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Dankbaar kijken we terug op 2020 
 
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”. 
 
Stichting Mano a Mano werkt vanuit een christelijke identiteit. Deze identiteit is de 
basis voor de uitvoering van al onze werkzaamheden. Wij willen werken in de 
hoopvolle verwachting van het koninkrijk van God. Met het realiseren 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. 
Wij proberen ons doel, zoals boven omschreven, te verwezenlijken door het 
organiseren van ontwikkelingsprojecten waarbij groepen vrijwilligers deelnemen 
aan bouwactiviteiten.  
De projecten die wij organiseren en uitvoeren liggen op het gebied van het bouwen 
van accommodaties voor onderwijs en gezondheidszorg en het aanleggen van 
schoon drinkwater voorzieningen. 
De laatste jaren leggen wij ons toe op het bouwen van huizen en latrines.  

 
Bij het realiseren van de projecten wordt nauw samen gewerkt met 
onze partnerorganisatie in de Dominicaanse Republiek  

Servidores Mundiales.    
 

 
Bestuur 
 
In de loop van 2020 zijn Willie Steen en Tjebbe de Jong toegetreden tot het 
bestuur en is er ruim tijd besteed aan het inwerken van hen. We zijn dan ook met 
regelmaat bij elkaar geweest en werd er veel gecommuniceerd via telefoon, 
WhatsApp en Email.  
 
De besprekingen gingen voornamelijk over de toekomstige taakverdeling en 
verantwoordelijkheden binnen de stichting en de lopende zaken zoals 
voorbereiding, uitvoering en afronding van de projecten en de samenwerking met 

onze partner organisatie Servidores Mundiales. De samenwerking met deze 

organisatie is overigens prettig, maar vraagt soms wat extra aandacht en tijd. 
 
 

https://www.facebook.com/440158026188570/photos/618244765046561/
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Na onze terugkeer van het project in februari brak ook in Nederland, evenals in de 
rest van de wereld, corona uit. 
De rest van het jaar hadden we te maken met de gevolgen daarvan en de 
beperkingen die daaruit voort vloeiden. Zo hebben we moeten besluiten om geen 
project met deelnemers uit te gaan voeren in februari 2021 maar dit voorlopig uit 
te stellen tot november 2021.  
 
Tijd en aandacht ging ook uit naar de verdere ontwikkeling van de stichting. 
 
De bestuurs- en stafleden maken deel uit van de vrijwilligersgroepen en ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

 
Johannes Holwerda, Voorzitter, Financiën en Projectleider  
 

 

Gerry Botermans, Secretaresse en Projectleider 
 

Tjebbe de Jong,  
Bouwzaken en Projectleider 

                                    
                       Willie Steen,  
                      PR en Projectleider         
                                           

 
 
Bij voorbereiding en uitvoering van de projecten werd het 
bestuur bijgestaan door mede staflid:  
Conny van Vliet voor het werken met kinderen.     
 
                    
                                                                      

 

2020 

 
Dankbaar terug kijkend naar 2020 zagen we uitdagingen die we mochten aangaan 

en problemen die we mochten oplossen. 
Door de inzet en het werk van bestuur, stafleden en deelnemers konden we een 
project uitvoeren van tien huizen en latrines in El Gramazo en Arroyo Mingo. 
Daardoor kwam er voor tien gezinnen, vaak bestaande uit drie generaties, een 

wereld van verschil: Betere woon- en leefsituatie en betere hygiënische 
omstandigheden. 
Er waren voldoende sponsoren die ervoor zorgden dat het 
ook financieel haalbaar was het project te realiseren.  
 
Met dank aan de project deelnemers die met grote inzet 
hun handen uit de mouwen gestoken hebben. 
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Activiteiten 

   

 De website www.manoamanodomrep.nl werd opnieuw   geactualiseerd. 
 

 

 Op verzoek van sponsoren en andere belangstellenden 

           werden diverse presentaties gehouden. 

