen in beginsel 

vanuit de samenleving op de Molukken moeten komen. Het afgelopen jaar was dat dus in mindere 

mate het geval. Overigens staan wij ook open voor plannen of projecten, die vanuit de 

“Nederlandse” omgeving geïnitieerd worden. Maar wij vinden het wel van groot belang dat 

noodzaak en draagvlak voor de projecten vanuit de Molukse samenleving aanwezig moeten zijn. 

Voor het komende jaar zijn wij weer in overleg over een aantal sociale projecten.  

 
Allerminst rustig is het geweest qua werkbezoeken. Vanuit zijn eigen vakanties op de Molukken 

heeft onze directeur, ondersteund door verschillende vrijwilligers, dit jaar twee werkbezoeken 

afgelegd. Hij heeft daarbij projecten bezocht, contact gehad met aanvragers en organisaties op de 

Molukken, maar ook intensief contact en overleg gehad met onze samenwerkingspartner LSM 

Cergas. Ook heeft een ontmoeting plaatsgevonden met een van de twee studenten die vanaf 2014 

ondersteund worden vanuit het Domiliana Studiefonds. Het zijn nuttige bezoeken geweest, waar 

we  in Nederland ons voordeel mee kunnen doen. 

Verder hebben wij ons ook weer in 2014 verheugd in een nog steeds groot aantal donateurs, 

spontane gulle gevers en mensen en organisaties die op eigen initiatief een inzamelingsactie voor 

ons opgezet hebben. In verband hiermee en gelet op het aantal verzoeken om hulp vanuit de 

Molukken, hebben we er daarom voor gekozen om in 2014 zelf even geen acties te organiseren. 

In Nederland streven we naar een verbeterde informatievoorziening aan onze volgers, donateurs 

en belangstellenden. Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd om hen op regelmatige wijze te 

informeren met een nieuwsbrief of tijdens een Domilianadag. Dat betreuren we en daarom blijft 

verbetering van onze informatievoorziening een belangrijk aandachtspunt. In 2014 is dat nog niet 

geslaagd, maar dat zal in ieder geval wel moeten gaan lukken in 2015 met onder meer de nieuwe 

website die dan het internet op gaat. 
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Het blijft overigens iedere keer opnieuw hartverwarmend dat er zoveel mensen zijn die met ons                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mee willen helpen om de positie van mensen op de Molukken te verbeteren. Hun inzet of donatie 
varieert van de organisatie van een actie op een basisschool, via een gift bij een pensioen tot de 

opbrengsten van een motorrit of concert, naast vele spontane stortingen.  

 

Ook via deze weg willen wij nogmaals onze hartelijke dank uitbrengen aan al deze mensen en hun 

inspirerende inzet voor onze stichting. Met deze impuls van al deze "supporters" gaan we in 2015 

verder met flink werken aan een betere toekomst voor onze medemensen op de Molukken.  

Genoeg mooie uitdagingen voor Domiliana voor 2015! 

 
Namens het bestuur van stichting Domiliana,  
 
Frans Steeman,  
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                                           3 



 
 

 
 

1.   OVER STICHTING DOMILIANA  
 

1.1 Missie 
 

De missie van stichting Domiliana staat 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 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. Domiliana werkt vanuit een 

neutrale grondslag en maakt dus geen onderscheid in religies. Als vormgeving voor het 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.  

                                                                                                                                                          

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.  
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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 komende jaren wil Domiliana projecten en activiteiten starten op in ieder geval de eilanden 

Ambon, Ceram en de drie Lease-eilanden Haruku, Saparua en Nusa Laut. 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 gelet op de 

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 dan ook als een belangrijke 

voorwaarde voor een succesvolle stichting.  

 

1.3 Doelstelling 2014:                                                                                                                                                   
Voortzetting focus op sociale projecten, ontwikkeling van het Domiliana Studiefonds en 
verbetering organisatie en samenwerking 
 
Voor 2014 had stichting Domiliana ambitieuze plannen met de microkredietprojecten, maar ook 

met onze sociale projecten. De praktijk op de Molukken en de vraaggerichte insteek van Domiliana 

hebben gezorgd voor een bijstelling van deze plannen. Daarnaast was een belangrijk doel een 

begin te maken met de studiefinanciering vanuit het Domiliana Studiefonds. Met trots kan gemeld 

worden dat inmiddels twee studenten met ondersteuning vanuit dit fonds hun studie volgen.  

