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VOORWOORD
 

Het afgelopen jaar 2015 was geen jaar met bijzondere uitschieters op het vlak van projecten.  

Maar dat neemt niet weg dat we ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagd jaar.  

We zien dat onze 3 pijlers van microkredieten, onderwijsprojecten en sociale projecten vaste 

waarden zijn geworden. Een solide basis voor onze hulp aan de Molukken. We kunnen tevreden 

zijn dat we ook dit jaar weer op deze drie gebieden hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 

van de Molukken.  

In Nederland hebben we op het gebied van onze informatievoorziening een flinke slag kunnen 

maken. Zo is onze website totaal vernieuwd. Daar zijn we bijzonder trots op en dankbaar aan onze 

twee vrijwilligers Ghita en Rita, die dit mogelijk gemaakt hebben. Ze hebben veel en goed werk 

verricht. Daarnaast heeft ons bestuurslid Wendy samen met haar zus Thessa onze 4e Domiliana-

dag in een nieuw jasje gestoken. Ze hebben een zogenaamde informatiemarkt georganiseerd, 

waarbij het bestuur en vele ambassadeurs in gesprek zijn gegaan met onze donateurs, bezoekers 

en belangstellenden. Een bijzondere dag, waarbij maar weer gebleken is dat de jeugd de toekomst 

heeft.  

We prijzen ons nog steeds gelukkig met zoveel enthousiaste donateurs en vrijwilligers. We kunnen 

niet genoeg benadrukken hoeveel dit voor ons betekent en dat zonder hen ons werk niet mogelijk 

is.  

Eind 2015 zijn we in bespreking geweest met onze samenwerkingspartner over een bijzonder 

nieuw project van hen. Dat project is inmiddels in 2016 ook daadwerkelijk van start gegaan: een 

sociale werkplaats. Een goed en uitdagend initiatief met potentie. Diverse jongeren met een 

beperking gaan in die huidige pilot  aan de slag. Het doel is te komen tot een bijdrage aan de 

maatschappij. Dit kan zijn in de vorm van arbeidsparticipatie, maar ook in de vorm van 

bezigheidstherapie. Als stichting Domiliana hebben wij besloten om de pilot van dit project te 

financieren.   

We constateren nu in 2015 dat we als stichting, na zo’n 8 jaar actief en betrokken te zijn op de 

Molukken, inmiddels een vaste waarde zijn geworden op het gebied van hulpverlening aan de 

Molukken. We kijken uit naar de toekomst en naar nog meer goede projecten. Actief en betrokken 

op de Molukken, dat blijven we, ook in 2016.  

 

Namens het bestuur,  

 

Frans Steeman  

Voorzitter  

 

 

 

                                                                                                                                                           2 



 

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. 

 

Ontstaan van de stichting 

Inspiratiebron voor onze stichting 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 helpen faciliteren bij 

de ontwikkeling van mensen op de Molukken op hun weg naar een beter leven.  
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Daarom laat de stichting zich bij de keuze voor de inzet van goederen, geld en kennis 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. De enige voorwaarde is een goed initiatief of plan dat qua 

uitvoering haalbaar is en bijdraagt aan de missie van Domiliana. De stichting streeft naar een 

brede spreiding en beperkt haar activiteiten niet tot een dorp of eiland. Al enkele jaren zijn 

projecten en activiteiten ondersteund op in ieder geval de 5 Lease-eilanden Ambon, Haruku, 

Saparua, Ceram 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. De 

eilandengroep bestaat uit zo’n 1000 eilanden en is veelal uitsluitend via vervoer over open zee 

bereikbaar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transparantie 

Stichting Domiliana hecht veel waarde aan transparantie. Niet alleen naar de donateurs via haar 

website, Facebook en de periodieke Domiliana-infodag. Maar ook naar de samenwerkingspartner 

LSM Cergas op de Molukken en de mensen en organisaties op de Molukken. Dit doet zij door zo 

duidelijk mogelijk te zijn over waar het geld van Domiliana naar toe gaat. Wat is het effect ervan? 

