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Terug- en vooruitblik met Frans Steeman
Frans Steeman is de voorzitter van het bestuur van 
Stichting Domiliana. Samen met hem blikken we terug 
op een bewogen jaar. Een jaar waarin veel is bereikt 
maar waarin ook niet alles is gelukt. Domiliana heeft 
nu eenmaal veel ambities. Frans: “Graag waren we 
nog meer projecten gestart in 2015. Want er is zoveel 
te doen op de Molukken en we hebben zoveel ideeën. 
Maar we moeten reëel blijven. Het gaat erom dat we 
met het geld van onze donateurs  de mensen op de 
Molukken structureel verder helpen. Dat vraagt veel 
tijd en aandacht.”

Ook de lokale samenwerkingspartner LSM Cergas had 
in 2015 haar handen vol aan het monitoren van alle 
bestaande projecten. Persoonlijk contact met de deel-
nemers op verschillende eilanden maakt namelijk een 
belangrijk onderdeel uit van de aanpak. Maar is ook 
tijdrovend. Daarom lukt het niet altijd om donateurs 
op tijd te informeren over de voortgang van projecten. 
Bijvoorbeeld over hoe het met een “adoptiekind” op 
school gaat. 
“Ik ben misschien ook wel een beetje verwend geraakt. 
We hebben al zoveel succesvolle projecten lopen, dan 
wil je steeds meer”, aldus Frans. Trots is Frans bijvoor-
beeld op het pro ject Kinderen uit Kansarme gezinnen 

waardoor veel kinderen naar school kunnen. Maar ze-
ker ook trots is hij op het vervolgproject: het Domiliana 
Studiefonds. Frans: “Inmiddels is de eerste student 
zelfs al aan het studeren. Dat vind ik zo mooi! Deze jon-
gen krijgt daarmee nu de kans op een beter toekomst.” 

Domiliana kijkt ook terug op een mooie Open Dag op 
26 september in Nederland. Maar liefst 150 donateurs 
en belangstellenden bezochten deze interactieve dag 
in Houten. Frans: “We krijgen altijd heel veel inspiratie 
door persoonlijk te spreken met al die mensen die 
geïnteresseerd zijn in ons werk.” 

Domiliana wenst u 
een sprankelend 

nieuw jaar!

Zo vlak na Oud & Nieuw, praat Domiliana u graag bij over oude en nieuwe zaken. 

Want wat hebben we het afgelopen jaar allemaal bereikt voor de mensen op 

de Molukken? Wat hebben we in Nederland gedaan? En waarom is deze eerste 

nieuwsbrief ook meteen de laatste van 2016? U leest het hier allemaal. Zodat u als 

donateur of geïnteresseerde weer helemaal op de hoogte bent. 

“Mijn wens voor de mensen op 
de Molukken voor 2016 is dat hun 
droom van een betere toekomst 
werkelijkheid mag worden. Het 
gaat daarbij om hun droom en 
wat zij willen bereiken in hun 
leven. Welke bijzondere droom 
dat ook moge zijn.”

- Frans -
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Open Dag Domiliana: innovatief & druk 
bezocht
Ruim 150 belangstellenden bezochten de Open Dag 
van Domiliana op 26 september in  het Moluks Kerke-
lijk Centrum in Houten. Een Open Dag in nieuwe stijl! 
Want georganiseerd door de zusjes Latupeirissa. En 
die zijn helemaal van deze tijd. Dus was interactief en 
persoonlijk het motto. Een impressie. 

Stands 
Het bestuur van de stichting kreeg maximaal een 
kwartier om de highlights van het werk van de stichting 
centraal te presenteren. Want daarna konden de be-
zoekers immers al hun vragen persoonlijk stellen aan 
een van de vele ambassadeurs van Domiliana die bij 
de stands stonden en rondliepen. Die ambassadeurs 
bestonden uit deelnemers aan werkbezoeken, sta-
giaires, organisatoren van acties en deelnemers aan 
een uitwisselingsproject. Ook waren er stands van an-
dere organisaties die een band hebben met de Moluk-
ken. Zo was Toko Buku aanwezig voor de aanschaf van 
boeken met algemene informatie over de Molukken en 
Molukkers. 

