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Voorwoord 
 

Het jaar 2019 was voor ons weer een bijzonder jaar. En een jaar met verschillende 

gezichten.  

Halverwege het jaar vond een bestuurswisseling plaats voor een aantal van ons.  
Wendy Latupeirissa is onze nieuwe voorzitter. Zelf heb ik de taken van 
directeur/secretaris overgenomen van Wim Latupeirissa. Hij blijft, gelukkig voor ons, 
verbonden aan Stichting Domiliana als adviseur en ambassadeur. Zijn input en 
ondersteuning is en blijft belangrijk voor ons. We mochten daarnaast Deborah 
Lewerissa verwelkomen als bestuurslid. En voor mij nog een extra jaar het voorwoord. 
 
We begonnen het jaar eigenlijk best lekker met een feestje in mei 2019, want er was 
iets te vieren. Namelijk het feit dat wij al meer dan 10 jaar bezig zijn met projecten op 
de Molukken! Jammer dat het nog steeds nodig is, maar wel goed om op deze actieve 
manier onze betrokkenheid bij de Molukken in stand te houden en de mensen daar te 
ondersteunen. Fijn om te zien dat er in al die jaren zoveel mensen en organisaties zijn 
die ons steunen en die ons bij dit werk willen helpen als donateur, vrijwilliger of die ons 
gewoon steunen met hun positieve reactie op wat wij doen. Op alweer onze 4e 
Domilianadag hebben we met veel van deze vrienden van de stichting stilgestaan bij 
deze mijlpaal. Een bijzondere jubileumeditie in het centrale Amersfoort om weer eens 
persoonlijk met mensen te spreken over onze activiteiten,  waar we mee bezig zijn 
(geweest) op de Molukken. Dat zijn er in de loop van de afgelopen 10 jaar steeds meer 
geworden. Microkredieten, onderwijsprojecten, een studiefonds en sociale projecten 
met als hoogtepunt de Sociale Werkplaats. Mooi om te zien dat deze jongeren uit zo’n 
vergeten groep, die het zo hard nodig hebben, nu zo’n fijne werkplek en een doel in 
hun leven hebben gekregen. We kijken terug op veel succesvolle projecten, maar nog 
steeds is onze hulp nodig.  
 
Dat bleek ook in september 2019, toen de Molukken helaas getroffen werden door 
zware aardbevingen. Noodhulp was gewenst. Via onze samenwerkingspartner LSM 
Cergas kon er snel hulp geboden worden in de vorm van voedsel, drinken en tenten. 
Zo konden wij ons steentje bijdragen en mensen in hun moeilijke leefomstandigheden 
ondersteunen.   
 
Dan blijkt dat we als organisatie inmiddels na deze 10 jaren actief op de Molukken in 
staat zijn om snel te schakelen en onze betrokkenheid snel in actie om te zetten.  
En zijn we als nieuw bestuur trots op de stichting en haar donateurs, die dit allemaal 
mogelijk maken. Wij zijn hierdoor nog meer gemotiveerd om actief en betrokken te 
blijven op de Molukken.  
 
 
Frans Steeman  
directeur/secretaris 
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1. Over Stichting Domiliana 

1.1. 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”, 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. 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 ondersteunde zij projecten en activiteiten op de 5 Lease-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. 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.   
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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 2019 - 2020 
De doelstellingen voor 2019-2020 waren onder meer:  

1. Voortzetten van hulpverlening via onze drie pijlers 
a. Microkredieten 
b. Onderijwsprojecten en Domiliana Studiefonds 
c. Sociale projecten 

2. Pilotproject Sociale werkplaats 
3. Evaluatie Stichting Domiliana 
4. Informatievoorziening website en facebook 

 

1.4.1 Voortzetting van hulpverlening via onze drie pijlers 

In 2019 zijn onze projecten onder de drie pijlers voortgezet, zij het op een verschillend niveau.  
1. Microkredieten 

Vanaf de start van onze stichting hebben we ons gericht op het verstrekken van 

microkredieten. Via een (kleine) lening kunnen (aanstaande) ondernemers een 

bedrijfje opzetten of uitbreiden. In 2019 is er slechts 1 nieuw microkrediet verstrekt en 

zijn er 17 microkredieten afgelost. Het verstrekte microkrediet voor een varkensfokkerij 

was dit keer voor een groter bedrag, maar omvatte 3 deelnemers binnen het 

microkredietproject. Bij 2.2. komen we hier meer uitgebreid op terug. 

2. Onderwijsproject 

Het onderwijsproject biedt kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid om naar 

school te kunnen en onderwijs te kunnen volgen. Via de bijdragen van “adoptieouders” 

in Nederland kunnen deze kinderen naar school gaan en wordt alles voor hen geregeld 

(schoolgeld, boeken, uniform en andere benodigdheden). Hierover leest u meer bij 

2.3.1. 