En 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 Doelstellingen 2015  

Voor 2015 had Stichting Domiliana 3 doelstellingen:  

1) voortzetting van hulpverlening via de drie pijlers 

2) vernieuwing van de website 

3) een nieuwe ontmoeting met donateurs en belangstellenden.  
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De intentie was om de projecten voort te zetten en zelfs uit te breiden. De uitbreiding is slechts 

minimaal gerealiseerd. Redenen hiervoor waren het geringe aanbod aan projecten, gebrek aan                                                                                                                                                       

menskracht bij de samenwerkingspartner en tijdsdruk bij het bestuur van Domiliana. Hierdoor is 

een aantal van de ambities slechts deels gelukt. Denk hierbij aan evaluatie van 6 jaar Domiliana en 

verbetering van de informatievoorziening. Domiliana betreurt dat en maakt het opnieuw inzet voor 

het jaar 2016.  

Toch kon stichting Domiliana de reguliere projecten blijven voortzetten en zijn op kleine schaal ook 

nieuwe projecten aangegaan. Door deze adempauze in de uitvoering staat Domiliana er financieel 

goed voor.  

Eind 2015 sloot Domiliana het jaar dan ook met goede moed af met het besluit om in 2016 een 

nieuw ambitieus project aan te gaan: een pilot voor de opzet van een sociale werkplaats voor 

gehandicapte jongeren.  

 

In de samenwerking met LSM Cergas zijn geen veranderingen gekomen.  

Voor de activiteiten in Nederland heeft Domiliana voor het jaar 2015 twee belangrijke doelen 

gesteld.  

1) verbetering van de communicatie (via social media) en  

2) een nieuwe website. 

 

Verbetering van de communicatie 

Stichting Domiliana wilde weer persoonlijk in contact treden met haar donateurs en 

belangstellenden. Niet alleen via social media maar ook op persoonlijke basis contact 

onderhouden met haar “achterban”. Transparantie over en verantwoordelijkheid voor wat zij doet 

en waar zij voor staat, zijn vanaf het begin van groot belang geweest.  

 

Domilianadag met lancering nieuwe website 

Zo heeft de stichting op 26 september 2015 in het Kerkelijk Centrum in Houten een bijzondere dag 

gehad. Tijdens een interactieve informatiemarkt kregen de bezoekers informatie van het bestuur 

en van haar ambassadeurs. Zij konden hun ervaringen op een persoonlijke manier delen met 

geïnteresseerden. Deze ambassadeurs hebben bijgedragen door projectbezoeken, 

projectdeelname, stages of willekeurige ondersteuning aan Domiliana. De nieuwe website is deze 

middag gelanceerd met een directe link naar de Facebookpagina. Deze nieuwe opzet van 

informatie-uitwisseling is goed bevallen bij alle betrokkenen.  

 

1.4 Werkwijze 

Voor de uitvoering van de projecten werkt Domiliana doelbewust samen met een lokale  

samenwerkingspartner. Vanuit Nederland alleen is het onmogelijk om een hulpvraag op waarde   
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te schatten. Dit geldt ook voor het monitoren of en hoe een donatie of krediet daadwerkelijk leidt tot 

ontwikkeling. De samenwerkingspartner is gevonden in LSM Cergas.   

                                                                                                                                                            

Dit is een 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.  

Op 27 maart 2009 hebben wij met LSM Cergas een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze 

samenwerkingsafspraak is in 2010 vernieuwd. Hierbij zijn de onderlinge afspraken voor 

samenwerking bijgesteld. 

 

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

1) microkredietprojecten, 2) sociale projecten en 3) 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 

verschillende taken. Denk aan de grafische vormgeving, beheer van de website, presentatie en 

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 DomilianaRun. 

 

Samenstelling 

Per 31 december 2015 is het bestuur als volgt samengesteld.  