Ludieke vlog
De bezoekers kregen daarnaast via een ludieke vlog 
het verhaal te horen over de oprichting van de sticht-
ing. In de korte video vertelden de 3e en 4e generatie 
Latupeirissa’s (de Young Latu’s) het verhaal van de 
oprichting van de stichting. Wist u bijvoorbeeld dat 
Domiliana haar naam te danken heeft aan het Molukse 
echtpaar Dominggus & Juliana? 

Muziek & eten
Wat zou een Molukse bijeenkomst zijn zonder muziek 
en eten. Dus toonde de groep Tiga Batang Rumah met 
veel slagkracht en passie de muzikale traditie van de 
tifa. Trio Jaïr & David-Simon Matakena en Patchouly 
Hinoke versterkten met hun muziek de aanwezige 
Molukse sfeer op deze dag. Verder was ook de cater-
ing goed verzorgd door zowel Makan Patita als Medja 
Makan. 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Open Dag!

Bekijk de vlog op onze facebookpagina
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Nieuwe opzet moet leiden tot verbeterde 
informatie aan  “adoptieouders” 
Op dit moment nemen er 41 kinderen deel aan het proj-
ect Kinderen uit Kansarme gezinnen. 41 kinderen die 
dankzij hun donateurs in Nederland naar school gaan. 
Concreet ging het oorspronkelijk om 75 kinderen. Som-
mige kinderen zijn inmiddels klaar met school en een 
paar zijn er verhuisd. Een enkeling is gestopt. Maar er 
zijn ook weer nieuwe kinderen bij gekomen. 

We vinden het belangrijk dat de adoptieouders goed 
geïnformeerd worden over de schoolresultaten van 
het kind dat zij sponsoren. Maar dat blijft nog steeds 
lastig. Dit komt onder andere doordat het voor onze 
samenwerkingspartner op de Molukken, LSM Cergas, 
niet altijd haalbaar is om op tijd informatie te krijgen 
van alle kinderen en scholen verspreid over verschil-
lende locaties. 

Daarom hebben wij samen met Cergas een nieuwe 
opzet bedacht. We willen nieuwe kinderen die deelne-
men nu clusteren in groepjes van 10 kinderen per dorp. 
Met het schoolhoofd als contactpersoon. Op die mani-
er is het overzichtelijker voor Cergas om informatie te 
verzamelen. Waardoor wij u weer sneller een update 
kunnen geven. We zijn er nog niet. Maar de ervaring 
leert ons nu al dat dit beter werkt. 

Lees meer over onze onderwijsprojecten 
op de website. 

Theo, de eerste “Domiliana-student”!
Theo is de eerste student die zijn studie volgt met fi-
nanciering vanuit het Domiliana Studiefonds. Dankzij 
zijn eigen inzet heeft Theo met succes zijn middelbare 
school afgerond. Iets wat op de Molukken vaak niet 
vanzelfsprekend is. Omdat Theo zo’n goede, serieuze 
leerling is, kwam hij in aanmerking voor het Studie-
fonds van Domiliana. Die kans greep Theo met beide 
handen aan: Theo kan zich nu student Visserij noemen! 
Hij studeert aan de Universiteit Pattimura in Poka (Am-
bon). Via onze lokale samenwerkingspartner ontvin-

gen wij onlangs onderstaande update. “Groeten van 
Theo Sahuleka. Van de 70 studenten die samen met 
Theo aan de studie Visserij begonnen zijn, zijn inmid-
dels al 20 jongeren afgehaakt. De studie blijkt best pit-
tig te zijn. Hoewel Theo nu meer z’n best moet doen en 
extra moet studeren, haalt hij hoge cijfers. 

In Indonesië worden de studenten met letters 
beoordeeld. Een A = zeer goed. Een B= is goed en een 
C = gemiddeld. Theo haalt hoofdzakelijk A’s een paar 
B’s en slechts een enkele C. Kortom een mooi rapport 
dus. Theo is dankbaar dat hij dankzij Domiliana aan de 
universiteit kan deelnemen. Hij beseft dat niet ieder-
een deze gelegenheid krijgt en denkt daarbij aan zijn 
vader en moeder die nooit naar de universiteit hebben 
kunnen gaan.