Domilianafonds 
Het Domilianafonds heeft in 2019 geen nieuwe studenten ondersteund. Vanuit het 
fonds hebben we onze in 2017 geslaagde student kunnen ondersteunen in de vorm 
van reiskosten voor zijn vervolgstudie. De overige studiekosten werden door de student 
zelf opgebracht. Meer hierover leest u bij 2.3.2. 
 
3. Sociale projecten 
In 2019 hebben we in het najaar zogenaamde noodhulp geboden voor mensen, die 
getroffen waren door de zware aardbevingen van september 2019. Meer leest u hierover 
bij 2.1.3.  
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1.4.2. Sociale werkplaats “Numa Aunusan Mahai” 

Naast deze noodhulp hebben wij ook onze ondersteuning van de Sociale Werkplaats Numa 

Aunusan Mahai voortgezet. Dit project verloopt nog steeds naar wens en we zien de 

toekomst voor de jongeren die hier werkzaam zijn positief tegemoet. Zij ontwikkelen zich 

goed en ook hun werkzaamheden en producten breiden zich steeds verder uit. Meer 

hierover leest u bij 2.1.1. 

1.4.3.  Evaluatie stichting 2019 / Viering 10-jarig bestaan 

Stichting Domiliana is in 2009 gestart met het ondersteunen van projecten op de Molukken in 

samenwerking met haar partner op de Molukken LSM Cergas. In 2019 hebben wij onze 

steun alweer 10 jaar kunnen bieden. Reden genoeg om hier op 18 mei 2019 uitgebreid bij stil 

te staan. Ook in dit jaarverslag kijken we terug op deze 10 jaar. Hebben wij iets kunnen 

bijdragen aan de Molukse samenleving? Wij blikken terug op 10 jaar Domiliana en onze 4e 

Domilianadag bij 3.1.  

1.4.4.  Informatie website & Facebook / Fondsenwerving Facebook  

Stichting Domiliana heeft zich in 2019, onder meer in het kader van haar jubileumjaar, meer 

zichtbaar gepresenteerd in de (social) media en op de 4e Domilianadag. Op deze wijze 

zoeken wij persoonlijk contact met onze donateurs, belangstellenden en oude bekende van 

de stichting en willen wij hen op de hoogte houden van onze activiteiten en resultaten 

Fondsenwerving blijft belangrijk om onze activiteiten te waarborgen, ook in de toekomst. 

Nieuw in 2019 was de geldinzameling via Facebook voor de noodhulp in verband met de 

aardbeving op de Molukken. Hierover leest u meer bij 3.3.  

 

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. 

 
Per 31 december 2019 is het bestuur gewijzigd samengesteld:  

Wendy Latupeirissa-Maestre  Voorzitter 
Frans Steeman    Secretaris / Directeur 
Jetty Steeman-Latupeirissa     Penningmeester 
Ruben Maestre     Algemeen bestuurslid 
Deborah Lewerissa    Algemeen bestuurslid 

  



 

JAARVERSLAG 2019 STICHTING DOMILIANA 

 
  

5 
 

 

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

1) microkrediet projecten 

2) sociale projecten   

3) onderwijsprojecten 

Samenwerkingspartner 

Voor de uitvoering van de projecten werkt Domiliana doelbewust samen met een lokale 
samenwerkingspartner. Vanuit Nederland is het onmogelijk om een hulpvraag op waarde te 
schatten. Dit geldt ook voor het monitoren of en hoe een donatie/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. 

  

2. Resultaten op de Molukken 

2.1. Sociale projecten 
 

2.1.1. Sociale Werkplaats  

In 2019 is de Sociale Werkplaats eveneens ons meest in het oog springende en doorlopende 

project geweest. In dit unieke project (zowel op de Molukken als in heel Indonesië!) krijgen 

jongeren met een beperking (van welke aard dan ook) de kans om zich te ontwikkelen. Zij 

doen dat door werkzaamheden uit te voeren in de sociale werkplaats. Deze jongeren 

beschikken allen over talenten en het doel van het project is om deze talenten en vaardigheden 

via goede begeleiding te ontwikkelen.   
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1) Ontwikkelen arbeidsmogelijkheden 

Het project heeft twee doelen. Enerzijds als dagbesteding, maar het uiteindelijke doel is om 

het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden en life-skills, zoals: 

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

 
Pilot jaren ingezet om ervaring op te doen 
De jaren 2016 en 2017 hebben in het teken gestaan van het uitvoeren van een pilot. Met als 

doel te kijken naar de mogelijkheid om een sociale werkplaats op te zetten op een goede en 

verantwoorde manier, die bovendien een eigen toekomst zou kunnen hebben. Het werd in die 

jaren snel duidelijk dat dit absoluut mogelijk is. Vanaf het begin was er voldoende animo om 

hier te komen werken. Er werden goede, sociale en ook vakkundige begeleiders gevonden. 

