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Voorwoord 

Terugblik 

Belangrijke elementen om je missie en doelstellingen te kunnen bereiken zijn 

flexibiliteit en ‘go with the flow’. Dat is een belangrijke les die we in de afgelopen 

jaren geleerd hebben over “Actief en betrokken zijn met projecten op de Molukken”. 

Zaken of projecten komen op je pad en je moet veel meebewegen met de 

ontwikkelingen op de Molukken. Tegenslagen van projectdeelnemers maken dat je 

soms doelen moet uitstellen. Maar ook succes kan ertoe leiden dat je plotseling de 

koers moet bijstellen. Succes van de stichting maakt dat je soms overspoeld wordt 

met projectvoorstellen, maar evenzo kende Domiliana een periode van minder 

projectaanbod. Succesvolle jaren waarin wij dankbaar terugkijken op de behaalde 

successen. Maar ook leerzame jaren, waarbij wij geleerd hebben van de minder 

geslaagde projecten.  

Vooruit kijken  
In deze ontwikkeling van de stichting ontstond de behoefte (en de mogelijkheid)  

een groter sociaal project te ondersteunen. Eind 2015 bood onze 

samenwerkingspartner LSM Cergas op eigen initiatief een plan aan voor de opzet 

van een sociale werkplaats. Na een aanvankelijk uiterst ambitieus basisidee werd 

in goed overleg besloten om te starten met een pilot hiervoor. En met succes! 

In rap tempo heeft LSM Cergas voor een aantal jongeren met een beperking een 

zinvolle dagbesteding opgezet. Mede dankzij de inzet van een aantal enthousiaste 

medewerkers en ondersteuning door stagiaires. Het idee is om dit naar de 

toekomst uit te bouwen naar een werkplaats, waarbij deze jongeren hun talenten 

verder kunnen ontwikkelen en zij (arbeids)vaardigheden kunnen leren. Het 

ideaalbeeld is dat zij op enig moment ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden op 

de arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien dat in slechts een jaar tijd deze pilot zo 

goed is geslaagd. In goed overleg besloten we om een vaste locatie en gebouw 

voor dit project te realiseren. Ook daarin zullen we met de lokale ontwikkelingen, 

mogelijkheden en onmogelijkheden van dit project mee moeten bewegen. Maar 

absoluut een project met potentie en een goede toekomst.  

 

Een mooi project en een mooie uitdaging voor de komende jaren om actief en 

betrokken te blijven op de Molukken. 

Frans Steeman 

Voorzitter 

1 november 2017 

“Iedereen 

verdient een 

kans” 
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1. Over stichting Domiliana 

1.1. Ontstaan van de stichting 

Inspiratiebron voor stichting Domiliana is een Moluks echtpaar van de eerste 
generatie, dat in 1951 gedwongen van Indonesië naar Nederland is gekomen. Zij 
lieten in hun dorp van herkomst onder meer een ouderlijke woning en diverse 
plantages achter, waaronder een kruidnagelplantage. Vanaf de jaren ’70 gingen zij 
jaarlijks met vakantie naar hun dorp van herkomst op de Molukken. Met de oogst en 
de opbrengsten van de kruidnagels, zetten zij kleinschalige projecten op.  

In de traditie van dit echtpaar zet Stichting Domiliana zich in voor de mensen op de 
Molukken, maar dan gericht op de gehele Molukken en al haar bewoners. Wij 
werken vanuit een neutrale grondslag en maken dus geen onderscheid in religies.  

Als vormgeving voor het logo van de stichting is gekozen voor een “kruidnagel”, een van 

de belangrijkste specerijen van de Molukken. De naam Domiliana is samengesteld uit 

een deel van de voornamen van dit Moluks echtpaar: Dominggus & Juliana. 

1.2. Missie 
De missie van stichting Domiliana is 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. 

1.3. Visie 

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

 

1.3.1. 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. 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.  

 

1.3.2. 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. 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 ondersteunde zij projecten en activiteiten 
op de 5 Molukse eilanden Ambon, Haruku, Saparua, Ceram en Nusa Laut. Ook op 
één van de Kei-eilanden is een project uitgevoerd. Mochten zich in de tussentijd 
kansen voordoen op andere locaties, dan sluit Domiliana deze niet uit.  
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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.  
 

