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Stichting Mano a Mano 
 
 
Op 27 september 2011 is Stichting Mano a Mano opgericht met als doel: 
 

 “Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse 

Republiek, waar deze hulp ook nodig is”. 

 
De stichting probeert dit doel te verwezenlijken door het organiseren van 
werkvakanties met groepen vrijwilligers die deelnemen aan ontwikkelingsprojecten.  
Deze projecten kunnen bestaan uit het bouwen van woningen en latrines, het 
bouwen van accommodaties op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en  
het aanleggen van schoon drinkwater voorzieningen. 
 
Bij het realiseren van onze projecten wordt nauw samen 
gewerkt met onze partner  in de Dominicaanse Republiek  
Servidores Mundiales.    
 
Stichting Mano a Mano is een christelijke organisatie. De christelijke identiteit is de 
basis voor de uitvoering van al onze werkzaamheden. Wij willen werken in de 
hoopvolle verwachting van het koninkrijk van God. Met de uitvoering van onze 
projecten willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en zorgen 
voor een positieve en duurzame verbetering op het gebied van huisvesting, 
gezondheid en hygiëne. 
 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:   
 

 
 
Johannes Holwerda,                    Gerry Botermans, 
Voorzitter, Financiën                  Secretaresse en    
en Projectleider.                        Projectleider 
Woont in Bolsward.                    Woont in Bolsward                                         
 

 
Ook in 2016 is het bestuur zeer regelmatig bij elkaar geweest. De besprekingen 
gingen steeds over de organisatie, voorbereidingen, uitvoering en afronding van de 
projecten en de samenwerking met onze partner organisatie Servidores Mundiales. 
De bestuursleden maken deel uit van de vrijwilligersgroepen en ontvangen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Veel tijd en aandacht gingen uit naar verdere uitbouw van de stichting, de werving 
van deelnemers en fondsen. 
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2016 

We kijken met dankbaarheid terug op het jaar 2016. Door de inzet en het werk van 
bestuur, vrijwilligers en sponsoren konden we vele mensen helpen in het afgelopen 
jaar. Door de bouw van huizen en latrines is voor vijftien gezinnen, vaak bestaande 
uit drie generaties, niet alleen de woon- en leefsituatie sterk verbeterd, maar ook de 
hygiënische omstandigheden. Wonen en slapen in een droge omgeving en 
beschikken over een latrine: Voor deze gezinnen een wereld van verschil.  

 

Activiteiten 

 

* Er werd een nieuwe liedbundel samengesteld.  

 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*De website www.manoamanodomrep.nl werd opnieuw volledig geactualiseerd. 

 

*Met regelmaat waren we te vinden op  

 

*Een aantal malen verscheen er een 

nieuwsbrief met actuele informatie over 
lopende en toekomstige projecten, onze 
plannen, hoop en verwachtingen en 
bijzondere giften.  
   

*Vóor, tijdens en na de projecten is er intensief contact geweest tussen 

de bestuursleden en de directeur van onze partner organisatie Servidores 
Mundiales.  
Deze organisatie heeft een lastige periode gekend.  
Met de komst van Daniël Ne als nieuwe directeur zien we de toekomst 
hoopvol tegemoet.  

 
Voor informatie 

doeleinden en fonds   
wervingsactiviteiten 
werd een nieuwe 

promotiefolder 
ontwikkeld en 

verspreid. 
 

http://www.manoamanodomrep.nl/
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Om te communiceren met hem wordt gebruik gemaakt van  
 
 

*Voor elk project wordt er een informatie dag gehouden voor 

de deelnemers aan de projecten. De info die gegeven wordt, 
heeft betrekking op het land, het totale project en de bouw. 
 
 
 
 

Projecten 

 
In 2016 zijn er twee projecten gerealiseerd. 
 
In februari 2016 werden in Los Calimetes 9 huizen en latrines gebouwd. 
Tijdens ons verblijf in de Dominicaanse Republiek in november 2015 
waren we in de gelegenheid om Los Calimetes te gaan bezoeken. In 
dit dorp troffen we zeer schrijnende situaties aan. Lekkende, totaal 
verroeste daken en volledig verrotte houten muren en een 
moddervloer. 
Door de bevolking waren negen gezinnen gekozen die, gezien hun omstandigheden, 
een huis en een latrine moesten krijgen. 
Echter, per project is het slechts mogelijk zes huizen en meerdere latrines te 
bouwen. Aan ons werd de keuze gesteld om van deze negen gezinnen in 
erbarmelijke omstandigheden er zes uit te kiezen….Dat was een onmogelijke keuze 
en hebben toen besloten om voor al deze negen gezinnen een huis en latrine te 
bouwen. Een grote uitdaging, niet in de laatste plaats om het financieel haalbaar te 
maken. Dat dat gelukt is stemt tot dankbaarheid. 
De deelnemersgroep bestond uit 19 deelnemers, 14 vrouwen en 5 mannen. In drie 
weken tijd hebben we de bouw van negen huizen en latrines gerealiseerd. Tijdens de 
bouw werd samen gewerkt met de bewoners en met Tacisar, een bouwbedrijf uit 
Santo Domingo waar we al jaren mee samenwerken.  
 

 
 
 

 
En een betere toekomst voor hen! 

Tijdens de projecten werden vorige projecten bezocht en geëvalueerd door de 
aanwezige bestuursleden. 

