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Voorwoord 
 

2020, een bijzonder jaar. De hele wereld is getroffen door het coronavirus. Zo ook de 

Molukken. Dat heeft uiteraard zijn weerslag gehad op onze activiteiten als stichting. We kregen 

al snel het bericht dat ook op de Molukken sprake was van een lockdown waardoor al het 

economisch verkeer plat lag. En dit heeft weer impact gehad op onze microkredietprojecten. 

Niet alleen het economisch verkeer lag plat, maar al het verkeer over de verschillende eilanden 

kwam stil te liggen. De verschillende dorpen hadden allemaal hun eigen regels en controles 

om te zorgen dat het virus zoveel mogelijk buiten de eigen omgeving gehouden kon worden.  

Gelukkig hebben we nog steeds goed en regelmatig contact onderhouden met onze 

samenwerkingspartner. Dat ging dan meer over het sociale wel en wee van henzelf, hun 

gezinnen en hun medewerkers. Het contact om te horen hoe het met ieders gezondheid gaat 

is dan vele malen belangrijker. De activiteiten op de Molukken waren dus lang tot stilstand 

gekomen. Een positieve ontwikkeling hierdoor was wel dat de regels voor hygiëne op de 

Molukken verscherpt en daarmee verbeterd zijn. Meer handen worden vaker gewassen en er 

wordt meer op de hygiëne gelet. Ondanks alles zijn dat positieve ontwikkelingen.  

Een ander positief punt was dat de Sociale Werkplaats al vrij snel weer gewoon toegankelijk 

was met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen in het kader van Covid-19. Het was én 

is goed dat “onze” jongens gewoon hun regelmaat en structuur bleven behouden. Dat is heel 

belangrijk voor hen. Wij zijn blij dat dit gelukt is. In dit jaarverslag is dan ook niet veel nieuws 

te melden. We hebben er dan ook voor gekozen om een kort jaarverslag op te stellen. 

Uiteraard verantwoorden 2020 graag met dit verslag en onze jaarrekening. 

Covid-19 heeft overigens geen verandering gebracht in onze betrokkenheid met de Molukken 

en onze doelen. Voor 2021 en verder gaan we kijken hoe en wat we kunnen betekenen voor 

mensen, die door Covid-19 in moeilijkheden zijn geraakt. Dus blijf ons volgen, uw hulp kunnen 

we nog steeds gebruiken, want we blijven nog steeds actief en betrokken op de Molukken. 

 

 

 

Wendy Latupeirissa 

Voorzitter 

20-06-2021 
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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 
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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 2019-2020 
De doelstellingen voor 2019-2020 waren onder meer:  

1. Voortzetting van hulpverlening via onze drie pijlers 

a. Microkredieten 

b. Onderwijsproject & Domiliana Studiefonds 

c. Sociale projecten 

2. Pilotproject Sociale Werkplaats 

3. Evaluatie Stichting  
4. Informatievoorziening Website & Facebook 

 

1.4.1 Voortzetting van hulpverlening via onze drie pijlers 
In 2020 zijn onze projecten onder de drie pijlers voortgezet, voor zover dat binnen de Covid-
19 regelgeving op de Molukken mogelijk was. In hoofdstuk 2 doen wij verslag van de resultaten 
van de lopende projecten op de Molukken en van de resultaten in Nederland over het jaar 
2020.  
 

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 2020 is het bestuur ongewijzigd samengesteld: 

Wendy Latupeirissa-Maestre  Voorzitter 

Frans Steeman   Secretaris / Directeur 

Jetty Steeman-Latupeirissa     Penningmeester 

Ruben Maestre    Algemeen bestuurslid 

Deborah Lewerissa   Algemeen bestuurslid 
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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 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  
 
We kunnen wel zeggen dat 2018 vooral het jaar is geweest van de Sociale Werkplaats. Voor 

wie het nog niet weet, in dit project krijgen jongeren met een beperking (van welke aard dan 

ook) de kans om zich te ontwikkelen door middel van werkzaamheden in de werkplaats. Via 

pilots die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, is gebleken dat deze jongeren ieder over hun 

eigen talent beschikken en dat het de kunst is om die talenten en vaardigheden via goede 

begeleiding zo goed mogelijk te ontwikkelen.  