Frans Steeman            Voorzitter 

Wim Latupeirissa  Secretaris / Directeur 

Jetty Steeman-Latupeirissa Penningmeester 

Wendy Latupeirissa                Bestuurslid Algemeen 

Ruben Maestre                       Bestuurslid Algemeen 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur stichting Domiliana, vlnr:            

Wim, Wendy, Frans, Jetty en Ruben. 

 

 

 

1.6 Financieel jaarverslag 2015   

Voor de financiële verantwoording wordt u verwezen naar het financieel verslag 2015  

op www.domiliana.com.  
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2. RESULTATEN OP DE MOLUKKEN  

In 2015 lag de focus op het voortzetten van projecten van onze drie pijlers: microkredietprojecten, 

onderwijsproject(en) en sociale projecten.  

Uitbreiding was voorzien, maar geen doel op zich. Het idee was om uitbreiding na te streven als er 

goede en geschikte projecten aangedragen zouden worden vanuit de Molukken. Om die reden zijn 

de microkredieten licht uitgebreid. De onderwijsprojecten zijn op gelijke voet doorgegaan en 

uiteindelijk zelfs iets in omvang afgenomen. Op het gebied van de sociale projecten zijn resultaten 

geboekt op het gebied van de besluitvorming en ontwikkeling naar 2016 toe.  

2.1 Werkbezoeken 

In 2015 is geen werkbezoek uitgevoerd omdat er geen directe aanleiding toe was. Daarnaast zijn 

in 2014 al twee bezoeken uitgevoerd. De planning is om in 2017 een werkbezoek uit te voeren.  

2.2 Microkredietprojecten 

In 2015 zijn zogenaamde vervolg-microkredieten verstrekt in het dorp Ihamahu. Dit paste binnen 

de huidige methodiek die stichting Domiliana samen met LSM Cergas hanteert. Deze houdt in dat 

ondernemers een nieuw verzoek voor een microkrediet kunnen indienen als zij succesvol hun 

eerste lening hebben afgelost.  

 

 

In 2015 zijn wij geen nieuwe microkrediet-

projecten aangegaan en zijn geen nieuwe 

aanvragen ontvangen. De lopende micro-

kredieten zijn gewoon doorgegaan. De 

terugbetalingen in 2015 zijn matig geweest. 

Voor het jaar 2016 zal hiervoor een actieplan 

afgesproken worden met LSM Cergas. 

 

 

 

Klein ondernemerschap in het dorp Ihamahu (Saparua). 

 

Resultaten 

In 2015 zijn 3 vervolg/microkredieten aan ondernemers verstrekt, die een eerste lening succesvol 

hebben afgelost. 

 

Aandachtspunten 

Stichting Domiliana blijft onverminderd positief over het verstrekken van microkredieten.  
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Domiliana krijgt wel minder aanbod voor microkredieten. De matige terugbetaling blijft een punt van 

aandacht. De wens om inzicht te verkrijgen over de lange termijnresultaten van het verstrekken van 

microkredieten is er nog steeds. Deze aandachtspunten worden in het overleg met LSM Cergas in 

2016 besproken.  

 

2.3 Sociale projecten  

Stichting Domiliana ondersteunt de Molukken ook via sociale projecten. Dit gaat om allerlei soorten 

hulp aan mensen en organisaties. Net als in 2014 heeft Domiliana hier op bescheiden schaal 

uitvoering aan gegeven.  

 

Resultaten  

In 2015 zijn er qua sociale projecten nauwelijks resultaten geboekt. Uitsluitend het project van ex-

Leprapatiënten heeft een geringe bijdrage ontvangen. Deze gift was voor het levensonderhoud van 

deze mensen. Momenteel zijn er nog maar 2 van deze ex-patiënten in deze leefgemeenschap 

overgebleven.  

Voor het overige zijn nauwelijks nieuwe aanvragen ontvangen of gehonoreerd.  

 

In 2015 zijn wel goede en kritische besprekingen gevoerd over de opzet van een sociale 

werkplaats op de Molukken. Eind 2015 heeft Domiliana besloten om de opzet van een Pilot 

Sociale Werkplaats te ondersteunen. Concreet duurt deze pilot van februari 2016 tot juni 2016. 

