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EEN NIEUWE WIND
Het is u waarschijnlijk al opgevallen
bij het jaarverslag en de uitnodiging
van de contactdag dat we hebben
gekozen voor verfrissing van de
bestaande huisstijl. Het mooie logo
blijft gehandhaafd, maar de
communicatie-uitingen krijgen
een iets modernere vormgeving
en naam. De Melania Contactdag
heet nu de Melania Meeting en de
nieuwsbrief heet vanaf nu de
Melania Mail.
Die veranderingen zijn het gevolg
van de nieuwe wind die er binnen
Melania waait. Op 1 februari jl. nam
ik het voorzittersstokje over van
Martine Benschop-Jansen. Ik kreeg
een mooie organisatie overgedragen. Melania heeft een aardige
projectenportefeuille en een
goede financiële basis. Er komt
echter steeds minder geld binnen.
De jarenlange financiering vanuit
Cordaid is per 2017 gestopt en het
aantal donateursgroepen neemt af.
Van de 100 actieve groepen uit 2000
zijn er nu nog maar 14 over.
En ook nu hebben twee groepen
aangegeven dat zij eind van dit jaar
hun bijdragen voor Melania zullen
stoppen. Indien we op hetzelfde
niveau projecten blijven
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ondersteunen, teren we sneller in
op onze reserves dan wenselijk is.
Om die reden hebben we wat
beleidswijzigingen doorgevoerd.
Onze missie en visie houden we in
stand. Melania blijft zich inzetten
voor vrouwen in marginale posities
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
met als doel hen te helpen naar een
zelfstandig bestaan. Wel zullen we
alleen nog maar focussen op
projecten die gericht zijn op
inkomen generende activiteiten.
Geen enkele andere ontwikkelingsorganisatie doet dat, en dat maakt
ons uniek.
Een andere wijziging is dat we
actiever fondsen gaan werven en
daarbij andere doelgroepen zullen
aanspreken. Denk hierbij aan
bestaande groepen zoals de
serviceclubs Soroptimisten en
Zonta’s, maar ook netwerken van
zakenvrouwen. Ook gaan we meer
inzetten op het binden van de vele
individuele vrouwen die Melania
een warm hart toedragen. In 2018
starten we met een club van
Vriendinnen van Melania, waar je
al voor € 60 per jaar lid van kunt
worden. Verder zullen we aandacht

geven aan de mogelijkheid om
Melania op te nemen in
het testament. We zien nu al dat
oud-vrijwilligers en andere vrouwen
hun gedachtengoed laten voortleven
via een nalatenschap aan Melania.
Daar zijn we zeer dankbaar voor.
Dit zijn in het kort een aantal
speerpunten uit ons nieuwe beleid.
We hopen dat onze nieuwe koers
u onverminderd aanspreekt en dat
wij kunnen blijven rekenen op uw
steun. Want uw hulp blijft nodig.
Donaties zijn welkom op IBAN
nummer NL94 INGB 0000 0865 01
t.n.v. Stichting Melania
Ontwikkelingssamenwerking
in Den Haag.
Namens de vrouwen die wij
ondersteunen, zeg ik bij voorbaat
dank!
Gulle groet,
Erica van Engel