In 2014 heeft stichting Domiliana de focus opnieuw gericht op verdere verbetering van de 

samenwerking met LSM Cergas. Bij de werkbezoeken is die samenwerking intensief besproken en 

zijn verbeterpunten besproken.  

In Nederland was de planning om de eigen organisatie van Domiliana weer verder te verbeteren,  

onder andere op het vlak van de communicatie en informatievoorziening. Daartoe is onder meer 

een start gemaakt met de bouw van een nieuwe website, die in 2015 gerealiseerd moet zijn. 
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Ingegeven door de vermindering van (geschikte) aanvragen voor ondersteuning besloot het 

bestuur van Domiliana om geen eigen (specifieke) acties op te zetten. Daarnaast worden wij in 

grote mate en zowel individueel als via organisaties ondersteund met donaties en andere hulp.  

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

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 voor haar eigen organisatie als voor diverse andere 

organisaties uit Nederland.   

Met LSM Cergas is op 27 maart 2009 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze 

samenwerkingsovereenkomst is in 2010 aangepast. Hierbij zijn diverse  samenwerkingsafspraken 

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

onderwijsprojecten en sociale projecten.  

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 het om grotere activiteiten gaat 

zoals de Domilianadag of een DomilianaRun. 

 
Bestuurssamenstelling 
Per 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld.  

Frans Steeman             Voorzitter 

Wim Latupeirissa              Secretaris / directeur 

Jetty Steeman                          Penningmeester 

Wendy Latupeirissa              Bestuurslid algemeen 

Ruben Maestre   Bestuurslid algemeen 
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1.6.  Financieel jaarverslag 2014 

Voor de financiële verantwoording wordt u verwezen naar het financieel verslag 2014 op 

www.dominiliana.com.  
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2. RESULTATEN OP DE MOLUKKEN  
 
In 2014 is de focus van Domiliana gericht geweest op het opnieuw realiseren van sociale projecten 

en microkredieten, maar ook op voortgang van de huidige projecten. De voortgang is geslaagd en 

het realiseren van sociale projecten ten dele.  

Zo is er wel een start gemaakt met de ondersteuning van twee studenten vanuit het Domiliana 

Studiefonds, maar een nieuw sociaal project is helaas niet tot stand gekomen. Verder zijn er wel 

enkele nieuwe microkredieten tot stand gekomen, maar in geringe mate en in een nieuwe opzet.  

Ook zijn er twee werkbezoeken (mei en oktober) uitgevoerd, waarbij verschillende projecten 

bezocht zijn en aanvragen en opzet van projecten besproken zijn.  

2.1 Werkbezoeken 
 
In beginsel was besloten om in 2014 geen specifiek werkbezoek te doen. Maar omdat de directeur 

van Domiliana toch vanwege vakanties tweemaal de Molukken zou bezoeken, is besloten om van 

die gelegenheid gebruik te maken.  

Deze beide werkbezoeken hadden voor de stichting met name de volgende doelstellingen: 

- bezoek van enkele microkredietprojecten;  

- bezoek van de door het noodweer in 2013 getroffen gebieden;  

- kick-off van twee nieuwe microkredietprojecten; 

- bezoek van een kunstproject van slechthorende kinderen; 

- oriëntatie renovatieproject bejaardenhuis Ina Kaka;  

- ontmoeting met student met studieondersteuning vanuit het Domiliana Studiefonds;  

- intensivering van de samenwerking en afspraken met de lokale partner, LSM Cergas.  

 

Bezoek microkredietprojecten / kick-off nieuwe microkredietprojecten 
Tijdens de werkbezoeken zijn deelnemers bezocht, die gebruik maakten van een microkrediet. 

Onder meer is de verdere ontwikkeling van een bakkerij in Kairatu op Ceram waargenomen. Deze 

vrouwelijke ondernemer heeft inmiddels een deegmachine aangeschaft, waarmee zij haar 

dagelijkse productie van ongeveer 800 broodjes kan realiseren. Daarnaast helpt haar echtgenoot 

in het bedrijf door de bestellingen rond te brengen en maakt zij ook af en toe gebruik van 

familieleden/andere vrouwen voor hulp in de bakkerij.  

