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VOORWOORD  
 

Het jaar 2012 is voor stichting Domiliana en haar bestuursleden een emotioneel zwaar, maar 

desondanks toch ook succesvol jaar gebleken. In dit voorwoord blikken wij hier kort op terug.  

 

Allereerst zijn wij als bestuur direct en persoonlijk getroffen door het overlijden van Joke Latupeirissa, 

de echtgenote van onze directeur Wim Latupeirissa. Naast de familieband is Joke direct betrokken 

geweest bij de oprichting van onze stichting. Zij steunde ons gezamenlijke initiatief met hart en ziel. 

Haar liefde leeft bij ons voort, maar we blijven haar missen… 

 

In de maand maart brachten wij voor de derde maal een werkbezoek aan de Molukken. Met een 

uitgebreide delegatie van vier bestuursleden en een communicatieadviseur, hebben wij weer een 

intensieve tour langs diverse projecten gemaakt. Ook hebben wij opnieuw onze afspraken met 

samenwerkingspartner Cergas doorgenomen.   

 

Onze bezoeken aan de microkredietprojecten maken steeds opnieuw enorme indruk. Zo blijft het 

bijzonder om te zien dat een vrouw uit Kairatu, met een eenvoudig microkrediet van ongeveer 150 

euro, in staat is dit uit te bouwen tot een succesvolle bakkerij. En mooier nog, hoe zij hier ook nog 

eens werkgelegenheid mee heeft gecreëerd. Dit soort persoonlijke ontmoetingen met deelnemers en 

mensen op de Molukken, sterken ons in de gedachte dat we met geld van onze donateurs het juiste 

doen. Dankzij het werk van onze stichting en de inzet van onze lokale partner LSM Cergas, maken we 

daadwerkelijk een verschil. 

Naast de microkredieten en de voortzetting van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme 

gezinnen, hebben we in 2012 onze activiteiten uitgebreid. Onze focus lag dit jaar met name op onze 

derde pijler, te weten de ondersteuning van sociale projecten. Dat zijn alle projecten die niet onder 

een van de andere twee pijlers vallen. We zijn hier in 2012 flink mee aan de slag gegaan door drie 

projecten op drie eilanden te steunen.  

 

In Nederland heeft - ter financiering van de sociale projecten - onze focus vooral gelegen op de 

organisatie van onze eerste sponsorloop, de DomilianaRun. Verder hebben we ons dit jaar bezig 

gehouden met het uitwisselingsproject van personeel tussen Stichting Zorgcentrum Rivierenland in 

Tiel en het bejaardenhuis Ina Kaka te Passo (Ambon). Daarnaast hebben wij ter promotie van 

Domiliana deelgenomen aan onder meer de Deventer Open en hebben wij enkele malen in het 

Molukse magazine Marinjo gestaan met informatie over onze stichting.  

 

Kortom - en met veel dank aan donateurs, familie, vrienden en vrijwilligers - zijn wij er ook in 2012 in 

geslaagd met de stichting en LSM Cergas actief en betrokken te blijven bij de ontwikkeling van de 

Molukken. Wij danken allen die hier op enige manier aan hebben bijgedragen.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 zij projecten en activiteiten starten op in ieder geval de vijf 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 

Inspiratie  

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. 
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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 

een relatiedag), de samenwerkingspartner op de Molukken en de mensen en organisaties op de 

Molukken (o.a. door duidelijke afspraken). Dit doet de stichting 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 2012 

In 2012 heeft Domiliana zich gericht op de ondersteuning van de ontwikkeling op de Molukken via 

sociale projecten. Dit betreft eenvoudig gezegd het verstrekken van hulp die niet onder één van de 

twee andere pijlers (Microkredieten en Onderwijsproject) valt.  

Daarnaast heeft Domiliana met de organisatie van de DomilianaRun 2012 haar fondsenwervende 

activiteiten uitgebreid.  

Vanwege de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving in Nederland, is de 

capaciteit van de eigen organisatie en inzet van incidentele vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt 

geweest. Evenals de verdere ontwikkeling van de eigen organisatie naar een professionele stichting.   

1.4 Werkwijze 

Een van de belangrijkste kenmerken van Domiliana’s werkwijze is, dat zij voor de uitvoering van haar  

projecten doelbewust samenwerkt met de organisatie LSM Cergas, gevestigd op de Molukken. Vanuit 

Nederland alleen is het namelijk onmogelijk om een hulpvraag op waarde te schatten en om te 

monitoren of en hoe een donatie of krediet concreet leidt tot ontwikkeling.  

 

LSM Cergas is een lokale 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 

met veel bezieling actief in op de Molukken voor verschillende projecten. Zowel voor projecten van 

haar eigen organisatie als voor diverse andere organisaties uit Nederland, waaronder dus Domiliana. 