Ontwikkelen arbeidsmogelijkheden 

Het begin was gericht op een soort van dagbesteding, maar het gaat uiteindelijk om het  

ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden en life-skills. Daarbij moet u denken aan: 

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

 
Pilotjaren ingezet om ervaring op te doen 
De jaren 2016 en 2017 hebben in het teken gestaan van het uitvoeren van een pilot. In deze 

jaren is veel geleerd en ervaring opgedaan met het werken met jongeren met een beperking 

door hun begeleiders. Het was mooi om te zien dat vanuit die pilot een hechte club van vijf 

jongeren met een beperking gevormd is. Sinds hun activiteiten in de sociale werkplaats hebben 

zij de “functie” van “speciale jongeren” gekregen naast de twee begeleiders. Die functienaam 

hebben zij gekregen van onze samenwerkingspartner en terecht. Want naast hun beperking 

zijn het vooral jongeren met ieder hun eigen talent en mogelijkheden.  
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Ontwikkelingen binnen de pilot Sociale Werkplaats 

Het is gelukt om de werkzaamheden van deze jongeren door te laten gaan. Uiteraard hadden 

ook hier de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 hun impact. Maar we prijzen ons gelukkig 

dat het mogelijk is gebleken om de jongeren ook in de afgelopen periode naar de werkplaats 

te laten komen. Dat is voor deze jongeren heel erg belangrijk geweest. Het werk biedt hen 

structuur, regelmaat, sociale contacten en werkplezier. Dit zijn belangrijke positieve factoren 

voor deze jongeren en hun psychisch welzijn, in deze moeilijke en zware tijden van de 

pandemie. Er is gewoon doorgewerkt met het produceren van souvenirs voor de verkoop. Door 

de lockdown is het toerisme op de Molukken ook stil komen te liggen. Zodra de toeristen weer 

mogen komen, kan de verkoop aan toeristen hervat worden. Financieel gezien zal dit jaar dus 

meer kosten dan opleveren. We hopen op betere tijden in 2021, waarbij we weer samen gaan 

werken aan de toekomst van de sociale werkplaats en haar zelfvoorzienend vermogen.  

              
 

Vrijwilligerswerk op de Molukken doen? 

Wilt u zelf een keer vrijwilligerswerk doen in de Sociale Werkplaats of elders op de Molukken, 

dan kunt u contact met ons opnemen. In overleg met LSM Cergas bekijken we - tegen de tijd 

dat de versoepelingen van de Covid-19 pandemie het toelaten - naar de mogelijkheden.  

2.1.2. Overige sociale projecten  
Omdat wij dit jaar geen verzoeken zijn ontvangen via LSM Cergas of anders, hebben wij geen 

andere sociale projecten ondersteund. Onze samenwerkingspartner heeft in het begin van 2020 

wel noodhulp geboden aan de slachtoffers van de aardbevingen van september 2019. Vanaf het 

intreden van Covid-19 is ook dit niet meer mogelijk geweest op de Molukken. Door de lockdown 

was reizen over de eilanden nauwelijks mogelijk. In eerste instantie is de noodhulp vooral gericht 

geweest op het verstrekken van noodgoederen, zoals water, eten en tenten. Later is de focus bij 

deze noodhulp gewijzigd naar de verstrekking van medische hulppakketten. Helaas was dat op 
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enig moment ook niet meer mogelijk. Als het weer wel kan (onder veilige omstandigheden) zal LSM 

Cergas deze laatste vorm van hulpverlening hervatten.  

Wij wijzen erop dat onze samenwerkingspartner over haar hulpverlening goed contact onderhoudt 

met de overheid, om te voorkomen dat hulpverlening overlapt met elkaar en om te zorgen dat zij 

haar hulpverlening richt op gebieden waar de overheid niet of minder actief is.  

   

  

 

2.2. Microkrediet projecten 
Er zijn dit jaar geen nieuwe microkrediet projecten verstrekt. Dat is logisch te verklaren onder 

de huidige omstandigheden van Covid-19. We kunnen in ieder geval enige resultaten melden 

van het microkrediet voor de varkensfokkerij die vorig jaar is afgegeven. Zij hebben een 
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moeilijke tijd achter de rug, omdat de restaurants slechts beperkte tijden open konden op de 