 

 Met regelmaat waren we te vinden op Facebook 
 

 

 De nieuwsbrief kreeg een ander uiterlijk en is vier maal verschenen. 
Hierin stond allerlei 
informatie over  
lopende zaken, 
bijzondere activiteiten 
in ons werkgebied, 
onze hoop en plannen 
voor de toekomst en bijzondere giften.  

 

 Naar aanleiding van ons werk verschenen er korte verslagen en artikelen in 
kerkbladen. Veelal op initiatief van deelnemers die hun dank en ervaring  

wilden delen met hun achterban. Ook stond er een interview in een 
regionaal weekblad (Bolswards Nieuwsblad, 20-08-2020) 
  

 Tijdens de voorbereidingen en de uitvoer van het project was er intensief 
contact tussen de bestuursleden en de directeur van de partner organisatie 
Servidores Mundiales, Daniel Ne.  
 

 In de loop van het jaar heeft Pablo Paulino (Nelson) de taken van Daniel Ne 
overgenomen. De communicatie ging via Email, WhatsApp en skype. 

          Ondanks deze middelen vraagt de communicatie soms extra zorg en tijd.    
          De snelheid van reageren en de volledigheid van antwoorden op onze vragen                    

zijn een reden voor extra aandacht. 
Met de goede wil van beide kanten kunnen we spreken van een prettige 
samenwerking. 

 

Projecten 

 
In 2020 hebben we één project gerealiseerd. 

Van 13-28 Februari 2020 werden 

in El Gramazo en Arroyo Mingo tien 
huizen en latrines gebouwd.  
Hiervan bouwden we er zeven in  
El Gramazo en drie in Arroyo Mingo.  

http://www.manoamanodomrep.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk1_aVl_XfAhUBbFAKHYPIDjAQjRx6BAgBEAU&url=http://cgaacademysc.com/find-us-on-facebook-logo/&psig=AOvVaw1fWo8xCCukII6u2mAod-HA&ust=1547827010655621
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiohsflkvXfAhUOfFAKHR7DDFEQjRx6BAgBEAU&url=https://teaching.cambriancollege.ca/studio/microsoft-powerpoint/&psig=AOvVaw0YwFB9q_yxHtTWsGS4kl_Y&ust=1547825829970795
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El Gramazo is een gemeenschap grenzend aan Arroyo Mingo. 
Beide dorpen liggen in een gebied waar veel armoede 
heerst. De huizen zijn klein en in zeer slechte staat waarbij 
het niet uitzonderlijk is dat drie generaties één kamer delen 
om te wonen en te slapen!  
 

In Arroyo Mingo hebben we in 2012 een waterleidingsysteem aangelegd en al een 
aantal latrines gebouwd. In 2019 konden we daar de bouw van negen huizen en 
latrines realiseren. 
 
Nu, in 2020, konden we in een tijdsbestek van twee weken met een enthousiaste 
deelnemersgroep van 25 personen deze bouwklus klaren.  

 
  

Dit kon mede dankzij de samenwerking met de lokale bevolking 
én met bouwbedrijf Tacisar. 
 
 

Voordat wij arriveerden hadden de bouwvakkers van het bouwbedrijf er samen met 
de bevolking van de beide dorpen voor gezorgd dat de fundering gelegd was.  
 
Ook waren op dat moment de stenen muren al tot raamhoogte gemetseld en het  
raamwerk voor de houten muren geplaatst. 
Daardoor kon de deelnemersgroep direct bij aankomst verder gaan met de bouw 
van de houten muren vanaf raamhoogte tot dak hoogte. Het golfplaten dak werd 
i.v.m. de veiligheid van de deelnemers door de medewerkers van Tacisar gelegd.  
 
De binnenmuren, de afwerking van de binnenkant, het storten van de vloeren, 
het plaatsen van deuren en ramen en de afwerking daarvan werd gedaan in een 
samenwerking van deelnemers, bevolking en bouwvakkers. 
 