Vanwege de structurele samenwerking is er 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

tussen LSM Cergas en stichting Domiliana.  

 

Werkwijze sociale projecten 

Omdat in 2012 met name de uitbreiding 

van de sociale projecten op de agenda 

stond, wordt hieronder ook kort stil gestaan 

bij de specifieke werkwijze die geldt voor sociale projecten.  

 

In nauw overleg met LSM Cergas heeft Domiliana besloten om de sociale projecten in beginsel niet uit 

te voeren door middel van het geven van geld, maar door het verstrekken van hulpgoederen. 

Concreet betekent dit dat wanneer een verzoek om bijvoorbeeld computers is gehonoreerd, LSM 

Cergas deze computers zelf inkoopt en persoonlijk aflevert op de plaats van bestemming.  

Op deze wijze borgen Domiliana en Cergas dat het geld wordt gebruikt voor het afgesproken doel en 

dat de hulp daadwerkelijk op de juiste plek terecht komt. Waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld 

“Domiliana werkt bewust samen met de 
organisatie LSM Cergas, gevestigd op de 
Molukken. Vanuit Nederland alleen is het 
namelijk onmogelijk om een hulpvraag op 
waarde te schatten en om te monitoren of 
en hoe een donatie of krediet concreet 
leidt tot ontwikkeling.” 
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vanwege logistieke redenen, verzoekt Domiliana de aanvrager om kassabon(nen) en foto’s en/of een 

video van het aangeschafte materiaal.   

 

Drie pijlers 

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 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 en de in 2012 voor de eerste keer 

georganiseerde DomilianaRun. 

 

Samenstelling 

Per 31 december 2012 is het bestuur als volgt samengesteld.  

 

Frans Steeman             Voorzitter 

Wim Latupeirissa  Secretaris / Directeur 

Jetty Steeman      Penningmeester 

Wendy Latupeirissa  Bestuurslid Algemeen 

Ruben Maestre   Bestuurslid Algemeen 

 

1.6 Financieel jaarverslag 2012 

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag 2012 op 

www.domiliana.com.  
  

http://www.domiliana.com/
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2. RESULTATEN OP DE MOLUKKEN  
 

 

In 2012 heeft de uitbreiding van de derde pijler, de sociale projecten, centraal gestaan. Het doel 

van deze pijler is om door middel van reguliere hulpverlening een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de Molukken. Daar waar zelfredzaamheid eenvoudig onvoldoende is om tot 

verdere ontwikkeling te komen, kan een bijdrage of ondersteuning van buitenaf, bijvoorbeeld 

via stichting Domiliana, mensen helpen in hun situatie. Daarnaast heeft Domiliana ook in 2012 

een werkbezoek van twee weken gebracht aan de Molukken. Daarbij heeft de stichting 

projecten van alle drie de pijlers (microkredieten, onderwijsproject kinderen uit kansarme 

gezinnen en sociale projecten) bezocht. 

2.1 Werkbezoek 2012 

Vier bestuursleden zijn in maart 2012 twee weken op werkbezoek geweest op de Molukken. Bijzonder 

was dat ook Rita Buit (vaste vrijwilliger op het gebied van communicatie) mee is gegaan. Voor haar 

was de meerwaarde duidelijk: een beeld vormen van het leven en de mensen op de Molukken en de 

wijze waarop de hulpverlening van Domiliana bijdraagt aan hun ontwikkeling. Dat alles in het licht van 

een nog betere informatievoorziening voor en door onze stichting.  

 

Het werkbezoek had voor de stichting de volgende doelstellingen:  

- het verder vormgeven van de samenwerking en de afspraken met de lokale partner, LSM Cergas;  

- het bezoeken van uiteenlopende potentiële projecten en deelnemers aan microkredietprojecten;  

- oriënterend bezoek aan de zes gehandicaptenscholen op het eiland Ambon;  

- besprekingen met de directie van bejaardentehuis Ina Kaka ten behoeve van een personeels- 

  uitwisseling met Zorgcentra Rivierenland Tiel (SZR Tiel).  

 

Bezoek microkredietprojecten 

Tijdens het werkbezoek zijn deelnemers bezocht die gebruik maakten van een microkrediet. 

Daaronder bevonden zich veel vrouwen die onderdeel uitmaakten van het tweede zogenaamde 100-

Vrouwenplan. Deze bezoeken vonden plaats in 

de dorpen Ureng, Seri, Eri, Kaitetu en de wijk 

Waihaong op het eiland Ambon, het dorp Kairatu 

op het eiland Ceram, Aboru op het eiland Haruku 

en Haria op het eiland Saparua. Het blijft 

bijzonder om met eigen ogen te zien hoeveel 

effect de microkredietprojecten hebben op het 

leven van de ondernemers en hun gezinnen. Voor vrouwen biedt een microkrediet bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om (extra) inkomsten voor het gezin te genereren. Maar ook meer (financiële) 

zelfstandigheid te verkrijgen.  