1.3.3.Transparantie  
Stichting Domiliana hecht veel waarde aan transparantie. Niet alleen naar de 
donateurs via haar website, Facebook en de periodieke Domiliana-informatiedag. 
Maar ook naar haar samenwerkingspartner LSM Cergas, 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. 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.  
 

1.4. Doelstellingen 2016-2017 
 
Doelstellingen voor 2016-2017 voor Stichting Domiliana waren onder meer: 
1) Voortzetting van hulpverlening via onze drie pijlers 
2) Pilotproject Sociale Werkplaats 
3) Evaluatie Stichting 
4) Informatievoorziening Website & Facebook 

 

1.4.1 Voortzetting van hulpverlening via onze drie pijlers 
In 2016 heeft de stichting haar reguliere projecten voortgezet, zoals het 
onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen. Deze kinderen kunnen 
regulier deelnemen aan school dankzij de ondersteuning van “adoptieouders” in 
Nederland. In 2016 hebben 8 kinderen hun hele schoolperiode tot en met de 
middelbare school afgerond. Zij zijn uitgestroomd uit dit project. Wegens 
omstandigheden is 1 kind met school gestopt. Er zijn geen nieuwe kinderen 
ingestroomd. De planning is dat dit in 2017 wel gebeurt.  
 
 
Het Domiliana Studiefonds heeft in 2016 weer kunnen bijdragen aan de voortgang 
van de studie Visserij van een student.  

 
Er zijn geen nieuwe microkredieten bijgekomen. Er is wel een actieplan ingezet om 
te komen tot een passende oplossing voor achterstallige betalingen.  
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1.4.2. Pilotproject Sociale Werkplaats 
Mede door een adempauze in de uitbreiding van projecten, staat stichting Domiliana 
er in 2016 financieel goed voor. Daarom besloot zij om een nieuw ambitieus project 
van de samenwerkingspartner LSM Cergas te ondersteunen:  
de opzet van een sociale werkplaats voor jongeren met een beperking.  

 

 
 

1.4.3. Evaluatie Stichting  
In de samenwerking met LSM Cergas zijn geen veranderingen gekomen. Wel zijn 
er aanvullende actieplannen gemaakt met betrekking tot de microkredietprojecten 
en het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen.  

 

1.4.4. Informatievoorziening Website & Facebook 

Voor de activiteiten in Nederland van 2016 heeft Domiliana de gewoonlijke doelen 
gesteld, zoals promotie van de stichting, netwerken onderhouden en uitbreiden en 
verbetering van de organisatie. Fondsenwerving is een doorlopend aandachtspunt. 
Stichting Domiliana wil zich op al deze terreinen blijven ontwikkelen en blijft zoeken 
naar  mogelijkheden tot verbetering. Ook wil zij blijven leren van haar ervaringen uit 
het verleden.  

 
 

1.5. Samenstelling 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. 
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Per 31 december 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:  

 

 

Frans Steeman 

Voorzitter 

info@domiliana.com  

  

 

Wim Latupeirissa 

Secretaris/directeur 
info@domiliana.com  

 

 

  

 

Jet Steeman-Latupeirissa 

Penningmeester 

info@domiliana.com  

 

Ruben Maestre 

Algemeen bestuurslid 

info@domiliana.com 

 

Wendy Latupeirissa-Maestre 

Algemeen bestuurslid   
Marketing/communicatie 

info@domiliana.com 

 

 

 

mailto:info@domiliana.com
mailto:info@domiliana.com
mailto:info@domiliana.com
mailto:info@domiliana.com
mailto:info@domiliana.com
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1.6. Werkwijze 
 

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

1) microkredietprojecten 

2) sociale projecten   

3) onderwijsprojecten 

 
Samenwerkingspartner 
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 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.  