Voor de bouw van de latrine groeven de bewoners zelf het gat in de grond met een 
doorsnede van ruim 1 meter en een diepte van plm. 2,5 à 3 meter. 
Daarop werd een betonnen plaat gemaakt met WC pot en ontluchtingspijp. Een 
houten constructie vormt het geraamte van de latrine. 

Op en om het geraamte komen zinken golfplaten als dak en muren. 
 
 Gesponsorde latrines werden allen   
voorzien van 

een banner 
met  
naamopdruk. 
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Op ons advies neemt de  plaatselijke gezondheids 
medewerkster het op zich om de vrouwen hygiene informatie 
te geven over het schoonhouden en het gebruik van de latrine. 
Omdat veel vrouwen analfabeet zijn, gebeurd dit met behulp 
van posters in stripvorm.  
 

 
Tijdens de bouw maakten we een tocht langs alle in aanbouw zijnde  huizen en 
raakten we in gesprek met de bewoners. Bij deze ontmoetingen merkten we dat er 
veel gebrek was bij hen: kapotte, vieze matrassen, weinig of geen tafels, stoelen 
en keukenspullen. 
Het was schrijnend om te zien hoe groot 
de armoede ook op dit gebied is.  
 
Dankzij extra giften konden we alle 

gezinnen voorzien van de nodige 
matrassen en andere genoemde zaken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleine, extra projecten…. 
 
Medische hulp 
Na het opheffen van het DR. Ramonafonds in 2018 hebben wij de beschikking 
gekregen over financiële middelen die wij kunnen gebruiken voor medische- en 
medisch gerelateerde (nood)situaties. Ook in 2020 konden wij financiële 
ondersteuning bieden voor een klein aantal medisch-noodzakelijke ingrepen.  
 
 
 

Tijdens het project bezochten we ook projecten waar we eerder aan gebouwd 
hebben. Het is prachtig om te zien hoe de bewoners initiatief nemen om iets moois 

van “hun” huis te maken! 
 

Wonen en slapen in een droge omgeving en beschikken over een latrine:  

Voor tien gezinnen een wereld van verschil! 
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Voedsel hulp 
Ook in de Dominicaanse Republiek is een zorgelijke situatie ontstaan na de uitbraak 
van corona. Veel mensen zijn hun baan kwijt geraakt met armoede tot gevolg. In 

de maanden juli, augustus en oktober konden we 200 
voedselpakketten laten uitdelen in het gebied waar we 
werkzaam zijn. In een pakket zitten basis behoeften 
zoals: suiker, rijst, bonen, olie, zout, vlees en vis in 
blik.  
Aan de pakketten werden hygiëne middelen 
toegevoegd zoals desinfecterende zeep en 
mondkapjes.  

 

Financiën 
 
Het boekjaar 2020 mochten we afsluiten met een batig saldo. 
Stichting Mano a Mano draait volledig op vrijwilligers en maakt vrijwel geen 

overhead kosten. Daardoor kunnen we garanderen dat het overgrote deel  van de 
donaties en giften besteed wordt aan de projecten.  
Bestuursleden, stafleden, ambassadeurs en deelnemers zetten zich uitsluitend in 
op vrijwillige basis. Zij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden en 
declareren geen onkosten. 
 
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft een ANBI keurmerk. 
 
 

Inkomsten    

 
In algemene zin wordt een deel van de inkomsten die nodig zijn voor de realisatie 
van onze projecten bijeen gebracht door het zoeken van sponsoring bij kerken, 
particulieren, bedrijven, instellingen, organisaties en stichtingen. 
Een ander deel van de inkomsten wordt bijeen gebracht doordat de deelnemers 
zelf €400,00 per persoon bijdragen aan de bouwkosten.  
 
In 2020 zochten én vonden we, met hulp en inzet van een aantal deelnemers, 
voldoende financiële steun voor het project. Daardoor én door de bijdragen van 
diverse sponsoren hadden we in 2020 voldoende inkomsten om het totale project 

en de extra hulp te kunnen financieren.  
 