Op een van de laatste dagen van het project hebben we samen met de bewoners gegeten. Voor 
die gelegenheid werd ons door de “sheriff” een varken aangeboden….echter, wat schept onze 
verbazing? Na afloop werd ons de rekening voor dit varken aangeboden…. 
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In mei 2016 werd in Los Anones een Watercursus gehouden. 
Deze cursus was een samenwerking tussen stichting Mano a 
Mano, stichting Youth Development Foundation, 
Dr. Ramonafonds en de stichting Water for Everyone.  
De cursus werd gegeven door deskundigen op het gebied van 
Watertechnologie van stichting Water for Everyone.  
Twee docenten hebben gedurende éen week zestien cursisten 
getraind op het gebied van waterwinning, bescherming en 
zuivering van watertanks en leidingen, hygiënisch gebruik van 
water en sanitatie. De cursisten hadden allen iets te maken met 
water en woonden in de gemeenschappen waar we in de 
afgelopen jaren waterleiding aangelegd hebben met de daarbij 
behorende watertappunten.  
Door het trainen van deze praktijkmensen, zoals dorpsleiders, 
leden van watercommissies en gezondheidswerkers, zal ook dit bijdragen aan een 
kwalitatieve en duurzame verbetering van het winnen, schoonhouden en gebruiken 
van water en latrines. 
 
 
In november 2016 werden er in Manomatuey zes huizen en latrines gebouwd. 
 
Ook in dit dorp leven de mensen in armoede door werkeloosheid en te weinig 
opbrengst van hun landbouwproducten. De staat van de huizen is in veel gevallen 
het best te omschrijven als “erbarmelijk” en de woonsituatie “schrijnend”. Dat ouders 
en kinderen in 1 ruimte/bed slapen is geen uitzondering.  
  
Door de bouw van zes huizen en latrines mocht voor zes gezinnen in deze situatie 
een grote verandering/verbetering komen.  

De deelnemersgroep bestond uit achttien personen, twaalf vrouwen 
en zes mannen. 
Ook tijdens dit project werd er samengewerkt met de lokale bevolking 
en met bouwbedrijf Tacisar.                                   
 
 
 
 

 

 
 

 

Om te kijken of we iets kunnen betekenen voor de ontwikkelingen van kinderen in dit gebied is er een 
gesprek geweest met medewerkers van Compassion. (www.compassion.nl)  
Dit gesprek zal een vervolg krijgen in 2017. 
 

Tijdens het project hadden we een ontmoeting met de deelnemers aan de Watercursus. Zij hebben 
ons iets verteld over de verbeteringen die tot stand gekomen zijn en de praktische toepassingen 
hiervan. 

 
 

http://www.compassion.nl/
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Financiën 

 
Het boekjaar 2016 mochten we afsluiten met een batig saldo. 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Mede daardoor zijn de overhead kosten minimaal 
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft een ANBI keurmerk. 
 
 

Inkomsten    

 
Om de projecten te financieren worden de inkomsten deels bijeen gebracht door de 
deelnemers aan de projecten. Voor een ander deel zijn we afhankelijk van derden en 
zoeken we sponsoring bij kerken, bedrijven, instellingen, organisaties en stichtingen. 
Ook in 2016 hadden we voldoende inkomsten om onze totale projecten te kunnen 
realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaven 

 
 
In 2016 is het opnieuw gelukt de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Er zijn uitgaven gedaan voor de kosten van de projecten in Los Calimetes en 
Manomatuey. Daarbij inbegrepen zijn de kosten voor de reis en het verblijf van de 
projectdeelnemers en de bouwmaterialen.  
Ook is er een uitgave gedaan aan het mee betalen aan de Watercursus in Los 
Anones 
Daarnaast waren er uitgaven voor het drukken van de folders, promotie materiaal en 
porto kosten en het onderhoud van de website 
 
 
 
 
 
 

Resultaten van de projecten 
In 2016 mochten we …. 

 
37 deelnemers de tijd van hun leven beleven 

15 huizen en 15 latrines bouwen 
16 mensen bijscholen op het gebruik van water  

30 volwassenen en 41 kinderen helpen aan betere leef- en woonomstandigheden. 
 
 
  

Soms  mogen we ons verheugen in grote donaties. 

 

Zoals van de RABObank in Katwijk en de Oranjebazar in Bleiswijk 

 

DANK aan hen die dit mogelijk maakten! 
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Bijzondere  

ontmoetingen….. 

 
Soms ontmoeten we bijzondere mensen met 
bijzondere uitspraken, zoals…… 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verwachtingen 2017 

 
Omdat de deelnemers aantallen een geringe terugloop laten zien, is er besloten om 
in 2017 éen project te gaan uitvoeren. 
In februari 2017 zullen we in El Mango zes huizen en latrines gaan bouwen voor 
gezinnen die in dezelfde omstandigheden leven en wonen als de gezinnen van de 
projecten in 2016. 
De goede financiële situatie zorgt ervoor dat  dit gerealiseerd kan worden. 

 

Ten slotte 

 

Wij geloven dat in deze wereld ieder mens moet kunnen beschikken over basis 
levensbehoeften. Daarom zetten we ons in voor mensen in armoede door het 
aanleggen van schoonwater voorzieningen en het bouwen van huizen en latrines. 
De belangstelling van deelnemers en onze financiële situatie zorgen ervoor dat  
stichting Mano a Mano vol goede moed de toekomst in gaat! 
 

Daarom nodigen we u/jou uit om mee te gaan…. 

Voor de tijd van je leven….. 

 
Bolsward, januari  2017 