Molukken. De handel in varkensvlees of verkoop van biggen/varkens kwam in perioden 

volledig stil te liggen. Gelukkig zijn ze wel in staat geweest om toch nog wat omzet te verkrijgen 

in het jaar 2020. We hebben met hen aangepaste terugbetalingen kunnen regelen, die zij 

correct zijn nagekomen. Met de deelnemers van de overige microkredieten was dit jammer 

genoeg niet mogelijk. Alleen al om reden dat er beperkt reismogelijkheden waren tussen de 

verschillende dorpen op het eiland Ambon. LSM Cergas volgt voor ons de ontwikkelingen in 

het kader van Covid-19. In goed overleg met hen zullen we voor het jaar 2021 (of later) bekijken 

welke oplossing van deze problematiek mogelijk is voor de deelnemers en ons. Dit is 

afhankelijk van het weer oppakken van de (economische) activiteiten.  
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Status microkredieten 

Aan het einde van het jaar 2020 hebben we nog 71 lopende microkredieten en staat er nog 

voor 8.009 euro aan microkredieten open. 

2.3. Onderwijsprojecten 
 
Het onderwijsproject omvat 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.  
 

 
 

2.3.1 Onderwijsproject Kinderen uit Kansarme Gezinnen (OKKG) 
Dit project van onze samenwerkingspartner LSM Cergas wordt al vanaf 2010 door Stichting 

Domiliana ondersteund. Dit succesvolle Onderwijsproject voor Kinderen uit Kansarme 

Gezinnen (OKKG) van LSM Cergas komt er samengevat op neer dat “adoptieouders”  uit 

Nederland voor 10 euro per maand een kind uit de Molukken ondersteunen. Die kinderen 

kunnen dan naar school gaan. Dat zou anders niet mogelijk zijn, omdat het gezin dit financieel 

niet kan opbrengen. Onderwijs is in onze visie van groot belang voor een goede kans later, 

zowel voor het kind zelf als voor het gezin. Voor dit bedrag kan hij/zij naar school. LSM Cergas 

zorgt ervoor dat alle kosten (schoolgeld, schooluniform en boeken) betaald worden, zodat het 

onderwijs voor het kind gewaarborgd is. Monitoring vindt ook plaats door LSM Cergas. Dit vindt 

veelal plaats via een schoolhoofd van de school van de betreffende kinderen. Zo blijven wij 

goed op de hoogte van de voortgang van het kind op zijn/haar school. Deelnemende kinderen 

zitten in de klassen vanaf de 2e van de lagere school (vergelijkbaar met ons basisonderwijs) 

tot en de laatste klassen van de middelbare school. Het is ons doel om deze groep langzaam 

weer uit te gaan breiden.  

 

Belangrijk is hierbij dat Domiliana als doel heeft gesteld om voor alle kinderen die tot dit project 

behoren deze financiële lasten te dragen. Dat betekent dat ook als eventuele adoptieouders 

zouden (moeten) stoppen met hun maandelijkse bijdrage, de voortzetting van het onderwijs 

voor de kinderen door kan gaan.  
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Dit project is in de afgelopen jaren succesvol geweest. Uitgezonderd calamiteiten of wijziging 

van de gezinsomstandigheden voltooien de deelnemende kinderen met deze ondersteuning 

hun schoolcarrière. We hebben bovendien in veel gevallen ook kunnen zien dat ook daarna 

deze investering in deze kinderen en hun opleiding in onderwijs na hun school tot een baan 

heeft geleid. Samengevat dus eigenlijk een kans (onderwijs), een baan en een toekomst. De 

terugkoppeling van de onderwijsresultaten van de diverse kinderen verloopt via onze website. 

Dat is uit praktische overwegingen, omdat het een enorme tijdsinvestering betekende voor 

LSM Cergas en onszelf om dit op individuele basis te blijven doen naar de adoptieouders toe. 

Voor meer informatie kunnen adoptieouders ook altijd contact met ons opnemen (bij voorkeur 

via ons e-mailadres).  

Mooi resultaat onderwijsproject 

Bijzonder is dat in 2020 ook op de Molukken het onderwijs tijdens de coronaperiode 

overgegaan is op online-onderwijs. Via de mobiele telefoon of via de televisie kon het onderwijs 

voor alle kinderen gevolgd worden. Dat geldt dus ook voor de kinderen uit ons project. Dat 

betekent dat met wat meer moeite het onderwijs wel gewoon door kon gaan. In 2020 namen 

er nog 34 kinderen deel aan dit project. In 2020 zijn er aan het begin van het schooljaar geen 

nieuwe kinderen ingestroomd. Aan het einde van het schooljaar 2019/2020 hebben 10 

kinderen hun diploma behaald en zijn ze uitgestroomd. We hebben vernomen dat van hen 

inmiddels *** een baan gevonden hebben. De overige zijn nog zoekende. In een zwaar jaar 

voor iedereen is dit zeker een positief resultaat te noemen. We zijn de adoptieouders uit 

Nederland dankbaar voor hun steun in het jaar 2020 en deze hiermee bereikte resultaten.  