PROJECT IN DE SPOTLIGHT
MEIDEN STARTEN
MICRO-ONDERNEMINGEN
In Kasese, Oeganda zijn dit jaar 60
jonge vrouwen tussen de 15 en 20
jaar gestart met een eigen microonderneming. Sommigen van hen
verkopen nu popcorn, anderen
startten een kapsalon aan huis.
Ze maken deel uit van een groep
adolescenten die allen jong wees
zijn geworden door acties van de
rebellengroep Allied Democratic
Force. 70 % van hen is alleenstaande
moeder. Gezamenlijk hebben zij
financiering gevraagd voor dit
tweejarige project bestaande uit
training en een bijdrage in
productiemiddelen.
Het project is pas halverwege en
heeft nu al een sneeuwbaleffect.
De groep popcornverkoopsters heeft
een spaarfonds opgericht. Met een
lening uit dat spaarfonds hebben 10
andere meisjes een kapsalon aan huis
opgezet, iets wat helemaal niet in het
originele project gepland stond. En
de 30 meisjes die leerden popcorn te
maken, trainden zelf weer 60 andere
meisjes. Het is te verwachten dat ook
zij op korte termijn hun popcornhandel kunnen opstarten.
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MELANIA EN VROUWENGROEPEN HIER
Melania wordt sinds jaar en dag
ondersteunt door verschillende
vrouwengroepen in het hele land.
Zij organiseren diverse activiteiten
waarmee ze fondsen werven voor
Melania. Dat gaat bijvoorbeeld om
een sponsorwandeling, -fietstocht,
kledingverkoop of een collecte
tijdens een jaarvergadering.
Vanaf januari 2018 treft u een
overzicht van de activiteiten op onze
website. We zijn deze vrouwen zeer
erkentelijk voor hun inzet en als
dank brengen we ze eens per jaar
samen tijdens de Melania Meeting.
Heeft u een bestaande vrouwengroep, bijvoorbeeld vanuit uw werk,
studie, sport of hobby en wilt u ons
ondersteunen, dan helpen wij u
graag aan informatie en inspiratie
voor uw fondsenwervende activiteit(en). U kunt hiervoor contact
opnemen met ons secretariaat
via info@melania.nl of via
telefoonnummer 070-3136875.
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DONATEURS IN DE SPOTLIGHT
In 2016 kreeg Stichting Melania een
mooie nalatenschap van mevrouw
Rini van der Donk-Kemperman.
We vroegen haar zoon Jan, de
executeur testamentair hoe dat
zo gekomen was.
Mijn moeder heeft mij bij leven
reeds gevraagd haar nalatenschap
te regelen. Dit heeft ze gedaan in
het bijzijn van mijn vader. Hij was
toen reeds ongeneeslijk ziek. Samen
hebben ze mij toen gevraagd om dit
voor hun te regelen.
Mijn ouders hebben altijd een eigen
slagerij gehad en daar samen heel
hard in gewerkt. Daarnaast hadden
zij hun gezin met acht koters.
Ze waren dus altijd bezig, maar
hadden wel oog voor hun medemens. De missie droegen zij een
warm hard toe. Zo is mijn moeder,
nadat ze met de winkel waren
gestopt, veel vrijwilligerswerk gaan
doen. Daar kennen wij Melania van.
Op enig moment moest ik met haar
naar de notaris om te regelen wat
er met haar nalatenschap moest
gebeuren. Ze gaf de notaris een
papiertje met namen, adressen en
rekeningnummers.

“Zo wil ik het en daar moet het naar
toe. De kinderen hebben het allemaal
goed, dus wil ik ook anderen wat
geven. En het kan maar geregeld zijn,
anders willen ze in Den Haag (fiscus)
ook weer mee eten en daar heb ik mijn
hele leven al zat gebracht.”
Ze heeft dit geregeld, vrij snel na
het overlijden van pa in 1999 . Zelf
is ze vorig jaar overleden. In die 17
jaar heeft ze nog wel eens met me
overlegd, maar zei steeds:
“Het is goed zo, blij dat het is
geregeld.”
Melania is er voor vrouwen en mijn
moeder vond dat zij nooit mogen
worden onderdrukt, zeker niet door
mannen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Voor jezelf opkomen, heeft
ze ons met de paplepel ingegeven.
Dat dit niet vanzelfsprekend is,
was haar een doorn in het oog.
Als executeur testamentair was het
voor mij persoonlijk een zegen dat
alles reeds was vastgelegd.
Alles is uitgevoerd zoals zij het wilde
en daarmee was de zaak rond.
Geen discussie met de broers en
zussen. Zij vonden alles prima,
omdat het zo met Pa en Moe was

afgesproken. Ze zeiden:
“Hebben jullie goed gedaan.
Fijn dat jij het op je hebt genomen.”
Het contact met Melania verloopt
goed. We hebben afgesproken het
legaat over meerdere jaren te
verdelen. In de praktijk werkt dit zo:
We krijgen een voorstel of mogen
zelf een project uitkiezen wat dan
wordt gesteund. Ook de punnikgroep waar onze moeder bijzat,
heeft een project mogen aanwijzen.
Er is dus een goede samenwerking
en we worden op de hoogte
gehouden over de voortgang.
Ik kan Melania van harte aanbevelen
bij een ieder die over zijn nalatenschap nadenkt. Maar het belangrijkste is, regel het bij leven en zorg dat
uw nabestaanden op de hoogte zijn
van uw wensen. In de geest van mijn
moeder adviseer ik: "regel het nu, stel
niet uit. Want van uitstel komt afstel.”

Jan van der Donk

5

Organisatie:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag
Postbus 16440, 2500 BK Den Haag
070 3136875

E-mail:

info@melania.nl

Website:

www.melania.nl

Bankrekening:
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