Mogelijke verlenging is een optie.  

 

Het idee 

Het idee van de Sociale Werkplaats is om jongeren met een beperking te helpen met het 

ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden voor (arbeids)participatie.  

Het is de bedoeling dat uit deze pilot een zogenaamd 3-jarenplan voor een Sociale Werkplaats 

voortvloeit. 

 

Dit project is in 2016 en zeker op de lange termijn een omvangrijk sociaal project (qua omvang en 

qua financiën). Daarom is in 2015 al rekening gehouden met een toename van kosten van sociale 

projecten voor het jaar 2016.  

In 2015 is verder totaal voor 50 euro aan sociale projecten verstrekt.  

 

Aandachtspunten 

Het uitgangspunt is dat projecten vanuit de Molukse samenleving op de Molukken afkomstig 

moeten zijn. Maar deze projecten kunnen zowel vanuit Nederland als vanuit de Molukken 

aangedragen worden. In 2015 is dat een gering aantal geweest.  
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Stichting Domiliana is blij dat zij met LSM Cergas het bijzondere pilotproject van de Sociale 

Werkplaats in 2016 is gestart. Via de website en Facebookpagina houdt Domiliana u op de hoogte 

van de ontwikkelingen hiervan.  

 

2.4 Onderwijsproject 

Dit project omvat tegenwoordig twee onderdelen.  

 

Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG)  

Dit project wordt al meerdere jaren succesvol door Domiliana ondersteund. Concreet omvat dit het 

financieel adopteren van kinderen. “Adoptieouders” betalen maandelijks 10 euro ter ondersteuning 

aan een kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-Buru kinderen van het project 

OKKG, nu wonende in de 

omgeving van Amahusu en 

Latuhalat (eiland Ambon). 

 

De ondersteunde kinderen op de Molukken kunnen hun school tot het einde toe voltooien. De        

gezinnen ontvangen geen geld, maar LSM Cergas zorgt voor de betalingen en realisatie van 

schoolgeld, schooluniform en schoolboeken. 

 

Domiliana Studiefonds 

Vanaf 2014 zijn hier twee studenten mee van start gegaan. Vanuit dit fonds kunnen zij een studie 

volgen. In 2015 heeft Domiliana positief geconstateerd dat de ene studente en haar familie 

inmiddels zelf in staat bleken te zijn om dit te financieren.  

De andere student vervolgt met hulp vanuit het Domiliana Studiefonds zijn studie aan de faculteit 

Visserij van de Universiteit Pattimura.  
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Resultaten 

Toen het project OKKG van LSM Cergas met 

ondersteuning van Domiliana in 2010 startte, 

ging het in totaal om 75 kinderen. Voor zo’n 55 

kinderen zochten we adoptieouders. 

Domiliana heeft dit kunnen realiseren. Op dit 

moment telt het project 48 kinderen, waar 

Domiliana de adoptieouders voor geleverd 

heeft.  

 

Theo S. kreeg een studiebeurs uit het Domiliana Studiefonds. 

 

Het aantal adoptiekinderen wisselt met name omdat kinderen hun schoolcarrière daadwerkelijk 

afmaken. In 2015 is het aantal kinderen weer iets uitgebreid.  

  

Aandachtspunten 

In 2016 wil Domiliana kijken of het mogelijk is om de ondersteuning met het Domiliana Studiefonds 

uit te breiden. Voor het project OKKG wordt samen met LSM Cergas een actieplan besproken om 

de informatievoorziening te verbeteren. Het streven is om in 2016 het aantal adoptiekinderen uit te 

breiden.  

 

2.5 Samenwerking LSM Cergas 

In 2015 heeft Domiliana ook weer een goede samenwerking gehad met LSM Cergas. Verbetering 

blijft wel altijd de focus. Communicatie over en weer blijft daarbij een aandachtspunt.  