Met trots en zakelijk inzicht hebben de bezochte deelnemers hun eigen bedrijven en activiteiten 

toegelicht aan de delegatie van stichting Domiliana. De variatie van hun bedrijfjes is groot. Zo bezocht 

de stichting onder andere een pondok (klein winkeltje), een handel in tjengkeh (kruidnagel), een 

bakkerij, een verkooppunt van kokos, van groenten en van allerhande maaltijden (o.a. lunchmaaltijden 

voor schoolgaande kinderen). Uit die diversiteit en het succes van de bedrijfjes blijkt dat de 

deelnemers niet zomaar wat doen. De keuze voor wat zij gaan verkopen hebben zij grotendeels 

gebaseerd op waar er in hun dorp of op hun eiland daadwerkelijk behoefte aan is.  

 

“Voor vrouwen biedt een microkrediet 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra 

inkomsten voor het gezin te genereren. 

Maar ook meer (financiële) 

zelfstandigheid te verkrijgen.” 
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Een positieve ervaring was ook dat in de wijk Waihaong (Ambon) de microkredieten met raad en daad 

ondersteund worden door de bapa radjah (het dorpshoofd). Zo stond hij garant bij betalingsproblemen 

en was hij enthousiast over de ondersteuning met microkredieten door LSM Cergas en Domiliana. 

 

Voor het bestuur was met name het bezoek aan Kairatu indrukwekkend. Allereerst omdat het mooi 

was om te zien hoe de Molukse mannen hun vrouwen steunen in hun ontwikkeling en daarin 

samenwerken. Bijvoorbeeld een echtgenoot die voor zijn vrouw de toko (kleine winkel) had gebouwd 

waardoor zij haar maaltijden kan verkopen in een “echte” winkel in plaats van een klein kraampje 

langs de weg. Maar het meest was de delegatie onder de indruk van de vrouw die met haar 

microkrediet van slechts 150 euro inmiddels een succesvolle bakkerij runt. Ze bakt nu dagelijks zo’n 

800 broodjes en djadjan (Molukse snacks). Omdat zij dit niet meer alleen aan kon, heeft zij nog twee 

andere vrouwen in dienst 

genomen. Een prachtig voorbeeld 

van hoe één microkrediet kan 

bijdragen aan de (economische) 

ontwikkeling van drie gezinnen! 
Naast deze bezoeken aan 

microkredietdeelnemers is er een 

vervolggesprek over 

microkredieten, maar ook over 

mogelijke sociale projecten, 

gevoerd met de contactpersoon 

van LSM Cergas op het eiland 

Nusa Laut.  

Ten slotte is er in het kader van 

de microkredieten een evaluatie- 

en voortgangsgesprek gevoerd 

met docenten van de faculteit 

Economie van de UKIM over de monitoring door studenten van de microkredieten. Een probleem was 

om van de afstuderende studenten alsnog de gevraagde rapportages over de microkredieten en hun 

advisering te verkrijgen. Afgesproken is om dit in de toekomst beter te regelen. 

 

Onderwijsproject kinderen uit Kansarme gezinnen 

In het kader van het Onderwijsproject kinderen uit Kansarme gezinnen zijn gesprekken gevoerd en 

nadere afspraken gemaakt met de uitvoerders van dit project op Ambon, te weten de veldwerkster 

mw. J. Hukom en onze samenwerkingspartner LSM Cergas. Onder meer is afgesproken dat in ieder 

geval aan het einde van het schooljaar de schoolresultaten worden verzameld en zo snel mogelijk 

worden aangeleverd bij Domiliana. Domiliana kan dan de verschillende adoptieouders informeren over 

de voortgang van hun adoptiekinderen. Een probleem blijft dat de kinderen verspreid over het eiland 

Ambon wonen. Een van de afspraken met LSM Cergas is daarom te streven naar ongeveer 10 

adoptiekinderen uit één dorp, zodat de monitoring en informatieverzameling eenvoudiger is.  