Ook zijn enkele pondoks en de verkooppunten van snacks bezocht in de stadsbuurt Batu Meja in 

Ambonstad. Dit betroffen microkredieten, die reeds in 2013 zijn verstrekt.  

Verder is de kick-off gerealiseerd van twee nieuwe microkredietprojecten in de dorpen Air Salobar 

(eiland Ambon) en Ihamahu (eiland Saparua). In het dorp Air Salobar ging het om een collectief 

van 10 vrouwen, die besloten hebben om de Molukse lekkernij rujak te verkopen.  
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In het dorp Ihamahu ging het ook om de productie en verkoop van Molukse lekkernijen, maar dan 

meer in de vorm van verschillende snacks 

gemaakt van sagomeel, zoals sagu tumbu en 

bagia. 

De verstrekking van deze microkredieten vindt 

overigens plaats volgens een met LSM Cergas 

nieuw afgesproken werkwijze. Meer informatie 

hierover treft u aan bij de bespreking van de 

microkredieten. 
 
 
 

Kickoff-bijeenkomst microkredietproject dorp Ihamahu 
 

Het blijft voor de bestuursleden van de Stichting Domiliana, maar dit keer ook voor de 

meegereisde vrijwilligers bijzonder, maar ook verbazingwekkend om te zien hoe vrouwen op de 

Molukken in staat zijn om met veelal zeer geringe bedragen een kleine onderneming op te zetten. 

Dit sterkt Domiliana in de overtuiging dat deze wijze van ondersteuning mensen een kans op een 

beter leven biedt en daadwerkelijk kan bijdragen aan de economische ontwikkeling (hoe klein ook) 

voor gezinnen op de Molukken. Ook ontvangt Domiliana de reactie van de overwegend vrouwelijke 

deelnemers dat met de microkredieten hun zelfstandigheid bevorderd wordt.  

 

Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen 
Tijdens het werkbezoek is ook dit keer weer gesproken met de uitvoerders van dit project op de 

Molukken, te weten de veldwerkster mw. J. Hukom, maar ook met mw. I. Nikijuluw (via LSM 

Cergas inmiddels ook als veldwerkster betrokken bij dit project). Afspraken zijn gemaakt om te 

komen tot een verbetering in de volledige en tijdige verstrekking van de schoolresultaten van de 

verschillende kinderen. Voor de toekomst zal dit kunnen verbeteren, omdat de opzet van dit project 

langzaam verandert in een dorpsgerichte opzet in plaats van de huidige gespreide opzet. Meer 

informatie hierover treft u aan bij de bespreking van het project kinderen uit kansarme gezinnen.  

 

Domiliana Studiefonds 
Bijzonder was ook de ontmoeting met de student, die inmiddels gestart is met de ondersteuning 

van zijn studie via het Domiliana Studiefonds. Dit fonds is opgezet met financiële middelen, die 

afkomstig zijn van de DomilianaRun 2013. Deze student is opgegroeid in het weeshuis Caleb 

House en hij studeert nu Visserij aan de Universiteit Pattimura.  
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Domiliana staat financieel garant voor de voltooiing van zijn studie. Het is uiteraard aan hemzelf 

om de goede studieresultaten te behalen. Aan zijn motivatie zal het niet liggen, bleek tijdens de                                                                                                                                           

ontmoeting met deze student. Een ontmoeting met de andere studente is helaas niet mogelijk 

gebleken, maar ook zij studeert Visserij aan dezelfde universiteit. Een medewerkster van LSM 

Cergas is belast met de monitoring en het periodiek onderhouden van contacten met de twee 

studenten, hun familie en de Universiteit Pattimura.  

 

Sociale projecten 

In het kader van de derde pijler van Domiliana, de sociale projecten, is tijdens de werkbezoeken 

een ontmoeting geweest met de kunstenaar Tessar. Een vrijwillige medewerkster van LSM Cergas 

werkt met hem samen aan een kunstproject voor 7 dove kinderen. Deze kinderen, tussen de 13 en 

16 jaar, volgen onderwijs aan de dovenschool Gonzalo op het eiland Ambon.  