De sociale werkplaats was een goed en levensvatbaar project, met als voorwaarde dat er wel 

een eigen, rustige werkplek voor de jongeren en hun begeleiders nodig was om tot een echt 

succes te komen. Het eigen gebouw voor de sociale werkplaats is in oktober 2018 voltooid en 

feestelijk geopend. Inmiddels werkt er nu al een aantal jaren een hechte club van vijf jongeren 

met een beperking. Zij werken daar in de functie van “speciale jongeren”. Eén van de jongeren 

heeft zich zo goed ontwikkeld, dat hij meer verantwoordelijkheid en leidinggevende taken heeft 

gekregen binnen de groep. Mooi om te zien dat hij iedere ochtend vóór de aankomst van de 

anderen al aan de slag is om de boel op orde te maken, de ramen te openen en het gebouw 

gereed te maken voor de werkzaamheden van die dag. Inmiddels worden er ook steeds meer 

en verschillende souvenirs en artikelen door de jongeren gemaakt, die in de showroom worden 

gepresenteerd voor de verkoop. De bedoeling is dat hier op den duur inkomsten uit 

gegenereerd kunnen worden voor de sociale werkplaats.  

Een mooie ontwikkeling is, dat er ook vanuit de overheid interesse voor dit project ontstaan. 

Het blijkt dat dit de eerste sociale werkplaats op de Molukken is en zelfs in heel Indonesië. 

Een bijkomend doel is ook om deze jongeren te laten meedoen in de samenleving. Via de 

sociale werkplaats werken zij, verdienen zij hun eigen inkomsten voor het gezin waar zij deel 

van uitmaken en dragen zij ook bij aan de samenleving. Deze jongeren hebben allen hun eigen 

talent en mogelijkheden en verdienen oprecht hun plek in de Molukse samenleving.  

2) Ontwikkelingen binnen de pilot Sociale Werkplaats 

Numa Aunusan Mahai 

De naam van de sociale werkplaats is : ‘Numa Aunusan Mahai’ (in het Alifuru, oude taal van 

de Molukken). Naar het Moluks Maleis vertaald is dit ‘Rumah Berkat Kehidupan’ en betekent 

vrij vertaald: ‘Huis Gezegend Leven’. Een mooie en toepasselijke naam voor deze 

werkplaats. Naast het hoofdgebouw met de feitelijke werkplaats, is er nog een gebouw voor 

de voorraden en een showroom/winkel waar de souvenirs en andere producten getoond en 

vooral natuurlijk verkocht (!) kunnen worden. Die showroom is in 2019 voltooid.   
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Vrijwilligerswerk bij de Sociale Werkplaats “Numa Aunusan Mahai” 

Bijzonder was, dat er in 2019 opnieuw twee vrijwilligsters naar de Molukken zijn gegaan om 

specifiek bij de sociale werkplaats vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij hebben ongeveer 3 weken 

meegewerkt met de begeleiding en de jongeren. Een mooie, bijzondere en leerzame ervaring 

voor alle betrokkenen. De jongeren bloeiden op met deze extra aandacht voor henzelf en hun 

werkzaamheden. De vrijwilligsters konden daadwerkelijk iets bijdragen bij het aanleren van 

(nieuwe) vaardigheden en activiteiten. En de vrijwilligers zelf hebben ook van de jongeren 

geleerd en bewondering gekregen voor de inzet, creativiteit en veerkracht van deze groep, 

ondanks ieders beperking. Het is mooi om te zien, dat de jongeren zoveel (arbeids)vreugde 

halen uit hun werkzaamheden. Iedereen is een (levens)ervaring rijker geworden met de inzet 

van deze vrijwilligers uit Nederland.  

In 2019 zijn op andere projecten geen vrijwilligers geweest .  

 

Vrijwilligerswerk op de Molukken doen? 

Heeft u ook interesse in vrijwilligerswerk bij de sociale werkplaats of elders op de Molukken? 

Neemt u dan contact met ons op (via info@domiliana.com). Wij bekijken dan samen met u en 

onze samenwerkingspartner LSM Cergas of en welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar 

zijn.  

In juli 2019 hebben wij meubels geschonken aan een middelbare school (SMP) in Amahusu. 

Hierover waren tijdens ons werkbezoek in 2018 afspraken gemaakt en dit is in 2019 gerealiseerd. 