 

Sociale projecten 

In het kader van de derde pijler, de sociale projecten, heeft stichting Domiliana tijdens dit werkbezoek 

vele (oriënterende) gesprekken gevoerd op verschillende Molukse eilanden. Bijvoorbeeld gesprekken 

met personen die via LSM Cergas een verzoek om sponsoring hadden ingediend. Domiliana is met 

Succesverhaal bakkerij in Kairatu: hoe één microkrediet kan 
bijdragen aan de economische ontwikkeling van drie 
gezinnen! 
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een aantal van hen in gesprek gegaan om te beoordelen of, en zo ja hoe, Domiliana een bijdrage wil 

en kan leveren. Maar ook heeft de stichting uitvoering gegeven aan een aantal lopende sociale 

projecten. Een impressie: 

 

 In Ambonstad heeft de delegatie persoonlijk bij twee scholen computers, toebehoren en 

meubilair afgeleverd. 

 

 In Saparuastad op het eiland Saparua hebben zij persoonlijk een gift van een donateur 

afgegeven aan een project met (ex)leprapatiënten. De donateur had bij zijn gift vermeld dat 

deze specifiek bedoeld was voor dit bijzondere project. 

 

 In het kader van uitbreiding van de sociale projecten heeft Domiliana gesproken met 

verschillende aanvragers van hulp uit de dorpen Kaitetu (eiland Ambon), Aboru (eiland 

Haruku) en Nabaheng (eiland Kei Besar):  

1) In Kaitetu sprak de delegatie met de voorzitter en enkele bestuursleden van 

Hatupala. Deze organisatie (van jongeren) vroeg om sponsoring van een bijzonder 

initiatief. Dit project is er op gericht de jongeren in het dorp te beschermen tegen 

drugs- en alcoholmisbruik (veelal ontstaan uit verveling) door activiteiten voor hen te 

organiseren. Deze activiteiten staan in het teken van natuurbehoud en het onderhoud 

van zichtbare objecten uit de lokale geschiedenis. Een bijzonder project voor en door 

jongeren.  

2) In Aboru op het eiland Haruku hebben wij gesproken met de persoon die een 

hulpvraag had ingediend voor een zogenaamd leeszaalproject. Een project waarbij 

kinderen van de basisschool buiten de reguliere schooltijd om Engelse les krijgen. 

Tegelijkertijd kunnen de kinderen in de leeszaal deelnemen aan allerlei creatieve 

activiteiten, zoals tekenen en schilderen. Door zelf  “kunstwerkjes” te maken, leren de 

kinderen als individu te denken en dat zij in staat zijn om zelf iets te maken.  

3) Ten slotte heeft de delegatie gesproken met de persoon die een hulpvraag had 

ingediend voor het dorp Nabaheng op het eiland Kei Besar. Het dorp kampte door de 

afgelegen ligging met diverse problemen op het gebied van onderwijs, gezondheids-

zorg en gezonde voeding.  

Het bleef gelukkig niet bij praten 

alleen. Want dankzij de sponsors 

en (hard)lopers van de 

DomilianaRun 2012, heeft 

stichting Domiliana alle drie 

bovenstaande sociale projecten 

in 2012 kunnen honoreren! 

 

Verder zijn in het kader van een 

uitwisselingsproject van 

personeel concrete afspraken 

gemaakt met de directie van de 

verantwoordelijke Dienst Sosial  

 

 Clubhuis van de bevlogen jongeren in Kaitetu. Zij organiseren 
allerlei activiteiten om verveling tegen te gaan en daarmee 
drank- en drugsmisbruik te voorkomen. 
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en de directie van bejaardenhuis Ina Kaka in Passo. Verderop in dit jaarverslag treft u een toelichting 

op dit project.  

 

Ten slotte heeft stichting Domiliana samen met de directie van het weeshuis Caleb House een 

oriënterend gesprek gevoerd over de mogelijkheid een studiehuis te bouwen voor de weeskinderen 

die inmiddels aan het studeren zijn. Omdat de studenten in het weeshuis geen ruimte voor zichzelf 

hebben, is het lastig voor ze om zich te concentreren doordat ze telkens afgeleid worden. Dat 

bemoeilijkt voor hen het leren en het maken van huiswerk. Helaas heeft Domiliana - na ontvangst van 

het formele projectplan – de hulpvraag af moeten wijzen vanwege onder meer de financiële 

onderbouwing. Wel onderzoekt het bestuur of er een alternatieve oplossing voor het studieprobleem 

van de studenten.  

2.2 Microkredietprojecten 

In 2012 is een belangrijke mijlpaal bereikt. Het is Domiliana gelukt om de microkredietprojecten uit te 

breiden naar vijf verschillende en belangrijke eilanden van de Midden-Molukken. Inmiddels heeft de 

stichting  namelijk de eerste 20 microkredieten verstrekt in Titawaai op het eiland Nusa Laut, de 

laatste van de vijf  “doeleilanden” waar 

Domiliana nog geen projecten had lopen.  