Via dit project wil men komen tot ontwikkeling van hun talenten op het creatieve vlak, waarbij 

verkoop van kunst of een tentoonstelling misschien tot de mogelijkheden voor de toekomst 

behoren. Deze kinderen en de kunstenaar hebben met enthousiasme hun creativiteit en 

vaardigheid in tekenen aan de bezoekers getoond. Een bijzonder project dat zeker onze aandacht 

en ondersteuning verdient. 

Verder zijn een keyboard en zangboeken aangeschaft en geschonken aan de basisschool in het 

dorp Airlouw op het eiland Ambon.  

 
Ten slotte zijn gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen over mogelijke nieuw op te 

zetten sociale projecten. Een daarvan is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege het ontbreken van 

een specifieke hulpvraag en de huidige, reeds aanwezige hulpverlening. Andere sociale projecten 

zijn nog onderwerp van overleg.  

2.2 Microkredietprojecten 
 
In 2014 zijn 10 nieuwe microkredieten aan een vrouwencollectief verstrekt in het dorp Air Salobar 

op het eiland Ambon. Deze vrouwen zijn allen begonnen met kleine bedrijfjes, die zich uitsluitend 

richten op de verkoop van rujak (een Molukse lekkernij van fruit in een pittige saus). Ook deze 

vrouwen hebben de wens om hun leven te verbeteren en willen dit bereiken met behulp van een 

investering via het microkrediet.  

In het dorp Ihamahu (eiland Saparua) zijn ook 10 vrouwen aan de slag gegaan met een 

microkrediet. Hier is ook gekozen voor de verkoop van Molukse lekkernijen, maar de vrouwen 

hebben ieder gekozen voor hun eigen specialiteit. Het dorp wordt op deze wijze voorzien van de 

diverse lekkere Molukse snacks en de vrouwen kunnen extra inkomen voor hun gezin verdienen. 

In totaal is er in 2014 een bedrag van 650 euro aan microkredieten verstrekt.  
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Vanwege de inmiddels opgedane ervaring met microkredieten is in overleg met LSM Cergas  

besloten de opzet van de verstrekking van microkredieten te wijzigen. De nieuwe werkwijze houdt 

in dat deelnemers in eerste instantie een bedrag van 50.000 Indonesische rupiah kunnen lenen.  

Bij succesvolle terugbetaling binnen een half jaar, bestaat de mogelijkheid om opnieuw een lening 

voor eenzelfde bedrag te krijgen, waarmee het bedrijfje verder uitgebouwd kan worden. In principe 

kan iemand maximaal 6 leningen van 50.000 rupiah in drie jaar aanvragen, waardoor de 

continuïteit van het bedrijfje gegarandeerd wordt.  
 

In 2014 heeft Domiliana  helaas ook moeten vaststellen dat de terugbetaling van 16 micro-

kredieten uit de beginperiode moeizaam blijft verlopen. De communicatie hierover en de 

monitoring hiervan verloopt beter, maar zal in 2015 verder moeten verbeteren.  

 
Resultaten 
In 2014 zijn opnieuw 20 microkredieten verstrekt in twee dorpen op twee verschillende eilanden.  

Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren is nu gekozen voor bovenvermelde andere opzet 

van microkredietverstrekking. 

Een geringe verbetering is te constateren in de terugbetaling en waarborging van de terugbetaling 

van microkredieten uit de beginperiode. Verbetering hiervan blijft van belang.  

Het is nog niet gelukt om de balans op te maken van het effect van verstrekking van 

microkredieten op de Molukken.  

 
Aandachtspunten 
De resultaten van de verstrekking van microkredieten blijft in de terugkoppeling tot nu toe positief. 

Ook voor de toekomst willen wij dit dan ook 

blijven hanteren als middel om bij te dragen aan 

de (economische) ontwikkeling van de mensen 

op de Molukken.  

Een eenvoudige balans over het effect van 

verstrekking van microkredieten op de Molukken 

blijft echter op onze verlanglijst staan.   

Het streven is nu om dit in de loop van 2016 te 

realiseren. 

 
                                                                                                 

Kickoff bijeenkomst microkredietproject Air Salobar 
 

                                                                                                                                                         11                 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     
2.3. Sociale projecten 
Naast de pijler van de microkredieten wil Stichting Domiliana zich ook inzetten voor de Molukken  

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

mensen en organisaties. Ook in 2014 hebben we hier op bescheiden schaal uitvoering aan 

gegeven.  
 