Het betrof bureaus, stoelen en boekenkasten. Deze meubels waren nodig om het onderwijzend 

personeel te ondersteunen in hun werkzaamheden en daarmee hun status van goed 

aangeschreven school binnen het schoolsysteem van de Molukken te laten behouden. Deze school 

heeft een belangrijke lokale (en daarmee sociale) functie binnen de gemeenschap van Amahusu. 

Verder hebben wij geen verzoeken ontvangen via LSM Cergas of op een andere wijze.Wij blijven 

open staan voor nieuwe sociale projecten.   

De procedure hiervoor is dat, na advies over het ingediende project door LSM Cergas, we 

besluiten of we met de (definitieve) projectplannen akkoord kunnen gaan. Passen de 

projectplannen binnen onze doelstelling? Valt het te financieren door ons of is aanvullende of 

externe financiering nodig? Wat is het potentieel van het project en welke visie hebben de 

indieners voor de toekomst van hun project?   

mailto:info@domiliana.com
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Dit zijn altijd relevante vragen voor ons. De antwoorden hierop spelen mede een rol in onze 

beoordeling, naast advisering door LSM Cergas over de lokale omstandigheden en noodzaak 

voor ondersteuning. 

 

2.1.3. Noodhulp 

In september 2019 werden de Molukken helaas getroffen door een flinke aardbevingen. Veel 

woningen in diverse dorpen zijn hierbij volledig ingestort of ernstig beschadigd geraakt. Mensen 

moesten noodgedwongen hun dorpen verlaten. Ook zijn veel mensen op de vlucht geslagen naar 

hoger gelegen gebieden in de bergen, onder meer uit angst voor een tsunami. Daar moesten zij 

zich zien te redden met onderdak, eten en werk. Na enige tijd konden zij gelukkig deels terugkeren. 

Onder meer vanwege hun angst voor opnieuw een aardbevingen en tsunami werd hun tijdelijk 

verblijf vaak een permanent verblijf, in ieder geval in de avonden. De lokale overheid heeft veel 

slachtoffers kunnen ondersteunen met herbouw van hun getroffen woning en opvang. Daar waar 

dit niet mogelijk bleek voor de overheid of voor mensen, die buiten deze hulpverlening bleven, heeft 

onze samenwerkingspartner zelf hulpverlening verleend in de vorm van eten, drinken en tenten als 

eerste noodhulp. Domiliana heeft deze noodhulp financieel ondersteund. Daarbij zijn wij weer 

ondersteund door diverse donaties. Zowel via de oproep op Facebook, die in korte tijd ruim 700 

euro van diverse donateurs opleverde. En door Stichting Bunga Tandjung met een bedrag van 

2.500 euro.  

2.2. Microkredietprojecten 
In 2019 is 1 nieuw microkrediet project verstrekt. Dit ging om een zogenaamde start van een 

varkensfokkerij. Dit projectplan is afkomstig van een collectief van drie lokale boeren, die 

gezamenlijk het plan hebben opgevat om een varkensfokkerij te starten. Het idee is om de 

aanvankelijk aangeschafte biggen te laten uitgroeien tot een steeds grotere hoeveelheid varkens, 

waarvan een deel dan voor de vleeshandel en een ander deel voor verdere fokkerijen dienst 

kunnen doen. Uiteraard kostte dit project in de beginfase een grotere investering dan wij meestal 

hanteren bij microkredieten bij kleinere ondernemers. Zo moesten er biggen aangeschaft worden 

en een stal worden gebouwd, terwijl het rendement pas na enige tijd zou blijken. Desondanks 

hadden wij goed vertrouwen in deze enthousiaste ondernemers en hun plan. We kunnen 

inmiddels melden dat dit microkrediet goed verloopt en de eerste afbetalingen zijn gerealiseerd. 

We zien de verdere ontwikkeling van dit project dan ook met vertrouwen tegemoet.  

Ook voor de microkredieten en onze afspraken hierover geldt, dat onze samenwerkingspartner 

uitleg geeft aan de deelnemers over wat het microkrediet inhoudt en  wat de afspraken zijn. 

Maar ook de mogelijkheid van een hernieuwd microkrediet wanneer het (eerder verstrekte) 

microkrediet binnen de afgesproken termijn wordt terugbetaald. Er vindt monitoring van de 

betalingen plaats door LSM Cergas en wij vragen hen om advies over de lokale situatie en 

haalbaarheid van een project. Met deze advisering en het projectplan kunnen wij besluiten 

over het wel of niet ondersteunen van de aanvrager. 