 
LSM Cergas 
Dit is een non-gouvernementele organisatie (NGO), die gevestigd is op het eiland 
Ambon. De voorzitter alsmede directeur van LSM Cergas is Paulien Joël-Parera.  
Zij zet zich al jaren actief in op de Molukken voor verschillende projecten. Projecten 
van zowel haar eigen organisatie als voor diverse andere organisaties uit 
Nederland. Op 27 maart 2009 heeft Domiliana met LSM Cergas een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerkingsafspraak is in 2010 
vernieuwd. Hierbij zijn de onderlinge afspraken voor samenwerking bijgesteld.  
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2. Resultaten op de Molukken 

 2.1. Sociale projecten 

2.1.1. Pilot Sociale Werkplaats  
 
In 2016 heeft de focus hoofdzakelijk gelegen bij de Pilot Sociale Werkplaats. Dit 
was een ambitieus, maar tegelijkertijd kansrijk initiatief van samenwerkingspartner 
LSM Cergas welke Domiliana van harte ondersteund heeft. In dit project krijgen 
jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) de kans om hun 
vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Deze jongeren ontwikkelen bovendien 
met deze dagbesteding waardevolle ‘life skills’, zoals: 

• meer zelfvertrouwen en eigenwaarde; 
• vermogen tot samenwerken;  
• diverse sociale vaardigheden;  
• meer voldoening en plezier in het leven.  

Het streven binnen dit project is dat hun ontwikkeling uiteindelijk kan leiden tot 
(begeleide) inzet op de arbeidsmarkt van deze jongeren.  
 
 
Verlenging pilot  
In overleg met LSM Cergas besloot Domiliana om per februari een pilot van 6 
maanden voor dit project aan te gaan. Deze werd verlengd voor nog eens 6 
maanden. Op de Molukken kostte het meer tijd om goed ingewerkt te worden en te 
zoeken naar een goede vorm van begeleiding voor de jongeren. Ook het vinden van 
de juiste activiteiten voor de dagbesteding kostte tijd. Na het uitzoeken en 
beoordelen van verschillende mogelijkheden bleek het maken van souvenirs een 
geschikte vorm van dagbesteding voor deze jongeren. Deze souvenirs worden ter 
verkoop aangeboden.  
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Volgende pilot 
Met de inzet van de vaste begeleiders, stagiaires en vrijwilligers is de eerste pilot 
geslaagd. Aansluitend is gekozen voor een volgende pilot om het project nog verder 
te kunnen ontwikkelen. In de pilotfasen is onderzocht wat mogelijke 
werkzaamheden en wie mogelijke “speciale” medewerkers waren. Daaruit is een 
vaste kerngroep van drie jongeren uit naar voren gekomen. Zij zijn doordeweeks 
een dagdeel werkzaam in de Sociale Werkplaats. In 2016 was de tijdelijke locatie 
van deze werkplaats bij de voorzitter van LSM Cergas thuis. Binnen afzienbare tijd 
volgt een eigen locatie voor de Sociale Werkplaats. 
 

Succesvol afgesloten pilot 
De enorme investering en inzet van de medewerkers en de jongeren heeft geleid tot 
een succesvolle pilot, die gegarandeerd de komende jaren een vervolg gaat krijgen. 
Een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling van dit project is een goede 
werksituatie en werkplek voor deze jongeren. Uitbreiding van de Sociale 
Werkplaats, hulp en mogelijkheden voor meer jongeren wordt daarmee 
gerealiseerd. Meer eigen inkomsten en uitbreiding met andere activiteiten zijn ook 
onderdeel van die toekomstvisie.  
 

2.1.2. Overige sociale projecten 

Omdat er geen nieuwe aanvragen of verzoeken voor sociale projecten binnen zijn 
gekomen, had de Sociale Werkplaats de volle aandacht van Domiliana. Uiteraard 
blijft de stichting de komende jaren openstaan voor nieuwe aanvragen van sociale 
projecten. Deze aanvragen kunnen vanuit de Molukken komen, maar ook via het 
netwerk van Domiliana in Nederland.  