Resultaten  

Als sociaal project heeft Domiliana in 2014 op verzoek van een basisschool in het dorp Airlouw 

een keyboard en muziekboeken verstrekt met het doel een bijdrage te leveren aan de 

muziekontwikkeling van de 

leerlingen. Tijdens het 

werkbezoek is dit ook 

daadwerkelijk persoonlijk 

overhandigd. 

.                                                                                                                                                                            

 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

      Overdracht keyboard en muziekboekjes aan SD Airlouw 
                                                                           

Ook in 2014 heeft Domiliana tijdens het werkbezoek in maart 2014 een donatie afgegeven bij de 

groep ex-leprapatiënten in Haria op het eiland Saparua.  Inmiddels zijn er helaas nog slechts 2 van 

hen in leven, maar zij waren weer erg blij en verheugd met deze donatie van een specifieke 

donateur. Het blijft bijzonder om deze gift namens een donateur daadwerkelijk persoonlijk af te 

kunnen geven aan de andere kant van de wereld op de Molukken. 

In 2014 zijn oriënterende besprekingen gevoerd met een Nederlandse organisatie over de opzet 

van een medisch project in Ambon. Na onderzoek en advies van LSM Cergas is besloten dit 

project niet verder te ontwikkelen, omdat er voldoende medische faciliteiten en ondersteuning  

op Ambon en vanuit Nederland aanwezig zijn. 
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Domiliana heeft als sociaal project ook besloten onder-steuning te geven aan een kunstproject, dat 

LSM Cergas in samenwerking met de kunstenaar Tessar heeft opgezet op de dovenschool 

Gonzalo in Ambon.  

                                                                                                                                                          

Het idee is om 7 dove kinderen, die over creatief talent 

beschikken, te helpen in hun ontwikkeling hiervan door 

middel van lessen en ondersteuning door genoemde 

kunstenaar. Tijdens het werkbezoek was de Domiliana-

delegatie getuige van een les  in tekenen van de 

kunstenaar aan enkele talenten uit deze groep kinderen.  

                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                
 
 
                                                                                                                Deelnemers van het kunstproject 

   

Verder zijn met verschillende organisaties op Ambon besprekingen gestart over andere sociale 

projecten. Na ontvangst van de projectplannen en de advisering van LSM Cergas zullen daarover 

in 2015 beslissingen genomen worden. Deze projecten liggen op het terrein van onderwijs, arbeid 

en gehandicapten.  

In totaal is in 2014 aan sociale projecten een bedrag van 1.650 euro uitgegeven.  

 

Aandachtspunten 

Domiliana acht het van belang dat er een daadwerkelijke hulpvraag vanuit de Molukken aanwezig 

is. Dit draagt bij aan het draagvlak en betrokkenheid vanuit de lokale Molukse gemeenschap bij 

projecten. LSM Cergas helpt Domiliana bij nader onderzoek hiernaar en ook met advisering over 

projectplannen.  

 

Verder streeft Domiliana zoveel als mogelijk is om hulpverlening te verlenen via de aanschaf en 

levering van de benodigde hulpgoederen. Ook hierbij krijgt Domiliana ondersteuning en 

begeleiding van LSM Cergas. Op deze wijze proberen wij zoveel mogelijk te waarborgen dat  

onze hulp ingezet wordt, waarvoor het bedoeld is. Dit zal ook in de toekomst een belangrijk 

aandachtspunt blijven.  

 

 

                                                                                                                                                         13 



 
 

 
 

2.4 Onderwijsproject 
 
Inmiddels bestaat het onderwijsproject uit twee belangrijke onderdelen. 

                                                                                                                                                          
1. Onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen                                                                            
Zoals inmiddels bekend, houdt dit project in dat “adoptieouders” een kind financieel adopteren.  

Zij maken daartoe maandelijks 10 euro over. Hierdoor kan Domiliana zorgen dat de schoolcarrière 

van dat kind vanaf de 6e klas van de basisschool tot en met de middelbare school gewaarborgd is.                                                                                                                                                       

LSM Cergas zorgt op de Molukken voor de benodigde schoolmiddelen, zoals schoolgeld,     

schooluniformen en schoolboeken. Ook hier geldt dat geen geld wordt geschonken, maar dat de 

middelen verstrekt worden aan de school of aan de leerling.  