 

Het totaalbedrag aan uitstaande 

microkredieten op het eiland Nusa Laut in 

2012 was 1.650 euro. Omdat de ervaring 

leert dat bij individuele aanvragen het terugbetalen moeizamer verloopt, honoreert Domiliana op Nusa 

Laut momenteel alleen aanvragen van een groep kleine ondernemers (collectieven). Deze aanvragen 

staan onder supervisie van een betrouwbare lokale coördinator. In 2013 zal blijken in hoeverre de 

ondernemers op Nusa Laut de vruchten plukken van deze microkredieten. De monitoring van de 

kredieten vindt plaats door LSM Cergas, die Domiliana periodiek informeert over de voortgang van de 

verschillende microkredieten. 

 

Resultaten 

In 2012 is het zogenaamde 2
e
 100-Vrouwenplan afgerond. De vrouwelijke deelnemers aan dit 

microkredietproject hebben allen hun microkrediet volledig afbetaald in dit jaar.  

Een probleem blijft de terugbetaling van de individuele deelnemers. Soms zijn daar plausibele 

verklaringen voor. Zoals een ondernemer die vanwege aanhoudend noodweer lange tijd niet heeft 

kunnen vissen. In zulke gevallen spreekt LSM Cergas in persoonlijk overleg met de ondernemer een 

nieuwe betalingsregeling af. 

 

Aandachtspunten 

Soms blijft een goede verklaring voor het niet terugbetalen van de microkredieten uit. Een belangrijk 

evaluatiepunt van Domiliana is dan ook dat individuele microkredieten risicovoller zijn en bovendien 

moeilijk te monitoren door het individuele karakter. De inzet van de stichting blijft echter dat de 

ondernemers aan hun verplichtingen voldoen. Want daardoor kan de stichting met hetzelfde geld 

nieuwe ondernemers op weg helpen. In samenspraak met LSM Cergas is dan ook besloten om de 

focus wat betreft de microkredietprojecten te leggen op collectieven en dan met name collectieven van 

vrouwen. Tegelijkertijd focust de stichting zich daarbij op het vinden van een goede en efficiënte 

werkwijze om de projecten te monitoren en te evalueren.  

“In 2012 is een belangrijke mijlpaal bereikt. 
Het is Domiliana gelukt om de 
microkredietprojecten uit te breiden naar 
vijf verschillende en belangrijke eilanden 
van de Midden-Molukken.” 
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2.3 Sociale projecten 

Naast de pijler van de Microkredieten wil Stichting 

Domiliana zich ook inzetten voor de Molukken  

door middel van het leveren van een bijdrage aan 

uiteenlopende sociale projecten. Onder de pijler 

sociale projecten verstaat Domiliana allerlei soorten 

hulp aan mensen en organisaties die niet onder een 

van de twee andere pijlers vallen. In 2012 lag de 

focus op uitbreiding van de steun aan dergelijke 

projecten. Enerzijds kwam dit omdat er in 2012 

minder aanvragen voor microkredietprojecten zijn 

ontvangen. Anderzijds realiseert de stichting zich 

maar al te goed dat sommige hulpvragen - in 

tegenstelling tot microkredietprojecten - nu eenmaal 

niet terugbetaald kunnen worden. Denk 

bijvoorbeeld aan de aanschaf van een geheel 

nieuwe inboedel bij overstromingen of het schenken 

van computers aan een school. Domiliana is van 

mening dat ook dit soort hulp een investering vormt 

in de toekomst van mensen en daarmee dus ook in 

de ontwikkeling van de Molukken.  

 

Persoonlijke betrokkenheid 

Zoals toegelicht bij het verslag over het 

werkbezoek is Domiliana in 2012 betrokken 

geweest bij de uitvoering van meerdere sociale 

projecten. Zo hebben de deelnemers aan het werkbezoek persoonlijk computers, toebehoren en 

meubilair afgeleverd bij twee scholen in Ambonstad. In Saparuastad op het eiland Saparua hebben zij 

bovendien een specifieke gift van een donateur aan de (ex-) leprapatiënten overhandigd. De delegatie 

van de stichting heeft door deze persoonlijke overhandiging met eigen ogen gezien op welke wijze 

ook de ondersteuning van sociale projecten – hoe kleinschalig soms ook -  daadwerkelijk bijdraagt 

aan de ontwikkeling van de Molukken. Veel directer kan hulpverlening niet worden.  

 

Stages 

Via de bemiddeling van Domiliana is een stagiaire uit Nederland aan de slag gegaan bij het 

bejaardenhuis Ina Kaka in Passo. Voor de bewoners van dit bejaardenhuis heeft zij diverse spelletjes 

en artikelen aangeschaft om de ouderen bezig en actief te houden. Omdat nog vele bewoners lange 

tijd kunnen profiteren van deze spullen, heeft Domiliana de aanschaf financieel ondersteund.  