 

Resultaten 

Regelmatig hebben telefonische overleggen plaatsgevonden met de samenwerkingspartner LSM 

Cergas. Ook persoonlijk contact in Nederland over het project Sociale Werkplaats vormde een 

positieve bijdrage aan deze samenwerking.  

 

Aandachtspunten 

Communicatie is van groot belang bij een goede samenwerking over een grote afstand. Er zijn 

goede afspraken gemaakt over de Pilot Sociale Werkplaats in 2016. Verder wil stichting Domiliana 

op regelmatige basis de telefonische overleggen voortzetten.   
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3. RESULTATEN IN NEDERLAND 

  

Doel voor de activiteiten van 2015 in Nederland is vooral het organiseren van een Domilianadag in 

nieuwe stijl en het vernieuwen van onze website geweest.  

 

De stichting vindt het belangrijk om contact te blijven houden met haar donateurs en overige 

belangstellenden. Dus heeft zij haar website vernieuwd waardoor deze in lijn is met de huidige 

sociale media. Dit is goed gelukt.                                                                                                           

Daar waar nodig en mogelijk is Domiliana aanwezig geweest bij bijeenkomsten in Nederland. Ook 

zijn verschillende netwerken onderhouden.  

 

Door op diverse manieren naar buiten te treden met de stichting is ervoor gezorgd dat stichting 

Domiliana zich als vaste waarde mag beschouwen tussen de diverse hulporganisaties die gericht 

zijn op de Molukken. Domiliana is blij dat zij daar haar bijdrage aan kan leveren.  

3.1 Presentatie en Voorlichting 

Proactief presenteren en voorlichtingen geven over stichting Domiliana vindt Domiliana niet langer 

nodig. Is dit op uitnodiging gewenst en relevant voor fondswerving of samenwerking, dan doet de 

stichting dit reactief.  

 

Zo heeft Domiliana een presentatie gehouden bij het bedrijf Work Connection in het kader van de 

promotie van het project Sociale Werkplaats. Ook is een korte presentatie gegeven aan het 

bestuur van Stichting Sazuam / Honimoa voor een mogelijke projectondersteuning.  

 

Domiliana heeft veel aan promotieactiviteiten gedaan voor de Open dag / Informatiemarkt. Deze 

vond plaats op 26 september 2015 in het Moluks Kerkelijk Centrum (MKC) in Houten.  
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Denk aan: online en offline promotie zoals flyers, posters, advertentie in het Molukse blad Marinjo 

en Social Media. Als afsluiter is een interview gegeven over deze dag bij “Het Molukse uurtje” van 

de Lokale Omroep Krimpen.  

 

Domilianadag in nieuwe stijl 

Deze Open dag is georganiseerd met een nieuwe interactieve opzet, een informatiemarkt. Een 

bewuste keuze, omdat stichting Domiliana in persoonlijk contact wilde komen met haar donateurs, 

sponsoren en belangstellenden.  

  

  

 

Tijdens de informatiemarkt konden bezoekers spreken met verschillende bestuursleden, 

ambassadeurs en vrijwilligers van Domiliana. 

Met als resultaat een levendige en communicatieve sfeer, waarbij ieder naar zijn eigen wens 

informatie kon verkrijgen. Tussendoor vond een officieel gedeelte plaats met een presentatie, maar 

de nadruk lag vooral op het interactieve karakter.  

 

 

 

Met een mooie mix van traditionele en vernieuwende onderdelen op de open dag kijkt Domiliana 

terug op een zeer geslaagde informatiemarkt.  
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Ook vanuit bezoekers en aanwezigen is vooral positieve feedback ontvangen. Deze dag zal in de 

toekomst zeker een vervolg krijgen.  

 

Tegelijk met deze informatiemarkt is ook de nieuwe website gelanceerd. Domiliana is trots en blij 

met deze vernieuwde website. Hij sluit goed aan op de huidige sociale media, zoals Facebook en 

is ook eenvoudig toegankelijk met de huidige nieuwe mobiele communicatiemiddelen (computers, 

smartphones en tablets).  