Domiliana staat als stichting garant voor deze kinderen. Dit betekent dat bij het wegvallen van een 

adoptieouder, Domiliana deze betaling tijdelijk overneemt totdat een nieuwe ‘adoptieouder’ 

gevonden wordt. Zodoende kan het betreffende kind probleemloos zijn/haar schoolcarrière 

afronden.  

                                                                                                                                                                     
2. Domiliana Studiefonds                                                                                                                                      
In 2014 is Domiliana daadwerkelijk van start gegaan met het Domiliana Studiefonds. Concreet 

komt dit project erop neer dat 2 studenten op voordracht van LSM Cergas vanaf 2014 feitelijk hun 

studie volgen met de financiële ondersteuning vanuit dit fonds. Het is daarmee vergelijkbaar met 

een studiebeurs. Allereerst heeft een screening plaatsgevonden op talentvolle en kansrijke 

leerlingen vanuit het middelbaar onderwijs. 

Vervolgens is Domiliana in 2014 met 2 

studenten van start gegaan. Toevalligerwijs 

studeren zij beiden aan de faculteit Visserij 

van de Universiteit Pattimura in Poka (eiland 

Ambon).  Via LSM Cergas wordt de 

voortgang en zo nodig begeleiding van deze 

studenten georganiseerd, zodat de kans van 

slagen zo groot mogelijk is.  

 
 

     Student (midden) met een Domiliana studiebeurs 
 

Ook hier gaat het om het bieden van kansen aan mensen op de Molukken in hun ontwikkeling. 
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Resultaten 

Het project ‘kinderen uit kansarme gezinnen’ van LSM Cergas omvatte in 2009 in totaal 75 

kinderen. Voor 55 kinderen zocht Cergas nog ‘adoptieouders.  

In 2009 heeft  Domiliana de eerste  5 kinderen geadopteerd. In 2012 heeft Domiliana het  

maximale aantal van 55 adoptieouders weten te bereiken. 

In  2013 heeft Domiliana gekozen om eerst te werken aan de verbetering van de informatie-

voorziening aan de adoptieouders. Die informatievoorziening kan nog steeds verbeterd worden. 

Dat vereist een gezamenlijke inspanning van zowel LSM Cergas en haar veldwerksters als ook 

van Domiliana zelf.  

 

In 2014 is in overleg met LSM Cergas besloten om voor de toekomst via een andere methodiek 

nieuwe kinderen in aanmerking te laten komen voor dit project. Het idee is om op voordracht van 

een schoolhoofd of een andere geschikte coördinator meerdere kinderen vanuit een dorp of wijk 

aan te merken als behorend tot de doelgroep van dit project. Een belangrijk voordeel is dat via dat 

schoolhoofd of die coördinator dan ook eenvoudiger en collectief de benodigde informatie 

verkregen kan worden en zijn er betere afspraken hierover te maken.  

Medio 2014 is met deze nieuwe opzet gestart, te weten met 10 kinderen van de basisschool in 

Airlouw en 10 kinderen (van uit Buru gevluchte gezinnen) van de basisscholen uit de dorpen 

rondom Amahusu en Latuhalat.   

Tezamen met alle mutaties in de afgelopen jaren (meestal voltooiing van de schoolcarrière, maar 

ook een enkele voortijdige eindiging van de school om uiteenlopende redenen) worden er aan het 

einde van 2014 via Domiliana in totaal 58 kinderen ondersteund. Een prima resultaat.  

De verwachting is dat Domiliana in de tweede helft van 2015 weer kan komen tot een uitbreiding 

van het aantal deelnemende kinderen. Dat betekent ook dat Domiliana op enig moment weer 

(extra) adoptieouders zal gaan werven. Er is nu nog een kleine wachtlijst van mensen, die hiervoor 

in aanmerking willen komen. Zodra meer informatie bekend is over een uitbreiding van het aantal 

adoptieouders, wordt dit op de website van Domiliana bekend gemaakt.  

 

Voor wat betreft het Domiliana Studiefonds is het resultaat dat in 2014 twee studenten 

daadwerkelijk gebruik maken hiervan. Als dit project naar behoren verloopt, kan de studie van 1 of 

2 volgende studenten vanuit dit fonds gefinancierd worden.  