Status microkredieten 

Aan het einde van 2019 staat er nog 8.471 euro aan uitstaande microkredieten open. In totaal 

gaat het om 54 lopende microkredieten. Een belangrijk deel hiervan zijn grote, individuele 

microkredieten uit onze beginperiode. Terugbetalingen kunnen soms door diverse 
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omstandigheden lang duren, maar onze ervaring is dat het uiteindelijk vaak goed lukt om de 

verstrekte microkredieten terug te ontvangen. Ter illustratie wijzen wij erop dat vorig jaar nog 

een groot individueel microkrediet van een paar duizend euro volledig is terugbetaald. Onze 

positieve ervaring is dat de meeste (collectieve) microkredieten voor kleinere bedragen binnen 

de afgesproken looptijden worden terugbetaald.  

Collectieve microkredieten meest succesvol 

Na 10 jaar hebben wij behoorlijk wat ervaring opgedaan met microkredieten en kunnen wij de 

volgende conclusie trekken. De collectieve microkredieten en voor kleinere bedragen (tussen 

€ 50 en € 250) zijn het meest succesvol gebleken. Bij veel collectieven van vrouwen 

(bijvoorbeeld bij het tweemaal uitgevoerde 100-vrouwenproject: ondersteuning van 100 

vrouwen in 10 verschillende dorpen met een microkrediet) is de samenwerking uitstekend 

verlopen. Men ondersteunde elkaar bij problemen in terugbetaling of werkzaamheden.   

Wij verwachten een vergelijkbare samenwerking en ondersteuning bij het in 2019 in gang 

gezette varkensfokkerijproject. Het slagen van dit project vereist een gedeelde 

verantwoordelijkheid en met name een gezamenlijke inzet. We gaan zien hoe het dit collectief 

van boeren zal vergaan in 2019 en 2020. 

2.3. Onderwijsprojecten 
 

2.3.1 Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) 

Sinds 2010 ondersteunt Domiliana dit succesvolle Onderwijsproject voor Kinderen uit 

Kansarme Gezinnen (OKKG) van LSM Cergas. Samengevat houdt dit in, dat “adoptieouders”  

uit Nederland voor 10 euro per maand een kind uit de Molukken ondersteunen. Voor dit bedrag 

kan hij/zij naar school gaan, waar dit anders niet mogelijk zou zijn, omdat de ouders van dit 

kind het financieel niet kunnen opbrengen.  

LSM Cergas betaalt de benodigde gelden niet uit aan de ouders, maar zorgt zij ervoor dat alle 

kosten (schoolgeld, schooluniform en boeken) betaald worden. Ze monitoren bovendien, vaak 

via een schoolhoofd van de school van de betreffende kinderen de voortgang van het 

onderwijs.  

Domiliana heeft zich ten doel gesteld om voor alle kinderen die tot dit project behoren deze 

financiële lasten te dragen, ook als eventuele adoptieouders (moeten) stoppen met hun 

maandelijkse bijdrage.  

Onze ervaring over de jaren heen leert dat dit een zeer succesvol project is. Vrijwel in alle 

gevallen behaalt het kind de eindstreep van zijn schoolcarrière. Ook daarna blijkt in veel 

gevallen, dat de investering in onderwijs voor deze kinderen geleid heeft tot een succesvol 

vervolg meteen baan. De geboden kans aan deze kinderen biedt dus daadwerkelijke hulp en 

een toekomst. 

De terugkoppeling van onderwijsresultaten van de diverse kinderen vanaf 2017 vindt plaats 

via onze website. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat deze manier van gepersonaliseerde 

informatieverstrekking naar de afzonderlijke adoptieouders enorm tijdrovend was.   
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We streven ernaar om met regelmaat deze resultaten in algemene zin (al dan niet anoniem) 

te bespreken in een nieuwsbericht. Voor 2019 is dat nog niet naar onze wens verlopen. Voor 

meer informatie kunt u als adoptieouder altijd contact met ons opnemen (via ons e-mailadres).  

 

Mooi resultaat onderwijsproject 

Aan het einde van 2019 namen er nog 34 kinderen deel aan dit project. In totaal hebben 7 

kinderen in 2019 hun einddiploma behaald. Ze zijn met een diploma en dus betere kansen op 

een baan uitgestroomd uit dit project. Bovendien hebben we positief kunnen concluderen, dat 

velen van hen ook daadwerkelijk een baan gevonden hebben. We zijn dan ook erg tevreden 

met het resultaat, evenals de betreffende adoptieouders, die deze kinderen ondersteunen. 

Hun steun maakt dus echt een verschil voor deze kinderen en hun families. 

De deelnemende kinderen zitten in de klassen vanaf de 2e van de lagere school (vergelijkbaar 

met ons basisonderwijs) tot en met de laatste klassen van de middelbare school. Het is ons 

doel om deze groep langzaam weer uit te gaan breiden. Dit gebeurt via dorps- en 

schoolhoofden. Zij informeren ons over mogelijke kinderen die de boot dreigen te missen door 

tekort in het gezinsinkomen. De “adoptieouders”  in Nederland vangen dit op door middel van 

een maandelijkse bijdrage van 10 euro. Deze kansarme kinderen hebben daarmee weer de 

mogelijkheid om naar school te gaan en te leren voor hun toekomst.  

