Jaarverslag 2015

Ontwikkelingen in 2015
Aanpassing aan veranderingen in ontwikkelingssamenwerking
Melania dankt iedereen die zich voor de organisatie en het fondsenwerven heeft ingezet. Zonder
uw steun zou het niet mogelijk zijn al die vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika te helpen om
een beter bestaan voor zichzelf op te bouwen. We mogen er trots op zijn dat we in 2016 jaar 95
jaar bestaan. Door uw inzet halen we de 100 jaar makkelijk en kan Melania met vertrouwen
uitkijken naar de toekomst die voor haar ligt.
Melania maakt een geleidelijke verandering door op het gebied van het type donateurs dat de
vrouwenprojecten steunt. De laatste jaren is er sprake van een aanhoudende afname van het
aantal donateursgroepen en vergrijzing van het netwerk enerzijds en een toename van
individuele donateurs anderzijds. Voor het voortbestaan van de organisatie is en blijft de relatie
met de donateurs, zowel groepen als individueel, voor Melania heel belangrijk. De coördinator
relaties, de bestuursleden en de medewerkers zijn het hele jaar actief geweest met het
onderhouden van contacten met de donateurs. Waar mogelijk zijn bijeenkomsten van Melania
groepen bijgewoond.
De beschikbare fondsen via institutionele donoren voor het type activiteiten dat Melania uitvoert
nemen af. Melania is niet de enige organisatie die hiermee te maken heeft. Het hele landschap
van de ontwikkelingssamenwerking is aan het veranderen. Als gevolg hiervan staat de organisatie
de komende jaren voor de uitdaging om haar netwerk te vernieuwen en uit te breiden. Gelijktijdig
zijn wij op zoek naar nieuwe mogelijkheden om Melania beter op de kaart te zetten.
Dit jaar is de communicatiestrategie geformuleerd en een positioneringsplan opgesteld voor een
nieuwe aanpak om Melania onder de aandacht van een groter publiek te brengen en om fondsen
te werven. De nieuw gevormde Communicatie Commissie geeft deze strategie vorm. Zie de
nieuwe huisstijl en nieuwe vorm jaarverslag. De website is gemoderniseerd en toegankelijker
gemaakt. Melania blijft nadenken over verdere verbeteringen van haar netwerk en fondswerving .
Het wegvallen van vaste donateursgroepen heeft als gevolg dat de relatie tussen
vrouwengroepen hier en hun projectpartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verandert. De
unieke Melania formule van vrouwengroepen die rechtstreeks met elkaar in contact staan en
samenwerken, altijd het sterke punt van Melania, komt steeds minder voor. Individuele
donateurs hebben een andere of zelfs geen band met de projectvrouwen die zij steunen. De vraag
is hoe Melania de directe band met partners kan blijven behouden en bevorderen. Dit zal voor
Melania naast fondsenwerving het tweede belangrijke aandachtspunt zijn voor de komende
jaren.
Martine Benschop-Jansen
Voorzitter van Melania
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De organisatie van Melania

Iedereen binnen Melania werkt onbezoldigd, uitgezonderd een medewerker op het secretariaat
die wordt betaald voor 12 uur per week.

Bestuur
Het bestuur is uitvoerend. Het heeft zes leden en is verantwoordelijk voor inhoudelijk en
financieel beleid, werving van fondsen, medewerkers, voorlichting en publiciteit.

Secretariaat
Het secretariaat is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers die in project- en
communicatiecommissies georganiseerd zijn. Het secretariaat verzamelt en verspreidt informatie.

Projectencommissies
Er zijn 3 projectencommissies: Afrika, Azië en Latijns Amerika, met elk één coördinator.
Commissies komen regelmatig bijeen en beoordelen de binnengekomen projectaanvragen.
Projectverantwoordelijken hebben direct contact met de aanvrager en donateurs.