Theo vindt de maandelijkse praktijk dagen het leukst 
van zijn studie. Alle studenten gaan dan voor een hele 
dag naar het strand om datgene toe te passen en te 
zien wat ze tot nu toe alleen in hun studieboeken heb-
ben gelezen. Theo weet nog niet wat hij beroepsmatig 
wil en kan doen. Een ding is in ieder geval zeker. Theo 
doet het goed op de universiteit, studeert serieus en is 
ijverig. Met deze houding zal hij zeker ook een goede 
baan kunnen krijgen.”  Wij zijn trots op Theo. En op 
onze donateurs. Want het Domiliana Studiefonds is 
onder andere tot stand gekomen dankzij de opbreng-
sten van de DomilianaRun op 6 juli 2013 en diverse 
giften van donateurs.
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Sponsoracties in Nederland 
Naast giften van donateurs, haalt Domiliana ook geld 
op dankzij diverse sponsoracties, zoals een ‘Rit en 
rock voor de Molukken’ en tijdens Koningsdag.  

Prachtige sponsorrit, prachtig bedrag
Ruim 150 motorrijders namen deel aan de negende 
Rit voor de Molukken die zaterdagmiddag 4 juli 2015 
werd gereden. In totaal is er een bedrag van 3000 euro 
opgehaald. Initiatiefnemers Wilfred Vreeke en Karla 
Taniwel schonken wederom de opbrengst van deze 
negende editie aan stichting Domiliana.

De rit voerde de deelnemers door de Zak van Zuid-
Beveland en een deel van Walcheren. Wilfred Vreeke, 
die zelf meereed, was tevreden over het verloop van de 
rit. “De sfeer was goed, de Zeeuwse wind heerlijk en 
het onthaal in de dorpen was fijn.” De motorrit is een 
heus wijkfeest geworden met muziek en kraampjes 
met lekkere hapjes de hele dag door. De rijders kon-
den zich na afloop te goed doen aan een rijstmaaltijd, 
gekookt door zes ‘tantes’ uit de wijk. Een feestavond 
sloot het evenement af.

Ook het bestuur van Domiliana was aanwezig bij de 
rit. Frans Steeman, voorzitter Domiliana: “Ik was erg 
onder de indruk van de goede organisatie en het ent-
housiasme. Wij zijn echt ontzettend blij met het opge-
haalde bedrag voor de projecten van onze stichting.” 
Stichting Domiliana bedankt de initiatiefnemers, de 
motorrijders en alle vrijwilligers en toeschouwers voor 
hun bijdrage.

Opbrengst actie Koningsdag
Net zoals in voorgaande jaren op Koninginnedag, heeft 
stichting Domiliana ook op de allereerste Koningsdag 
Molukse snacks verkocht in Haarlem. Met de verkoop 
van onder andere loempia’s, bapao’s en spekkoek, 
is er in totaal 675 euro opgehaald. De volledige op-
brengst komt ten goede aan de projecten van stichting 
Domiliana.

De verkoop vond zoals ieder jaar plaats op het pleintje 
bij café de Vijfhoek in Haarlem. Dit jaar was extra spe-
ciaal want Domiliana deelde haar stand met stichting 
Kika (www.kika.nl). Ook Kika haalde een mooie op-
brengst met de verkoop van Hollandse snacks. Stich-
ting Domiliana dankt alle vrijwilligers die belangeloos 
hebben geholpen bij de bereiding en de verkoop van 
honderden (!) snacks.

‘Het dak eraf’ tijdens Rock voor de Molukken
Op 20 maart 2015 was het weer zover: de rock voor de 
Molukken 2015. Het dak ging er af in Bar American in 
Middelburg voor stichting Domiliana. In samenwerking 
met deze bar – en georganiseerd door Wilfred Vreeke 
en Karla Taniwel – traden dit jaar de bands Friends en 
Somewhere on Stage (een Iron-Maiden tributeband) 
op. Rock voor de Molukken deed zijn naam weer eer 
aan.

De opbrengst van de avond is beschikbaar gesteld 
voor de projecten van stichting Domiliana. Domiliana 
bedankt haar donateurs en betrokkenen in Zeeland 
hartelijk voor hun bijdrage.