 
 

 
 
 

 
 

Met dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben….. 
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Uitgaven 

 
De uitgaven die in 2020 gedaan zijn, waren voor het project in El Gramazo en 
Arroyo Mingo. Bij die uitgaven aan het project waren inbegrepen de reis- en 
verblijfkosten van de project-deelnemers en de bouwmaterialen.  
Na de bouw zijn er nog uitgaven gedaan voor de bewoners van de gebouwde huizen 
zoals matrassen, stoelen, tafels en keukenspullen.  
In 2020 zijn er ook uitgaven gedaan voor voedselpakketten en medische hulp. 
Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor bankkosten, kosten creditcards en het 
onderhoud van de website www.manoamanodomrep.nl  
  

 
Resultaten 

 
 

Eén van de deelnemers, Hillie uit Oudehaske, omschreef het zo: 

 

De hartverwarmende contacten 

en dankbaarheid die ik mag ervaren tijdens de 

projecten zijn kostbare herinneringen.  

De projecten geven mij persoonlijk veel voldoening 

en verdieping, je voelt je daar dichter bij God.  

Samen met de groep en inwoners 2 weken werken 

aan verbeterende levensomstandigheden 

maken Gods liefde die ons allen verbindt voelbaar.  

 

Hopelijk dat het nog weer eens mogelijk wordt om mee te gaan! 
 
 

 

In 2020… 
 
Zijn er 10 huizen en 10 latrines gebouwd 
Werden 10 gezinnen geholpen 
Kregen ruim 50 mensen betere leef- en woonomstandigheden 
Kregen 200 gezinnen 3x een voedsel pakket 
Boden we kleinschalig medische hulp 
Maakten 25 deelnemers een wereld van verschil voor 10 gezinnen en 
hadden zo De tijd van hun leven 

 

http://www.manoamanodomrep.nl/
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Verwachtingen 2021 

 
Zolang de hulpvraag vanuit de Dominicaanse Republiek blijft aanhouden en gezien 
de belangstelling van deelnemers verwachten wij door te gaan met onze projecten. 
Onze goede financiële situatie stimuleert en bemoedigt ons om deze verwachtingen 
te gaan waarmaken. 
 

Ten slotte, op weg naar de toekomst…. 

 

Een grote onzekere factor op weg naar de toekomst is op dit moment de 
ontwikkeling van de corona pandemie.  
We willen geen risico’s nemen die we niet kunnen overzien. 
Onze inzet blijft onverminderd evenals het verlangen om de bewoners in de 
Dominicaanse Republiek die het zo hard nodig hebben, te kunnen blijven helpen. 
Onze hoop en verwachting daarbij is dat we, zo gauw de situatie het toelaat, weer 
concrete plannen kunnen gaan maken voor een volgend project.  
We denken dan aan het bouwen van huizen en latrines in Mamey Macho, een dorp 
waar we in 2011 een school bouwden. Het kan zijn dat, gezien de beperkende 
maatregelen in verband met de corona pandemie, dat niet uitgevoerd gaat worden 
door een deelnemersgroep, maar door een groep lokale bouwvakkers onder super 

visie van onze partner organisatie Servidores Mundiales. 
Waar mogelijk volgt dan in november 2021 een project mét een deelnemersgroep. 
 
De goede contacten met onze partner organisatie Servidores Mundiales, de 

samenwerking met de bouwvakkers van Tacisar, de gastvrijheid van de bewoners, 
het enthousiasme van de deelnemers én onze financiële situatie zorgen ervoor dat 
Stichting Mano a Mano vol goede moed de toekomst in gaat! 
 
In 2021 zal de samenwerking met onze beoogde opvolgers Tjebbe de Jong en Willie 
Steen zich gaan intensiveren zodat zij klaar gestoomd worden om de taken van de 
huidige bestuursleden te gaan overnemen. 

 

Mocht dit verslag je aanspreken en enthousiast maken om ook de 

handen uit de mouwen te steken…dan nodigen we je van harte uit om 

mee te gaan…Voor de tijd van je leven! 

Help mee en breng verandering…Je zult zien dat het werkt! 
 
 
 
 
Bolsward, januari  2021 