 

Ondersteuning onderwijsproject 

We willen met onze adoptieouders dit project blijven ondersteunen. Wilt u ons ook steunen of 

hier meer van weten? Neemt u dan contact met ons op via ons e-mailadres 

info@domiliana.com.  

  

mailto:info@domiliana.com
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2.3.2. Domiliana Studiefonds 

In 2017 was onze eerste student geslaagd voor zijn studie. Vanaf 2018 ondersteunen we een 

nieuwe studente, maar dit is helaas minder succesvol gebleken, omdat het contact met haar en 

haar begeleiding van de faculteit uiterst moeizaam verloopt. Wanneer het niet tot verbetering leidt, 

zullen wij deze hulpverlening helaas moeten staken. Dat betreuren wij zeer, met name omdat de 

studente in moeizame familiaire omstandigheden verkeerde. We doen ons best om haar te blijven 

volgen.  

Wel hebben wij eind 2018 al besloten om onze eerste geslaagde student verder te ondersteunen 

met zijn ambities voor een vervolgstudie. Hij zorgt zelf grotendeels voor inkomen hiervoor, maar 

wordt door ons ondersteund in de benodigde reiskosten voor zijn vervolgstudie. Hij vormt een 

geweldig rolmodel voor zijn medebewoners van het weeshuis, waar hij woonde. Hij laat hen zien 

dat je met het benutten van kansen zelf kunt werken aan een goede toekomst.  

2.4. Aandachtspunten op de Molukken 
 

2.4.1. Sociale projecten 
We blijven de verdere ontwikkeling van de Sociale Werkplaats ondersteunen en volgen. We 

zijn benieuwd naar een eventuele uitbreiding van de “speciale jongeren”, hun eigen 

ontwikkeling, maar ook de mogelijkheden om hun werkzaamheden uit te breiden. Denk hierbij 

aan uitbreiding van hun producten, maar ook hun afzetmarkt en mogelijkheden om steeds 

meer zelf in hun inkomen te gaan voorzien. We zullen aandacht blijven houden voor deze 

ontwikkelingen.  

We zullen in 2020 monitoren hoe de ontwikkeling van de (nood)hulpverlening aan de door de 
aardbeving getroffen gebieden verloopt. Daarbij letten we op waar behoefte aan is en waar wij 
met LSM Cergas aan de overheid aanvullende hulp kunnen bieden.  
 

2.4.2. Microkrediet projecten 

We hebben in de afgelopen 10 jaar kunnen constateren dat het verstrekken van microkredieten 

werkt en de (meeste) deelnemers en hun gezinnen een daadwerkelijk een kans biedt op een 

beter leven. De creativiteit, inzet en veerkracht van mensen heeft ons iedere keer weer opnieuw 

verbaasd. Onze conclusie is dan ook dat microkredieten werken. Er kan een verschil gemaakt 

worden in mensen hun levens.  

Ook over het nieuwe project van de varkensfokkerij zijn we positief gestemd. Dit gaat wel om 

een microkrediet voor een groter bedrag en met een zeker risico. Uit het verleden kennen we 

het risico van een microkrediet met dieren, waarbij kans op ziekte en sterfte bij de dieren het 

project in gevaar kan brengen. Het collectief hierbij maakt, dat we vertrouwen houden in een 

goed resultaat en in dit geval is het ook een project met potentie.  

In 2020 staan we wederom open voor nieuwe verzoeken voor microkredieten, die ons 

(eventueel) voorgelegd worden vanuit de Molukken zelf. Daarnaast gaat onze werkwijze met 

een plan van aanpak voor de terugbetalingen van de nog openstaande microkredieten door. 

Dit betekent goede afspraken maken en werken aan een gezamenlijke passende oplossing, 

waar het misloopt of dreigt mis te lopen met deelnemers en de terugbetaling.  
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2.4.3. Onderwijs projecten 

In 2020 willen we meer kinderen uit kansarme gezinnen naar school laten gaan. LSM Cergas 

informeert ons over dorpen en kinderen, die onze hulp hierbij nodig hebben. Ook zal LSM 

Cergas ons voorzien van de schoolresultaten van de kinderen, die wij geanonimiseerd kenbaar 

zullen maken via onze website.  

Als de mogelijkheid zich voordoet, willen we ook studenten ondersteunen met een soort van 

studiebeurs.  