 

Ondersteuning onderwijsproject 

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

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

info@domiliana.com.  

 

2.3.2. Domiliana Studiefonds 
Er zijn in 2020 geen nieuwe studenten ondersteund door Domiliana. De laatste student heeft 

in 2020 zijn vervolgstudie afgerond. Helaas hebben wij geen nieuwe aanmeldingen ontvangen. 

Ook niet via de contacten van LSM Cergas met de diverse universiteiten. We blijven overigens 

wel gewoon open staan voor ondersteuning van een student aan welke universiteit dan ook 

op de Molukken. Zij kunnen zich melden bij onze samenwerkingspartner.  

mailto:info@domiliana.com
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2.4. Aandachtspunten projecten op de Molukken 

2.4.1. Sociale projecten 
De verdere ontwikkeling van de Sociale Werkplaats blijft een prioriteit in onze plannen. Het 

zou mooi zijn als in 2021 het toerisme op de Molukken weer op gang kan komen, zodat ook 

de verkoop van souvenirs weer voor inkomsten van de Sociale Werkplaats zelf kan zorgen.  

We hopen ook in 2021 weer aanvragen voor nieuwe sociale projecten te ontvangen. Ook dat 

is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie op de Molukken.  

We blijven geloven en vertrouwen houden in het verstrekken van microkredieten. Het jaar 2020 

is voor iedereen moeilijk geweest. Dat geldt ook zeker voor deze groep kleine ondernemers. 

We zullen dit zeker nader gaan bespreken en overleggen met onze samenwerkingspartner. 

Ook zullen we gaan merken in hoeverre er in het komende jaar weer nieuwe aanvragen voor 

een microkrediet binnen komen bij LSM Cergas.  

 

2.4.2. Onderwijsprojecten 
Voor 2021 staat uitbreiding van het aantal deelnemende kinderen gepland. Ook hopen we op 

nieuwe aanmeldingen voor het Domiliana Studiefonds. 

3. Resultaten in Nederland 
In Nederland zijn onze activiteiten tot nader orde geparkeerd door Covid-19. Er werden geen 

activiteiten georganiseerd waar wij bij aanwezig konden zijn (denk aan bijeenkomsten voor en door 

Molukkers in Nederland). Zelf hebben we ook geen activiteiten kunnen organiseren. We hopen dat 

dit in 2021 weer wel mogelijk zal zijn, zodat we onze stichting weer onder de aandacht kunnen 

brengen. Ondanks dat blijven onze donateurs ons trouw, waar we ze erg dankbaar voor zijn. 
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Ook op onze site en op Facebook viel weinig te melden vanwege het gebrek aan activiteiten. Het 

zou mooi zijn als dat allemaal in 2021 weer gewoon gaat worden met het terugdringen van de 

pandemie.  

 

Informatie-uitwisseling / Netwerken / Online communicatie 

In onze informatie-uitwisseling met de Molukken is geen verandering gekomen. Het grote 

verschil was vooral dat het gespreksonderwerp veel ging over de stand van zaken van Covid-

19 op de Molukken.  

Donaties 

Onze donateurs zijn ons ondanks de pandemie trouw gebleven. Daarnaast is 

vermeldenswaardig dat we in 2020 nog een aantal flinke donaties ontvangen hebben ten 

behoeve van de noodhulp voor de slachtoffers van de aardbevingen. Samen met onze 

samenwerkingspartner zoeken we naar geschikte besteding hiervan, zodra dat allemaal weer 

mogelijk is.   

 

 

4. Financiële verantwoording 
 

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

 

Frans Steeman 

Secretaris/directeur 

 

  

 

Wendy 
Latupeirissa -
Maestre 

Voorzitter 

 

 
 

Jetty Steeman –  

Latupeirissa  

Penningmeester 

 

 

Ruben Maestre 

Algemeen 
bestuurslid 

 

 
 

 

 

Deborah 
Lewerissa  

Algemeen 
bestuurslid 
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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