 

2.2. Microkredietprojecten 
 
Er zijn geen nieuwe microkredietprojecten aangeboden aan Domiliana.  
Wel is LSM Cergas (in het vierde kwartaal) tot een actieplan gekomen om de 
terugbetaling van (langlopende) microkredieten te verbeteren. Dit actieplan is eind 
2016 gestart en is een lichte verbetering waarneembaar. Het is te vroeg om vast te 
stellen of dit een structurele verbetering is, maar de verwachtingen zijn positief. In 
2017 bekijkt zij samen met Domiliana wat de resultaten van dit actieplan zijn.  
 

Momenteel zijn er nog 56 lopende microkredieten (eind 2016), waarvan het 
merendeel langlopend is. Gezamenlijk moeten deze microkredietdeelnemers nog 
zo’n € 8.768,- terugbetalen. Verschillende omstandigheden hebben geleid tot 
achterstanden in de betalingen. Het actieplan ondervangt risico’s voor (toekomstige) 
achterstanden. Samen met een lokale medewerker van LSM Cergas wordt gezocht 
naar een passende oplossing om alsnog te kunnen voldoen aan de verplichtingen.  
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2.3. Onderwijsprojecten 
 

2.3.1. Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) 
Dit is een langlopend en succesvol project van LSM Cergas, dat ondersteund wordt 
door Domiliana. Het betreft het financieel adopteren van kinderen door ouders via 
de tussenkomst van Domiliana. Deze ‘adoptieouders’  betalen maandelijks 10 euro.  
De  ‘adoptiekinderen’ op de Molukken kunnen hierdoor naar school. Iets wat zij 
voorheen niet konden wegens onvoldoende financiële armslag in het gezin. De 
schoolkosten (uniform, boeken, schoolgeld) worden rechtstreeks betaald, zodat 
geborgd is dat het geld geen andere bestemming krijgt.  
 

Monitoring en terugkoppeling 
De schoolresultaten worden gemonitord door LSM Cergas. Inmiddels zijn zij 
overgegaan tot het opzetten van dit adoptieproject via dorpen. Kinderen waarvoor 
hulp noodzakelijk is, worden door het schoolhoofd gesignaleerd en aangedragen bij 
LSM Cergas. Via deze weg kan de hulp eenvoudiger ingezet en gevolgd worden. 
Zo kan ook eenvoudiger informatie verkregen worden over de voortgang van de 
individuele kinderen.  
 

Successen 

Met trots kunnen wij vermelden dat 8 kinderen hun diploma van de middelbare 
school hebben behaald en hun schooltijd voltooid hebben. De huidige stand laat 
zien dat er eind 2016 nog 31 deelnemende kinderen aan dit onderwijsproject. Er zijn 
dit jaar geen nieuwe kinderen ingestroomd. 
De schoolgaande kinderen en de geslaagde kinderen zijn weer een mooi resultaat 
dat inspireert om met dit project door te gaan. Ieder kind verdient het om naar 
school te kunnen gaan.  
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2.3.2. Domiliana Studiefonds 
In 2013 zijn we gestart met het Domiliana Studiefonds. Op de Universiteit heeft in 
2016 de eerste (en momenteel enige) student van dit fonds zijn studie Visserij 
vervolgd aan de Universiteit Pattimura. Hij is enthousiast aan het studeren, werkt 
daarnaast af en toe voor docenten en haalt goede resultaten. Inmiddels weten we 
dat hij de eindstreep (2017) heeft bereikt. Meer hierover kunt u lezen op de website 
en in het jaarverslag van 2017.  
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2.4. Aandachtspunten projecten 
 

           2.4.1. Sociale projecten 
Het streven is om het komende jaar vooral in te zetten op een goede start en 

uitvoering van het Project Sociale Werkplaats. Dit vergt veel tijd, inzet, energie, 

maar vraagt ook om een fikse financiële bijdrage. LSM Cergas zal een driejarenplan 

indienen voor de toekomst van dit project. Daarbij wordt bekeken wat een geschikte 

locatie voor dit project moet worden.  

2.4.2. Microkredietprojecten 
Het terugbetalen blijft een aandachtspunt die tijd en energie kost om tot een goede 
en voor alle partijen geschikte oplossing te komen.  
 