 

Naast de concrete hulp die stagiaires kunnen bieden, beschouwt Domiliana stages als een goed 

middel om een sterkere band te creëren tussen (Moluks-) Nederlandse jongeren met de bewoners 

van de Molukken. Ze krijgen hierdoor een beter beeld van de leefomstandigheden op de Molukken en 

zien met eigen ogen wat (eenvoudige) hulpverlening al voor verschil kan maken.  

Stages vormen voor Domiliana overigens louter een investering in tijd en niet in geld. Behalve de 

bijdrage aan hulpgoederen voor mensen op de Molukken (en een enkele kostenvergoeding voor 

Frans Steeman (voorzitter Domiliana) 
overhandigt computers en toebehoren aan 
directrice van een school in Ambonstad. 
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ontmoeting(en) in Nederland). Kortom: een mooie win-win situatie. Voor zowel de studenten als de 

mensen op de Molukken.  

 

Schenking voor noodhulp overstromingen  

In augustus 2012 zijn de Molukken helaas 

getroffen door een natuurramp in de vorm van 

heftige overstromingen en aardverschuivingen. 

Vele bewoners zijn hierdoor getroffen. Stichting 

Domiliana heeft een financiële bijdrage gegeven 

aan deze noodhulp, die mede gecoördineerd 

werd door LSM Cergas. Via Facebook werd door 

o.a. Paulien Joël-Parera van Cergas, dagelijkse 

terugkoppeling gegeven van de feitelijke hulp die 

werd geboden dankzij het geld van donateurs. 

Onder andere door foto’s van bonnen en 

gekochte spullen te posten.  

 

Resultaten 

- De investering in sociale projecten heeft in 2012 een vlucht genomen. Omdat dit geld maar eenmaal 

uitgegeven kan worden, streeft Domiliana er naar om zoveel mogelijk te kiezen voor duurzame en 

ontwikkelingsgerichte projecten. Echter, soms dwingt een noodsituatie de stichting tot het maken van 

andere keuzes teneinde mensen in nood acuut bij te kunnen staan.  

- De stage is succesvol verlopen en de terugkoppeling van de stagiaire heeft mede als input gediend 

voor het Uitwisselingsproject Zorgcentrum SZR Tiel en bejaardenhuis Ina Kaka.  

- Er is een start gemaakt met de uitvoering van de drie projecten die gefinancierd worden met de 

opbrengst van de DomilianaRun 2012.  

 

Aandachtspunten 

Aandachtspunt blijft de monitoring van de sociale projecten en de terugkoppeling van de feitelijke 

resultaten, zowel in woord als beeld. Domiliana wil zo transparant mogelijk zijn over wat er met het 

geld van haar donateurs gebeurt.  

Verder streeft het bestuur er naar dat wanneer er spullen worden gedoneerd, deze persoonlijk door 

LSM Cergas worden afgeleverd. Hiermee borgt zij dat de spullen ook daadwerkelijk terecht komen bij 

de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Bovendien kan LSM Cergas dan direct terugkoppeling geven 

aan Domiliana. Bijvoorbeeld met een kort verslag of foto’s. Daarmee kan Domiliana haar donateurs 

weer informeren.  

De borging verloopt nu naar tevredenheid, maar blijft een punt van aandacht. Wanneer het voor LSM 

Cergas logistiek gezien niet haalbaar is om spullen persoonlijk af te leveren, ontvangen de betreffende 

personen het geld via de bank. Van de ontvangers wordt dan gevraagd verantwoording af te leggen 

via kassabonnen en foto- en/of filmmateriaal.  

 

2.4 Onderwijsproject 

In dit project kunnen “adoptieouders” een kind financieel adopteren door maandelijks 10 euro over te 

maken. Het kind hoeft dan bijvoorbeeld niet (meer) te werken en kan zonder problemen naar school 

gaan. LSM Cergas regelt de benodigde schoolmiddelen zoals schoolgeld, schooluniform en 

schoolboeken. 

 Domiliana levert financiële bijdrage voor 
noodhulp bij overstromingen op de Molukken.  
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Domiliana wil garant staan voor “geadopteerde” kinderen. Dit betekent dat wanneer een adoptieouder 

niet langer 10 euro per maand wil of kan betalen, de stichting deze donatie overneemt. Op die manier 

kan het kind tot en met de middelbare school het onderwijs blijven volgen, terwijl Domiliana een 

nieuwe “adoptieouder” zoekt.  

