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Met dankbaarheid kijken we terug...

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, Voorzitter, Financiën en Projectleider

Gerry Botermans, Secretaresse en projectleider
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Ook in 2017 is het bestuur met regelmaat bij elkaar geweest en was er veel mail- en
telefoon verkeer.
De besprekingen gingen hoofdzakelijk over de organisatie, voorbereidingen,
uitvoering en afronding van de projecten en de samenwerking met onze partner
organisatie Servidores Mundiales.
De samenwerking met Servidores Mundiales is een onderwerp dat soms zorgen
geeft en extra aandacht vraagt.
Veel tijd en aandacht ging ook uit naar verdere uitbouw van de stichting, de werving
van deelnemers en fondsen.
De bestuursleden maken deel uit van de vrijwilligersgroepen en ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.
Tijdens de projecten en wordt het bestuur bijgestaan door drie mede stafleden:
Tjebbe de Jong voor alle bouwactiviteiten

Marijke Croese voor alle medische zaken

Conny van Vliet voor het werk met
kinderen

2017
Met dankbaarheid willen we terug kijken op het jaar 2017.
Nieuwe sponsors die ervoor zorgden dat het ook financieel haalbaar was de
projecten te realiseren. We mochten nieuwe deelnemers begroeten die deel
uitmaakten van de vrijwilligers groepen. Er waren uitdagingen die we mochten
aangaan en problemen die we mochten oplossen. Door de inzet en het werk van
bestuur, deelnemers en sponsoren konden we heel veel mensen helpen in het
afgelopen jaar. Door de bouw van huizen en latrines is voor 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
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Activiteiten
Opnieuw werd een
nieuwe folder ontwikkeld
voor promotie en
wervings activiteiten

•

Er werden diverse presentaties gehouden

•

De website www.manoamanodomrep.nl werd opnieuw geactualiseerd.

•

Een aantal malen verscheen er een nieuwsbrief met actuele informatie over
lopende en toekomstige projecten,
onze plannen, hoop en verwachtingen
en bijzondere giften.

•

Met regelmaat waren we te vinden op

•

Vóor, tijdens en na de projecten is er
intensief contact geweest
tussen de bestuursleden en de partner organisatie Servidores Mundiales.
Deze contacten liepen allemaal via de directeur Daniel Ne.
Om te communiceren werd gebruik gemaakt van mail, telefoon en skype.
Ondanks deze middelen is de communicatie soms een bron van zorg. Telkens
weer is de snelheid van reageren en de volledigheid van antwoorden op onze
vragen een reden voor extra tijd en aandacht. Ondanks
dat heeft de communicatie nooit tot echte problemen
geleid en mochten we ervaren dat goede wil van beide
kanten een prettige samenwerking oplevert.

•

Voor elk project wordt er een informatie- en kennismaking dag gehouden voor
de deelnemers aan de projecten. De info die gegeven wordt, heeft betrekking
op de reis, op medische zaken, op het land, de cultuur en gewoonten ter
plaatse, de verblijfplaats en de bouw. Kort gezegd: Op het totale project.
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Projecten
In 2017 is er éen project met deelnemers gerealiseerd.
Daarnaast konden we vanuit Nederland op twee
momenten voorzien in een hulpvraag.

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

In februari 2017 werden in El Mango acht huizen en
latrines gebouwd.
De deelnemersgroep bestond uit 21 deelnemers, 15 vrouwen en 6 mannen. In twee
weken tijd hebben we de bouw van deze acht huizen en latrines gerealiseerd.
Op de heenreis hadden we in verband met een sneeuwstorm een langdurig
oponthoud in New York.
Dit hield in dat er nog slechts negen werkdagen over waren.
Door de motivatie, de inzet, het enthousiasme én de samenwerking met de lokale
bevolking en de medewerkers van het bouwbedrijf Tacisar is het
gelukt dit totale project tóch af te ronden.
Bij aankomst waren de voorbereidingen inmiddels zover gevorderd dat de fundering
gelegd was en de stenen muren tot raamhoogte gemetseld waren.
De deelnemers groep kon direct met de bouw van de houten muren vanaf raamhoogte verder gaan. Het dak werd gebouwd door de bouwvakkers. De afwerking van
de binnenkant, de binnen muren, het vloeren storten, het plaatsen van deuren en
ramen en de afwerking van daarvan, werd gedaan verricht in een samenwerking van
deelnemers, bevolking en bouwvakkers.
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Gedurende de bouw merkten we dat er een gezin was dat niet beschikte over een eigen
water kraan. Ter plekke hebben we besloten dit gezin ook aan te sluiten op de
waterleiding die er al lag.

Ook gedurende dit project merkten we dat er veel gebrek is
bij de bewoners: kapotte en vieze matrassen, gebrek aan
tafels, stoelen, borden, bestek enz. In veel gevallen is de
nood zo hoog dat er zelfs niet genoeg geld is voor de nodige
maaltijden voor deze gezinnen. Dankzij extra giften die we
kregen konden we voorzien in spullen die nodig waren plús
een voedselpakket.
Heel vaak ontmoeten we bijzondere mensen…..
Zoals Juana uit El Mango
Woonde in heel slechte omstandigheden en armoe…
Maar bracht ons verse honing van haar eigen bijen volk….

Tijdens het project waren er opnieuw gesprekken met dorpsleiders, leden van
watercommissies en “health promotors”. Deze gesprekken zijn vooral gericht op
ontmoeten, luisteren en bemoedigen.
Bij die gelegenheid konden we ervoor zorgen dat de EHBO kits weer gevuld werden.

In het najaar van 2017 konden we realiseren dat nog drie gezinnen in Manomatuey
een aansluiting kregen op de waterleiding die we een aantal jaren geleden
aangelegd hebben. Ook zij zijn nu niet langer afhankelijk van (vervuild) rivierwater,
maar kunnen beschikken over een kraan waaruit schoon water stroomt.
Dit werd financieel gerealiseerd door Mano a Mano, maar uitgevoerd door lokale
mensen.
Water uit de
kraan…
Een wereld van
verschil!
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Financiën
Het boekjaar 2017 mochten we afsluiten met een batig saldo.
De bestuursleden en stafleden 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 2017 hadden we voldoende inkomsten om onze totale
projecten te kunnen realiseren.

Met dank aan allen die dit mogelijk maakten…..

Uitgaven
In 2017 is het opnieuw gelukt de kosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn uitgaven gedaan voor de kosten van het project in El Mango.
Daarbij inbegrepen zijn de kosten voor de reis en het verblijf van de
projectdeelnemers en de bouwmaterialen.
Ook is er een uitgave gedaan voor het realiseren van drie nog ontbrekende
aansluitingen op de waterleiding in Manomatuey.
Daarnaast waren er uitgaven voor het drukken van de folders, promotie materiaal en
porto kosten en het onderhoud van de website
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Resultaten
21 deelnemers
hadden de tijd
van hun leven

Er werden
8 huizen
gebouwd

Er werden
8 latrines
gebouwd

4 Gezinnen
kregen
schoon water

Ruim 60 mensen leven nu in betere woon- en leefomstandigheden

Verwachtingen 2018
Omdat door omstandigheden pas in november 2018 ons eerst volgende project is,
verwachten we een grote toeloop van deelnemers. Daardoor zullen we waarschijnlijk
al in de eerste helft van 2018 beginnen met de voorbereidingen van een project in
februari 2019.
In november 2018 zullen we opnieuw een project uitvoeren van acht huizen en
latrines. Hoogstwaarschijnlijk zal dit plaatsvinden in Maluco waar we in 2013
waterleiding aangelegd hebben.

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 2018
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