2.4.3. Onderwijsprojecten 
In de praktijk blijkt de terugkoppeling over schoolresultaten niet altijd even goed te 
werken, dus blijft stichting Domiliana zoeken naar verbetering.  
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3. Resultaten in Nederland 

 
In 2016 waren de activiteiten van stichting Domiliana gericht op activiteiten als 
promotie, (onderhouden en uitbreiden van onze) netwerken en verbetering van de 
organisatie. Fondsenwerving is altijd een aandachtspunt. Dit jaar heeft een 
verdere verdieping in nieuwe mogelijkheden als crowdfunding plaatsgevonden 
door bestuursleden.  
 
Workshop 

Stichting Domiliana heeft een informatieve bijdrage geleverd aan de seminar 
“Nootmuskaatplan op de Molukken: inclusieve groei door sociaal ondernemen”. 
Deze was door stichting TitanE georganiseerd. Directeur Wim Latupeirissa heeft 
een workshop gegeven over microfinanciering en over de ervaringen van 
Domiliana op dit gebied.  
 
Informatie-uitwisseling 
Stichting Domiliana heeft voor het laatste jaar deelgenomen aan het Periodiek 
Overleg Internationale Samenwerking Gemeente Deventer.  
Dit overleg is bedoeld om als lokale organisaties, die vanuit Deventer actief zijn, 
met elkaar en van elkaar te leren op het gebied van Internationale Samenwerking 
(ontwikkelingssamenwerking). Verhuizing van het secretariaat uit Deventer maakt, 
dat er geen deelname meer plaats kan vinden aan deze samenwerking.   
 
Netwerken 

Drie bestuursleden van Domiliana hebben deelgenomen aan de jaarlijkse 
Partindag. Partin is een overkoepelende organisatie van diverse particuliere 
initiatieven, die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. Deze 
Partindag is feitelijk een combinatie van een informatie- en een netwerkdag.  
 
Stands 
Promotie van Domiliana heeft plaatsgevonden met stands op de Braderie in 
Rijssen en bij de Deventer Wereldstad. Bij deze laatste bijeenkomst presenteren 
genoemde organisaties uit het Periodiek Overleg in Deventer zich aan het publiek 
ter informatie en promotie van hun activiteiten. Tijdens Koningsdag zijn weer 
Molukse lekkernijen verkocht waarbij de opbrengst ten goede aan Domiliana komt. 
Een gezellige dag samen met gezamenlijke inspanning van vele vrijwilligers.  
 

Online communicatie 

De informatievoorziening van stichting Domiliana heeft in 2016 een belangrijke 
wijziging ondergaan. Domiliana heeft ervoor gekozen om in 2016 de laatste 
Nieuwsbrief van de stichting te versturen. Voortaan informeert Domiliana haar 
donateurs, volgers en belangstellenden via de website (www.domiliana.com) en 
via haar Facebook-pagina.  
 
 
 

Wat is stichting 
Domiliana trots op 
Dakota! Hij heeft 
zijn opbrengst voor 
de 
avondvierdaagse 
gedoneerd aan 
stichting Domiliana.

http://www.domiliana.com/
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Donaties 

Ook in 2016 is Domiliana weer positief verrast met spontane donaties (individueel 
en collectief). Bijzonder daarbij is een nieuwe jaarlijkse schenking voor de komende 
vijf jaar. Daarnaast is opnieuw een flinke bijdrage ontvangen van de organisatoren 
van de Motorrit voor de Molukken.  

Aandachtspunten 
Voor het komende jaar ligt de focus op verder onderzoek van fondswerving, 
zoals  crowdfunding, mede gelet op de aanstaande begroting voor de Sociale 
Werkplaats. Uiteraard blijft de aandacht ook gericht op andere fondsen en 
donateurs. De (online) communicatie blijft aandacht vragen om de geïnteresseerden 
actueel van informatie te voorzien via de website en Facebook.  
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4. Contactgegevens stichting Domiliana 
 

Stichting Domiliana 

Bonteweg 43-01 
7441 GM  Nijverdal 
 

Tel  (06) 50 97 04 43 

Email   info@domiliana.com 

Website  www.domiliana.com 

KvK-nummer  08185787 

IBAN  NL95RABO0148673252 

                

mailto:info@domiliana.com