Communicatie Commissie
De Communicatie Commissie houdt zich bezig met vernieuwing van interne en externe
communicatie van Melania. De Commissie bestaat uit leden van het bestuur, de
projectencommissies en het secretariaat.

3

Visie & Kernwaarden
Melania werkt vanuit de visie dat
•

•
•

vrouwen in ontwikkelingslanden zich moeten kunnen ontplooien op sociaal, cultureel en
economisch gebied, waarin hun rechten gerespecteerd worden. Wanneer zij economisch
zelfstandig(er) kunnen zijn, zullen zij een gezinsinkomen kunnen genereren met betere voeding en
scholingsmogelijkheden voor hun kinderen tot gevolg.
vrouwen in hun gemeenschap deel uitmaken van beslissingsorganen
vrouwen in Nederland zich bewust zijn van de situatie van vrouwen in Afrika, Azië en LatijnsAmerika en zich inzetten voor verbetering van de positie van die vrouwen.

Kernwaarden
De naam Melania is ontleend aan Melania de Jongere, een Romeinse Christelijke vrouw die in de
vierde eeuw na Christus haar slaven de vrijheid schonk en hen een startkapitaaltje mee gaf om
hun bestaan op te kunnen bouwen.

Persoonlijke
aandacht

Betrouwbaar

Transparant

Kleinschalig

Verbinding

Werkwijze
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking financiert al 95 jaar kleinschalige projecten
(gemiddeld € 1200 en tot maximaal € 3000 per project per jaar) van vrouwengroepen in Afrika,
Azië en Latijns Amerika. Haar kijk op ontwikkelingshulp is meegegroeid met de tijd, maar de
aanpak van Melania werkt nog steeds.
Vrouwen in ontwikkelingslanden weten goed hoe zij hun sociale en maatschappelijke positie
kunnen verbeteren. Wanneer zij in staat zijn een eigen inkomen te genereren, neemt hun
zelfvertrouwen toe en kunnen zij opkomen voor hun rechten en die van hun kinderen. Stichting
Melania gaat ervan uit dat de projecten niet alleen vóór de vrouwen moeten zijn, maar ook ván
de vrouwen. Het initiatief, dus de aanvraag voor een project, de verantwoordelijkheid en de
leiding ligt in handen van de vrouwen zelf.
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Nieuwe projecten in 2015

17 nieuwe
projecten in
Afrika

8 nieuwe
projecten in
Ladjns
Amerika

12 nieuwe
projecten in
Azië

In 2015 zijn er 37 projecten goedgekeurd door de drie Projecten Commissies (PCs) voor een
totaalbedrag van €104.335. (42.285 Afrika, 17.010 LA, 45.040 Azië).

Behandelingen ingediende projecten
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Redenen voor afwijzing:
1. Gevraagde bedrag is te hoog. 2. Doelgroep bestaat niet uit vrouwen. 3. Budget bestaat alleen uit
salarissen. 4. Geen projectbegeleider beschikbaar. 5. Geen antwoord op de vragen van Melania.
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Waar is Melania aanwezig?
Projecten die in 2015 geld ontvingen via Melania per land

Landelijke Melania groepen – Melania’s kracht
In 2015 heeft Melania afscheid moeten nemen van trouwe donateursgroepen die zich al jaren
inzetten voor de organisatie. Zowel binnen het landelijke Melania als in haar donateursgroepen is
al langere tijd de trend zichtbaar dat mensen niet meer voor lange termijn zich willen verbinden
met het steunen van een bepaalde goede doel. Het blijft een uitdaging voor Melania om nieuwe
sponsors te vinden. Gelukkig heeft Melania nog steeds een aantal trouwe Melania groepen die
haar projecten blijven steunen.