 
Aandachtspunten 
Voor wat betreft het onderwijsproject  ‘Kinderen uit kansarme gezinnen’ wil Domiliana in goede 

samenwerking met LSM Cergas komen tot een verdere verbetering van de informatievoorziening  
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aan de adoptieouders. Een eerste stap hiertoe is gezet met de wijziging van de opzet van dit 

project voor de toekomst. Naar verwachting zal dit in de loop van 2015 tot resultaat en mogelijke 

uitbreiding van dit project kunnen leiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Voor wat betreft het Domiliana Studiefonds zal de huidige studie van de twee studenten gevolgd 

worden.  

 

2.5 Samenwerking Domiliana - LSM Cergas 
Domiliana kan ook in 2014 tevreden terugkijken op een goede samenwerking met LSM Cergas. 

Omdat Domiliana streeft naar verbetering van de communicatie – ook vanwege regelmatige uitval 

van communicatiemogelijkheden – was een kort werkbezoek ingepland voor 2014.  

Uiteindelijk zijn dit twee bezoeken geworden, waarmee bereikt wordt dat gemaakte afspraken 

opnieuw besproken en nieuwe afspraken gemaakt zijn. Opgemerkt wordt dat het niet aan de 

samenwerking heeft gelegen, waardoor er in 

2014 minder (uitgebreide) projecten tot stand 

zijn gekomen. Minder aanbod van (geschikte) 

projecten was hiervan de oorzaak. 

 
Resultaten  
Tevredenheid over de samenwerking, maar 

geen voldoening. Het streven blijft om deze 

communicatie over en weer eenvoudiger, 

sneller en regelmatiger te laten verlopen. 
Bestuur LSM Cergas en directeur Domiliana (rechts) 
 

Dat vereist overigens inzet en aandacht van zowel LSM Cergas als Domiliana.                                                                                                                                 
 
Aandachtspunten 

Duidelijk is dat communicatie over en weer een belangrijk aandachtspunt is en blijft. In 2015 wil 

Domiliana hier goede stappen in maken, zodat ook (eventueel) nieuwe projecten en uitbreiding van 

huidige projecten eenvoudig en vlot gerealiseerd kunnen worden.  
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3.   RESULTATEN IN NEDERLAND  
In 2014 is door Domiliana de keuze gemaakt om geen specifieke acties op touw te zetten. Dat 

heeft onder meer te maken gehad met een goede financiële ondersteuning door diverse donateurs 

in relatie tot de lopende en te verwachten projecten in 2014. Ook was er de verwachting dat een 

sponsor via een grote actie flink zou bijdragen aan specifiek het onderwijsproject voor kinderen  

                                                                                                                                                          
uit kansarme gezinnen. Dit laatste is uiteindelijk niet doorgegaan.                                                            

Omdat Domiliana in 2014 geen aanvraag voor een specifiek (sociaal) project via LSM  

Cergas heeft ontvangen, was er geen directe noodzaak om een specifieke actie op te zetten. 

Wel is door Domiliana gekozen om in 2014 een begin te maken met de ontwikkeling van een 

nieuwe website. De verwachting is dat de nieuwe website in de tweede helft van 2015 gelanceerd 

kan worden.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    

Helaas is het niet gelukt om in 2014 een Domilianadag voor de donateurs en belangstellenden te 

organiseren. In de 2e helft van 2015 zal deze dag georganiseerd worden. Ook is het dit jaar niet 

gelukt om een nieuwsbrief uit te brengen. Wel verliep de informatievoorziening over de activiteiten 

via de Facebookpagina en de website van Domiliana. 

 

3.1 Presentatie en Voorlichting 
Evenals in 2013 blijkt ook in 2014 dat de naamsbekendheid van stichting Domiliana inmiddels 

redelijk voet aan de grond heeft gekregen. Diverse organisaties en personen weten Domiliana nu 

goed te vinden via onder andere de facebookpagina, de website, het contactformulier of anders. 

Daarom zijn de  promotie-activiteiten Domiliana in 2014 beperkt gehouden. Wel heeft een 

delegatie van Domiliana deelgenomen aan de Motorrit voor de Molukken op 4 juli 2014, die ten 

bate van de projecten van Domiliana is georganiseerd.  
 