3. Resultaten in Nederland 
Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het 10-jarig bestaan van onze activiteiten. We 

zijn formeel gestart op 22 december 2008, maar op de Molukken zijn we vanaf maart 2009 

gestart met projecten. Een feit om trots op te zijn en bij stil te staan. Dat hebben we dan ook 

uitgebreid gedaan op onze alweer 4e Domilianadag. Op deze dag presenteren wij ons als 

stichting aan donateurs, belangstellenden en verwante organisaties of Molukse organisaties uit 

Nederland. Hieronder zullen wij in het kort verslag doen van deze feestelijke en informatieve dag 

in Amersfoort. Sinds de Domilianadag in 2015 zoeken we daarbij actief de samenwerking en 

medewerking op van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld kleinschalige organisaties, die zich 

ook bezig houden met projecten op de Molukken.  

 

3.1.Domilianadag/Informatieuitwisselingen netwerken 
2019, een bijzonder jaar voor ons. In maart 2009 zijn we van start gegaan met het verstrekken van 

microkredieten op de Molukken. In 2019 zetten we ons alweer 10 jaar actief  in met de stichting. 

Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. We kijken sowieso terug om 10 

geweldige jaren, waarin we veel geleerd hebben en met vallen en opstaan tot een voor onszelf 

groot aantal geslaagde projecten zijn gekomen. Veel en mooie resultaten, waar we bij de oprichting 

in 2008 alleen maar van durfden te dromen. 

Domilianadag - 10 jaar jubileum 

Tijd voor een feestje op 18 mei 2019. Wij kozen voor een jubileumeditie van de Domilianadag om 

de ontmoeting met geïnteresseerden op te zoeken en om van elkaar te leren. Maar ook om dit 

samen te vieren met de partners en donateurs die dit bestaan mede mogelijk hebben gemaakt. 

Sinds de laatste Domilianadag (2015) zoeken we actief de samenwerking en medewerking op van 

andere organisaties. Dat kunnen organisaties zijn, die zich ook richten op projecten als de onze op 

de Molukken, maar ook organisaties die actief zijn in Nederland met en voor Molukkers. In 2019 

was een verscheidenheid aan organisaties op onze informatiemarkt aanwezig: Stichting Gandong, 

Stichting Save Home, Stichting Happy Green Islands en Rit & Rock voor de Molukken, die zich 

allen richten op hulpverlening aan de mensen. Ook het Moluks Historisch Museum was aanwezig  

om hun activiteiten te promoten. De Club van Zes, een enthousiast stel vrienden, deden verslag 

van hun rondreis door de Molukken in het afgelopen jaar. Een mooie promotie en inspiratie voor 

een reis naar de vele prachtige eilanden van de Molukken door ervaringsdeskundigen.  

Met een informatiestand, een muurkrant en in de grote zaal met een zogenaamd College Tour–
interview van Wim Manuhutu met de oud-voorzitter Frans Steeman en oud directeur/secretaris 
Wim Latupeirissa werden de bezoekers bijgepraat over de ontwikkelingen van en binnen onze 
stichting. Aan de hand van vragen konden zij vertellen over de recente activiteiten van de 



 

JAARVERSLAG 2019 STICHTING DOMILIANA 

 
  

13 
 

stichting. Daarbij deden zij uiteraard verslag van het geslaagde project de Sociale Werkplaats 
Rumah Aunusan Mahai en de opening van het gebouw. Vragen vanuit de zaal werden 
beantwoord. De andere organisaties kregen ook hun moment om hun activiteiten toe te lichten 
op het grote podium. Mooi om al die betrokkenheid van de verschillende mensen en 
organisaties met de Molukken en met onze stichting te zien.  

Uiteraard was ruim voorzien in entertainment met zang, een optreden van de Tifagroep Tiga 
Batang Rumah, de band van de broers Jaïr en David-Simon Matakena samen met Zoë Wenno, 
zangeres Maria Lekranty met haar neef Maloï en haar zangstudente Joëlle. Maria verzorgde 
bovendien ook nog een workshop zang. Daarnaast konden bezoekers bij onze, maar ook bij 
andere stands Molukse producten kopen. Bij onze stichting waren dat onder andere de 
zelfgemaakte producten van de Sociale Werkplaats. Een groot succes. Verder konden 
bezoekers zich vermaken bij een fotobooth, waar men vrolijke foto’s van zichzelf kon laten 
nemen. Kinderen konden een prijs winnen met een kleurplaat. En natuurlijk was er Moluks 
eten verkrijgbaar voor de bezoekers, netjes verzorgd door Patt & Nu en Restaurant Hartig. 
Deze informatieve en feestelijke middag werd afgesloten met een spetterend optreden van 
Nathalie & Friends, die de zaal flink aan het dansen kreeg.  

Kortom, de mensen kwamen niets tekort en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagd 
jubileumfeest en tegelijk ook een afscheidsfeestje van de vertrekkende directeur/secretaris 
Wim Latupeirissa.  