Dank aan alle donateurs
Gelijktijdig is Melania op zoek naar nieuwe mogelijkheden. In 2015 hebben wij net als in 2014
mogen samenwerken met Café Averechts, een vrijwilligers Café in Utrecht dat elke maand een
goede doel ondersteunt uit de fooienpot en de behaalde winst. Bij een bezoek aan het café valt
het altijd op dat er zeker geen tekort is aan jonge mensen die een warm hart toedragen aan
ontwikkelingssamenwerking.
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Projecten 2015 uitgelicht
Groenteteelt door dove en hardhorende vrouwen in Oeganda
Bugoye Deaf Women in Development is een zeer
gemarginaliseerde groep dove jonge vrouwen en hardhorende
oudere vrouwen, waarvan enkele ook nog een andere
handicap hebben. De coördinator van de Project Commissie
Afrika heeft het project bezocht tijdens een vakantie in
Oeganda en met behulp van een doventolk met de vrouwen
gesproken. Vrijwilligers (mantelzorgers) ondersteunen het
project. Met Melania’s steun verbouwen ze groenten voor
eigen gebruik en voor de verkoop aan hotels.

Tweejarig geitenproject in Guatemala
AMUSA is een groep van 20 Indiaanse vrouwen
die al 10 jaar samenwerkt. Met de steun van
Melania produceren ze geitenmelk voor eigen
gebruik en lokale verkoop. Eerdere pogingen
mislukten door tropische (dieren)ziektes en
aanhoudende droogte. In 2015 is het project
opnieuw en nu met succes gestart met het
kopen van drachtige geiten voor families
waarvan de kinderen naar een Mayaschool
gaan. De schooldirectie en leerkrachten zijn
sterk verbonden met het project. Duurzaamheid wordt bevorderd door praktische workshops
over veevoeding en verzorging, en uitwisselingsbezoeken. De aankoop van de eerste 2 geiten,
Blanquita en Chiqui, motiveren andere families om zelf aan de slag te gaan met het houden van
geiten.

Geitenfokkerij in India
De Literate’s Welfare Association uit Tamil Nadu heeft recent een
tweejarig project afgesloten (AZ-IN-001/R). 25 Dalitvrouwen hebben
vaardigheden geleerd om geiten te houden en te fokken, waardoor
zij economisch onafhankelijk zijn geworden en hun kinderen naar
school kunnen sturen. Ze hebben trainingen gevolgd op het gebied
van boekhouden, marketing, en vouwenrechten. Elke vrouw heeft
bij de start van het project 5 geiten gekregen die verzekerd zijn
tegen ongevallen en ziektes. Elke vrouw heeft een geitje afgestaan
aan de NGO, waardoor 15 nieuwe vrouwen aan de slag zijn gegaan.
Het project wordt zelfstandig voortgezet.
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Financieel overzicht 2015
Jaarrekening 2015
Giften, subsidies en baten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. Lasten
worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Er is een aantal projecten uit vorig
jaar vrijgevallen doordat deze projecten uiteindelijk niet voldeden aan de criteria. In 2015 worden
vrijgevallen subsidies besteed aan waardevolle projecten waar binnen de termijn van een jaar
geen donateur voor gevonden is. De verkorte versie van de jaarrekening is als bijlage opgenomen.

Inkomsten

Uitgaven
Projecten

Eigen fondsenwerving

Beleggingen
TOTAAL

€ 109,761

€ 123,328

€ 3,751
€ 127,079

Vervallen projecten 2013

(€ 20,245)

Administratie

€ 17,000

Fondsenwerving

€ 14,202

Uitvoeringskosten

€ 1,878

TOTAAL

€ 122,596

Colofon & gegevens van de organisatie
Redactie en lay-out: Christel Oomen, Chelsea van der Linde, Willemien Steenks en Martine Benschop-Jansen
Drukwerk: Hiëroglief Roosendaal
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
Bezoekadres:
Postadres:
Lutherse Burgwal 10
Postbus 16440
2512 CB Den Haag
2500 BK Den Haag
Tel: 070 – 3136875

E-mail: info@melania.nl

Website: www.melania.nl

Bankrekening: ING NL94 INGB 0000 086501 t.n.v. Stichting Melania O.S Den Haag
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