 

Resultaten 

In het kader van het ‘Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen´ van LSM Cergas, is Domiliana 

er in 2012 in geslaagd om voor alle 55 kinderen uit het project een adoptieouder te vinden in 

Nederland. Dankzij de financiële ondersteuning van deze adoptieouders zijn al deze kinderen in 2012 

naar school gegaan en voorzien van schoolkleding, schoolboeken en overige schoolspullen. Een 

prachtig resultaat!  

 

Aandachtspunten 

Bij dit project streeft Domiliana naar een goede monitoring van de voortgang van de kinderen op 

school en een regelmatige informatievoorziening aan de adoptieouders. Het verkrijgen van informatie 

over de voortgang van de kinderen op school verloopt helaas niet altijd vlekkeloos. Waardoor ook de 

adoptieouders niet altijd weten hoe het met het kind op school gaat. Domiliana werkt in nauw overleg 

met LSM Cergas aan een verbetering van deze informatievoorziening.   

  

  

In 2012 heeft stichting Domiliana voor alle 55 kinderen uit project ‘Kinderen uit kansarme 
gezinnen’ een (financiële) adoptieouder gevonden. Al deze kinderen gaan daarom nu naar 
school. Daarmee hebben de kinderen een kans op een betere toekomst.  
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3. RESULTATEN IN NEDERLAND  
 

In 2012 heeft Stichting Domiliana zich in Nederland vooral gericht op het uitbreiden van de financiële 

middelen die bedoeld zijn voor het sponsoren van sociale projecten. Een belangrijk middel om dat te 

bereiken was de organisatie van een sponsorloop, de DomilianaRun 2012. Ook heeft Domiliana voor 

de derde keer sinds haar oprichting een relatiedag georganiseerd, de Domilianadag. Ten slotte zijn de 

gebruikelijke middelen voor informatievoorziening en fondsen- en donateurwerving ingezet.  

3.1 Presentatie en Voorlichting 

In vervolg op het werkbezoek aan 

de Molukken in maart, heeft 

Domiliana in september 2012 de 

derde Domilianadag georganiseerd. 

Op deze dag geeft Domiliana 

persoonlijk terugkoppeling over haar  

activiteiten aan donateurs en andere 

belangstellenden. De bijeenkomst 

vond, net als voorgaande jaren, 

plaats in het gebouw ‘het Kruispunt’ 

in Twello. Naast het primaire doel 

van deze dag,  informatie-

verstrekking en verantwoording, is 

met dank aan de aanwezigen ook 

nog een mooi geldbedrag 

opgehaald.  

 

Verder heeft Domiliana dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de ‘Deventer Open’. Tijdens deze dag 

presenteren organisaties uit Deventer, die zich bezighouden met internationale samenwerking, zich 

aan het publiek. De Deventer Open vond dit jaar plaats in de Deventer Schouwburg. De stand van 

Domiliana heeft de hele dag door flink veel belangstelling gehad. Het raden van een hoeveelheid 

tjengkeh en de klederdracht (klassiek en modern) waren daarbij aardige trekkers.  

Ook heeft de stichting zich gepresenteerd tijdens “Bandung aan de IJssel” in Deventer met als doel 

het vergroten van de naamsbekendheid en het geven van voorlichting over de activiteiten van 

Domiliana.  

 

Het bezoek aan de website www.domiliana.com is in 2012 gestegen van bijna 12.000 naar ruim 

15.000. Ook zijn er dit jaar twee nieuwsbrieven verspreid onder de donateurs en andere relaties van 

de stichting. Deze leiden regelmatig tot positieve reacties en spontane giften.  

 

Ten slotte heeft het Molukse blad Marinjo stichting Domiliana in 2012 meerdere malen de ruimte 

geboden voor een artikel over de projecten op de Molukken. Dit heeft zeker bijgedragen aan een 

grotere bekendheid van en meer belangstelling voor de stichting en haar activiteiten.  

3.2 Fonds- en donateurwerving  

In 2012 heeft Domiliana wederom veel steun gehad van vele trouwe donateurs. Maar ook van veel 

nieuwe donateurs. Bijzonder was onder meer de spontane bijdrage vanuit de organisatie van de 

‘Motorrit voor de Molukken’. De opbrengst van deze rit werd geschonken aan Domiliana.  

Betrokkenheid van donateurs bij het werk van Domiliana is 
groot. Dat blijkt onder andere uit de hoge opkomst tijdens 
de derde relatiedag, de Domilianadag, in 2012.  

http://www.domiliana.com/
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Aan het einde van 2012 waren er in totaal 68 donateurs, die gezamenlijk een bedrag van 20.535 euro 

hebben geschonken.  