 

Informatie uitwisseling en netwerken  

Naast deze dag van samenwerken en netwerken hebben we nog op andere momenten in het 
jaar gesprekken gevoerd met Wilfred Vreeke en Karla Taniwel van Rit & Rock voor de 
Molukken en de bestuursleden van Save Home. Het doel van deze gesprekken is altijd om op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om elkaar te steunen en te versterken. De samenwerking 
met deze beide organisaties is goed en we willen dat graag ook in de toekomst  voortzetten.  

Ook hebben we ons feestelijk jaar gebruikt om ons weer op de kaart te zetten in de media. In 
de Marinjo stond twee uitgebreide artikelen over onze activiteiten en organisatie. En er is een 
interview geweest met Wim Latupeirissa en Victor Joseph over ons 10-jarige jubileum van 
projecten op de Molukken. Dat interview is geplaats in de Nieuwsbrief van mei 2019 van het 
Moluks Historisch Museum (MHM).  

We kijken terug op een bijzonder en feestelijk jubileumjaar. We zijn als bestuur enorm trots op 
wat we bereikt hebben. Dat we er in de afgelopen 10 jaar in geslaagd zijn om zoveel mensen 
op de Molukken te helpen in hun ontwikkeling én om families te ondersteunen in hun dagelijks 
leven. Kortom, om ze te helpen met een kans op een beter leven.  

Wilt u volgende keer ook aanwezig zijn bij de Domilianadag of een van onze activiteiten? Houd u 

vooral onze site of Facebookpagina in de gaten. Nieuws over een volgende Domilianadag wordt 

daar als eerste bekend gemaakt.  

3.2 Online communicatie 
In 2019 hebben we meer gebruik gemaakt, onder meer ter promotie en ondersteuning van de 

Domilianadag, van Facebook en onze website. Fijn dat zoveel mensen ons volgen via Facebook, 

maar het kan altijd nog beter. Daar ligt voor ons een uitdaging om verder aan te blijven werken. 

Het nut van de inzet van social media is nog eens extra gebleken bij de spontane inzamelingsactie, 

die in korte tijd tot resultaat voor de mensen in nood op de Molukken geleid heeft.  
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3.3 Donaties 
In 2019 mochten we weer donaties ontvangen van vaste donateurs. Bijzonder waren de vele 

spontane donateurs, die reageerden op de oproep/informatie op Facebook over de noodhulp aan 

het dorp Kamal op de Molukken. Zij brachten in korte tijd een bedrag van 700 euro bij elkaar. Voor 

deze noodhulpverlening in verband met de aardbevingen ontvingen wij bovendien vanuit 

onverwachte hoek financiële ondersteuning van 2.500 euro van stichting Bunga Tandjung. Mooi 

deze bijzondere snel ingezamelde steun voor de getroffen slachtoffers op de Molukken. Een 

andere bijzondere donatie dit jaar betreft een ondernemer, die van ieder verkocht product een 

gedeelte doneert aan Domiliana. Verder willen we de stichting Iccan hier vermelden, een bijdrage 

van 500 euro doneerde ter ondersteuning voor de kosten van de organisatie van de Domilianadag. 

Ook ontvingen we een donatie van 3500 euro van een particulier, speciaal voor de organisatie van 

deze dag. Daarnaast hebben organisaties en deelnemers ons gesteund door geen kosten voor 

hun diensten in rekening te brengen of de opbrengst volledig aan de stichting te doneren. Ook dat 

is natuurlijk een zeer welkome manier om ons te ondersteunen in de kosten voor deze dag.  

Bij deze willen we nogmaals alle organisaties en donateurs bedanken voor dit vertrouwen en 

steun. Dit sterkt ons in het doorgaan met onze activiteiten in en voor de Molukken.   

3.4 Aandachtspunten 
Voor 2020 is een belangrijk aandachtspunt om te bekijken hoe de stichting zich naar de 

toekomst wil gaan ontwikkelen met het nieuwe bestuur. We zijn dan ook benieuwd wat de 

toekomst ons gaat brengen. De inzet van social media en het werven van inkomsten en 

donateurs blijven altijd noodzakelijk. Specifieke nood en specifieke projecten zijn voor ons 

leidend voor de inzet van het organiseren van acties of bijzondere fondsenwerving.  

 

4. Financiële verantwoording 
 

Deze kunt u terugvinden op onze website. 
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5. Bestuur stichting Domiliana 
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6. Contactgegevens stichting 
 

Stichting Domiliana 

Annie Romeinstraat 78 

2135 SJ  Hoofddorp 

 

Tel  0031 – (0)6 82 35 17 30 

Email   info@domiliana.com 

Website  www.domiliana.com 

KvK-nummer  08185787 

mailto:info@domiliana.com