 

Tot slot is stichting Domiliana ook in 2015 bij diverse bijeenkomsten aanwezig geweest. Dit was 

binnen en buiten de Molukse gemeenschap en bij verschillende Molukse 

hulpverleningsorganisaties waarbij een delegatie van het bestuur aanwezig was.  

 

In 2016 heeft Domiliana haar laatste Nieuwsbrief verstuurd. Gelet op de huidige 

communicatiemiddelen als Facebook en de website is ervoor gekozen om geen Nieuwsbrieven 

meer te versturen. Via digitale wegen wordt informatie over de stichting verspreid. 

3.2 Fonds- en donateurswerving  

In 2015 is het aantal donateurs nagenoeg gelijk gebleven, evenals het aantal en hoogte van de 

bijdragen.  

Elk jaar wordt de stichting weer verrast door spontane donaties vanuit verschillende hoeken.  

Zij prijst zich gelukkig dat zoveel mensen de stichting weten te vinden en Domiliana ook 

daadwerkelijk willen ondersteunen.  

 

Domiliana merkt dat donateurs soms minimale kosten berekenen of van kosten afzien  als ze de 

stichting ondersteunen bij activiteiten of werkzaamheden. Zo hebben het afgelopen jaar vele 

organisaties en mensen Domiliana daadwerkelijk ondersteund. Ook die “bijdragen”  zijn voor de 

stichting en haar hulpverlening aan de Molukken van belang en bijzonder welkom.  

3.3 Overige inzamelingsacties 

 

Inzamelingsactie tijdens Koningsdag 

Opnieuw heeft stichting Domiliana in Nederland een inzamelingsactie gehouden tijdens 

Koningsdag in Haarlem. Net als voorgaande jaren kon zij dit jaar weer rekenen op spontane acties 

van mensen en organisaties, die stichting Domiliana willen helpen met haar werk op de Molukken.  

 

Donaties 

Ook zijn er spontane donaties gedaan door mensen (individueel en collectief): Rock- en motorrit 

voor de Molukken (Middelburg) en een bijdrage vanuit een wandelgroep (Amsterdam). 
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3.4 Stage-bemiddeling / aanmelding vrijwilliger voor activiteiten op de Molukken 

In 2015 zijn geen specifieke stageverzoeken of verzoeken om bemiddeling voor vrijwilligerswerk 

gedaan. Zoals toegelicht in 2013, heeft Domiliana besloten om vanaf 2014 een maximaal aantal 

van 2 stagiaires per jaar te bemiddelen. In 2014 is die maximering niet noodzakelijk gebleken.  

 

Aandachtspunten 

Informatievoorziening en transparantie zijn belangrijk voor Domiliana. Zij streeft dat zoveel mogelijk 

na. Met de vernieuwing van haar site en met de opzet van de Informatiemarkt heeft de stichting 

daaraan een belangrijke impuls gegeven. Het aandachtspunt is om deze impuls een goed vervolg 

te blijven geven de komende jaren.  

 

 

 

 

 

 

 

Finale Open dag / Informatiemarkt stichting 

Domiliana op 26 september 2015 in het Molukse 

Kerkelijk Centrum te Houten. 
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4. Vooruitblik 2016 

Voor het jaar 2016 heeft het bestuur besloten zich te richten op de volgende aspecten, te weten: 

1.        Op de Molukken: 

- Pilotproject Sociale Werkplaats; 

- Continueren / uitbreiden Microkredieten; actieplan betalingen microkredieten; 

- Uitbreiding van het aantal adoptieouders voor het Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme  

      Gezinnen; actieplan informatieverstrekking;  

- Ondersteuning 2e student vanuit Domiliana Studiefonds;  

- Realisering van een of meerdere sociale projecten.                                          

 

2. In Nederland: 

- Continueren informatievoorziening via website en Facebook; 

- Evaluatie zeven jaar stichting Domiliana. 
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