In 2014 is een start gemaakt met de bouw van een nieuwe website met het doel om de donateurs, 

sponsors en belangstellenden eenvoudiger, sneller en uitgebreider van informatie te kunnen 

voorzien. Met de inzet van twee vrijwilligsters is dit proces in gang gezet en de verwachting is dat 

deze website in de tweede helft van 2015 het internet op gaat.  

  

3.2 Fonds- en donateurswerving  
Ook in 2014 hebben diverse mensen en organisaties spontaan acties opgezet of gul donaties 

geschonken voor de organisatie en projecten van Domiliana.  

In 2014  hebben 54 donateurs samen een bedrag van 8.494 euro aan Domiliana geschonken. 
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3.3 Overige inzamelingsacties 

Zoals hiervoor is toegelicht hebben wij ervoor gekozen om geen specifieke inzamelingsactie op te 

zetten. Wel zijn er spontaan door mensen en organisaties acties opgezet. Dat zijn onder meer: 

- rock- en motorrit voor de Molukken;  

- afscheidscadeau bij eindigen werkzaamheden; 

- actie op een basisschool in Velp;                                                                                                                                                           

      -          gift van een werkgroep, die goede doelen ondersteunt. 

 

3.4.  Stagebemiddeling.4 Stage-bemiddeling 

In 2014 zijn er geen specifieke stageverzoeken of verzoeken om vrijwilligerswerk daadwerkelijk tot 

stand gekomen via onze bemiddeling. Wel heeft een student van de Hogeschool Amsterdam in de                                                                                                                                            

eerste helft van 2014 vijf maanden stage gelopen op een gehandicaptenschool in Ambonstad, 

onder stagebegeleiding van LSM Cergas.  

Zoals reeds toegelicht in 2013, heeft Domiliana in overleg met LSM Cergas besloten om vanaf 

2014 een maximaal aantal van 2 stagiaires per jaar te bemiddelen. In 2014 is die maximering niet 

noodzakelijk gebleken.  

 

Aandachtspunten in Nederland 
Een belangrijk aandachtspunt voor Domiliana blijft de informatievoorziening aan alle donateurs, 

sponsoren, belangstellenden en volgers. Een eerste stap en belangrijke impuls is gezet met de 

start van de vernieuwing van onze website. Die zal in 2015 gerealiseerd worden.  

Verder wil Domiliana ook in 2015 kritisch kijken naar hoe via verbetering van onze eigen 

organisatie beter  onze doelen bereikt kunnen worden. Domiliana wil via de weg van de lerende 

organisatie blijven werken aan het zoeken naar verbetering van de werkprocessen, zowel in de 

eigen organisatie als ook in de samenwerking met LSM Cergas. Het uiteindelijke doel daarbij is om 

nog meer en beter bij te dragen aan de ontwikkeling op de Molukken. 
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4. VOORUITBLIK 2015 

Voor het jaar 2015 heeft het bestuur besloten zich te richten op de volgende aspecten, te weten: 

1.  Op de Molukken: 

     - uitbreiding van de microkredietprojecten;  

     - uitbreiding van het aantal kinderen voor het Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen;                                   

     - verbetering monitoring (achterstallige) terugbetalingen microkredieten;                                                             

     -  realisering van een of meerdere sociale projecten;   

     -  verbetering van de informatievoorziening                                                                    

 2.  In Nederland: 

    -  verbetering informatievoorziening aan donateurs, sponsors en belangstellenden; 

    -  vernieuwing website en laatste nieuwsbrief;                                                                                                                                                               

    -  uitbreiding van het aantal adoptieouders voor het Onderwijsproject kinderen uit kansarme      

        gezinnen; 

    -  organisatie vierde Domilianadag; 

    -  evaluatie zes jaar stichting Domiliana   
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      Stichting Domiliana 
 
     Correspondentieadres: 
     Hunzestraat 12 
     7417 XG Deventer 
 
     Telefoon: 
     +31 (0)6 50 970 443 
 
     Mailadres: 
     info@domiliana.com 
 
     KvK – nummer: 
     08185787 
     
     Bankrekeningnummer: 
     NL95 RABO 0148 6732 52 
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