Werkbezoek 2014
Alweer ruim een jaar geleden, in het najaar van 2014, 
bracht Wim Latupeirissa (directeur) een werkbezoek 
aan diverse projecten van Domiliana. Dit alles onder 
goede begeleiding van Pauline Joël-Parera, voorzit-
ter van LSM Cergas, onze lokale samenwerkingspart-
ner. Wim was onder meer aanwezig bij twee kickoff- 
bijeenkomsten van microkredietprojecten in Air Selobar  
(Ambon) en Ihamahu (Saparua). In totaal doen er 
20 vrouwen aan deze projecten mee. Wim: “Het is 
prachtig om met eigen ogen te zien hoe blij de vrouwen 
zijn dat ze de kans krijgen om zelf voor hun inkomsten 
te gaan zorgen. Het enige wat ze daarvoor nodig had-
den was een klein startbudget. Bijvoorbeeld voor het 
aanleggen van een eerste voorraad of het maken van 
een kraampje. De rest kunnen zij prima zelf.”
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Wim bracht ook een bezoek aan het kunstproject voor 
dove kinderen op de school Gonzalo in Ambonstad. 
Ook bezocht hij de SD (basisschool) Airlouw op het 
eiland Ambon. Daar heeft hij een keyboard met mu-
ziek en zangboeken overhandigd aan de directeur. 
Deze geschenken zijn heel waardevol voor het mu-
ziekonderwijs op de school. Veel kinderen beleven 
daar nu plezier aan! Wim bezocht de school ook omdat 
tien kinderen van deze basisschool geselecteerd zijn 
voor deelname aan het Onderwijsproject Kinderen uit 
kansarme gezinnen.

Dankzij het werkbezoek aan de Molukken heeft Domili-
ana weer goed zicht op wat de projecten van de stich-
ting betekenen voor de mensen op de Molukken. “Er 
is op de Molukken nog zoveel meer werk te doen dan 
wij aan kunnen. Maar voor de mensen die wij kunnen 
helpen maken we met onze stichting echt het verschil. 
Dat geeft mij een voldaan gevoel en ik hoop onze dona-
teurs ook .” 

Nieuwe website, laatste nieuwsbrief
Apetrots is Domiliana met haar nieuwe website! Heeft 
u al een kijkje genomen? Zie www.domiliana.com. De 
site is door Ghita Bouwmans belangeloos voor ons 
gebouwd. De website is op 26 september gelanceerd 
tijdens de Open dag in Houten. De website was aan 
vernieuwing toe vanwege de grote groei die de stich-
ting de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het begon 

met alleen microkredietprojecten maar inmiddels zijn 
er ook talloze onderwijs- en sociale projecten gestart 
en afgerond. Dat vroeg om een andere structuur zodat 
u informatie makkelijker kunt vinden. 
Omdat het voor Domiliana nu makkelijker is om nieuws-
berichten op de website te plaatsen en de stichting 
vaker gebruikt maakt van Facebook, heeft het bestuur 
besloten te stoppen met de nieuwsbrief. Via de nieuws-
brief krijgen ontvangers maar een keer in de zoveel tijd 
een update van alles wat er in de afgelopen tijd is ge-
beurd. Dat maakt de nieuwsbrief ook minder actueel. 
Het bestuur wil haar donateurs en belangstellenden 
juist vaker informeren over ontwikkelingen. Onder an-
dere via nieuwsberichten op de site en door de mensen 
daar via Facebook op te attenderen. 

Heeft u ideeën of tijd om ons te helpen de communi-
catie te verbeteren? Bijvoorbeeld een tip voor de web-
site? Laat het ons weten via info@domiliana.com.

Meer weten?
Kijk op www.domiliana.com of volg ons op Facebook! 

Contactgegevens
Stichting Domiliana
Wim Latupeirissa (directeur)
T: +31 (0)6 509 704 43
E: info@domiliana.com
W: www.domiliana.com

Wist u dat? 
 
�•��Domiliana�heeft�ruim�330�microkredieten�

verstrekt
•���In�totaal�voor�40.000�euro
•����Daarmee�hebben�330�ondernemers�(en�hun�

gezinnen!) een kans op een betere toekomst
•����Op�dit�moment�staan�er�nog�60�microkredieten�uit�
�•���Met�datzelfde�geld�steunen�we�straks�weer�

andere ondernemers 
•����De�website�van�Domiliana�heeft�in�2015�ruim�

230.000 hits gehad! 
�•���Inmiddels�zijn�er�via�bemiddeling�van�Domiliana�

vier stagiaires op de Molukken aan de slag 
gegaan. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat in 2016 
de vijfde stagiaire aan de slag. 

•���Domiliana�gaat�in�2016�een�pilot�voor�een�sociale�
werkplaats voor gehandicapten ondersteunen. 
Zodra hier meer over bekend is, informeren wij 
u via onze website en Facebook. Lees meer over 
sociale projecten op onze website. 