3.3 Uitbreiding projecten/netwerken 

In 2012 heeft het bestuur van Domiliana samenwerkingsgesprekken gevoerd met diverse personen in 

Nederland. Enerzijds waren dit oriënterende gesprekken met mensen die normaliter woonachtig zijn 

op de Molukken en/of daar actief zijn met bepaalde projecten. Het doel hiervan was om te bezien op 

welke wijze de stichting en deze personen elkaar in de toekomst kunnen ondersteunen. Anderzijds 

zijn dit gesprekken geweest met bijvoorbeeld scholen, (mogelijke) stagiaires en de projectgroep van 

SZR Tiel. Laatstgenoemde ten behoeve van een Uitwisselingsproject dat hieronder apart staat 

toegelicht.  

3.4 Overige inzamelingsacties 

Nieuw dit jaar was de organisatie 

van de DomilianaRun (2012). 

Tijdens dit evenement in Twello 

hebben deelnemers rondjes gelopen 

voor de stichting. Of beter gezegd: 

meters gemaakt voor de mensen op 

de Molukken. De circa dertig 

(hard)lopers lieten zich daarbij 

sponsoren door familie, vrienden en 

bedrijven. Na afloop konden alle 

aanwezigen in het stichtingsgebouw 

Bunga Tandjung nagenieten van 

een Molukse maaltijd.  

Verder hebben ook de bezoekers 

van de derde Domilianadag extra 

geld gedoneerd aan Domiliana.  

 

Resultaten 

In 2012 is door middel van inzamelingsacties in totaal een bedrag van 6.403,80 euro ontvangen. 

 

Aandachtspunt 

Het organiseren van dit soort (grote) inzamelingsacties zal ieder jaar opnieuw een keuze blijven die 

afhankelijk is van de hulp van veel vrijwilligers en deelnemers. Zo is het tot op heden bijvoorbeeld nog 

niet gelukt om een zogenaamd “sponsordiner” te organiseren. Wie weet gaat dat in de toekomst 

alsnog lukken.   

3.5 Kennisoverdracht 

Een van de doelstellingen van stichting Domiliana is om de Molukken te ondersteunen door middel 

van kennis. In dat kader heeft de stichting – op initiatief van de directie van SZR Zorgcentra Tiel en in 

samenwerking met LSM Cergas – bemiddeld en meegewerkt aan een Uitwisselingsproject van 

personeel. Deze uitwisseling van personeel vond plaats tussen het genoemde zorgcentrum in 

Nederland en bejaardenhuis Ina Kaka in Passo op het eiland Ambon. Het idee was dat de 

medewerkers uit Nederland enige weken op Ambon zouden “meewerken”  en dat vervolgens de 

medewerkers uit de Molukken mee zouden lopen in het Zorgcentrum in Tiel. Dit is in oktober / 

november van 2012 gerealiseerd. De betrokken medewerkers, het personeel, de directie (ook van de 

Groot en klein maken meters voor de Molukken tijdens 
de DomilianaRun 2012. 
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dienst Sosial op Ambon), LSM Cergas, maar zeker ook de bewoners van zowel Ina Kaka in Passo als 

in Tiel waren enthousiast over dit project. Dit project was met name gericht op een eerste stap in de 

uitwisseling van ervaringen. Desondanks kan achteraf worden vastgesteld dat er over en weer veel 

kennis is opgedaan over de wijze waarop zowel in Nederland als op Ambon zorgverlening wordt 

uitgevoerd en ervaren.  

 

Dit project is in 2012 nog niet afgerond. Om de kennisoverdracht te optimaliseren volgen er in 2013 

gesprekken met de beide personeelsleden in Nederland en de directie van SZR Tiel. Deze 

gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot een verbeterplan. In dit verbeterplan komen eenvoudige 

oplossingen te staan voor de meest voorkomende problemen die door de bewoners van Ina Kaka zijn 

aangegeven en die door de medewerkers van SZR Tiel zijn gesignaleerd.  

Stichting Domiliana is zeer tevreden over deze vruchtbare samenwerking met SZR Tiel in Nederland 

en ook de Dienst Sosial op Ambon. Dankzij de financiële ondersteuning van SZR Tiel en de Dienst 

Sosial op de Molukken heeft dit project – met uitzondering van een enkele reiskostenvergoeding in 

Nederland - geen geld gekost voor LSM Cergas of stichting Domiliana.   
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4. Vooruitblik 2013 

Voor het jaar 2013 heeft het bestuur besloten zich te richten op de volgende drie speerpunten: 

 

1. Investeren en monitoren van de microkredietprojecten op de Molukken;  

2. Voortzetting van de hulpverlening door middel van sociale projecten;  

3. Vergroten van de betrokkenheid van donateurs (zoals adoptieouders) door een goede en frequente         

informatievoorziening. Onder andere via mail, Facebook, nieuwsbrieven, de Marinjo en fysieke 

(sponsor)activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


