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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van 
Stichting Melania Ontwikkelings- 
samenwerking. We kijken terug op een 
turbulent jaar als gevolg van de transitie 
die we doormaken.

De in 2017 ingezette veranderingen 
kregen in 2018 concreter vorm. Door de 
snel teruglopende inkomstenstroom is 
Melania genoodzaakt om op een andere 
manier fondsen te werven. Naast de 
vrouwengroepen, die van oudsher de 
belangrijkste inkomstenbron vormen, 
gaan we in het nieuwe beleid uit van 
vijf bronnen: (groepen) particulieren, 
bedrijven, vermogensfondsen en andere 
geldverstrekkende organisaties, loterijen 
en nalatenschappen. 

Om meer particuliere donateurs te  
werven, zijn we dit jaar met een Vrien-
den van-campagne gestart. Daarnaast 
is er een professionele fondsenwerver 
ingezet om diverse fondsen aan te  
schrijven. Ook hebben we in onze 
nieuwsbrief en tijdens de jaarlijkse 
Melania Meeting aandacht gevestigd 
op de mogelijkheid om periodiek geld 
te schenken of na te laten aan Melania. 
Deze aanpak heeft zijn vruchten  
afgeworpen. De totale inkomsten van 
2018 bedroegen € 82.357, een stijging 
van 86,5% ten opzichte van 2017 
 (€ 44.648). Een fantastisch resultaat!

We hebben dit jaar in een nieuwe 
digitale infrastructuur geïnvesteerd om  
projectaanvragen te automatiseren  
en ons proces intern te stroomlijnen. 
We hebben de aanvraagprocedure en 
bijbehorende formulieren bijgesteld 
om zo de kwaliteit van de ingediende 
aanvragen te verbeteren en de door-
looptijd van aanvraag tot uitbetaling 
van de projecten te verkorten.

Ook hebben we onze interne en  
externe communicatie aangepakt.  
Er is een intranet gebouwd en de 
website is vernieuwd. Daarnaast zijn 
de communicatiemiddelen die de  
donateursgroepen kunnen inzetten 
voor wervingsactiviteiten,  
gemoderniseerd.

De transitie is een hele operatie die 
veel van het bestuur en de vrijwilligers 
heeft gevraagd. Helaas is dit ook  
gepaard gegaan met het vertrek van 
een aantal dames, maar gelukkig  
hebben we ook weer nieuwe dames 
aan ons weten te binden. Vooral het 
werk in de projectcommissies trekt 
veel, vaak jonge, sollicitanten.  
Daar zijn we heel blij mee.

Al met al dus zeer ingrijpende  
wijzigingen, ingegeven door een 
hoofddoel: het voortbestaan van  
onze organisatie waarborgen.  

Melania zet zich al bijna 100 jaar in voor 
het verbeteren van de (economische) 
positie van vrouwen in ontwikke-
lingslanden, en – helaas – is ons werk 
nog steeds hard nodig. Voor veel van 
deze vrouwen is het heel moeilijk om 
toegang te krijgen tot financiering om 
training en productiematerialen te 
bekostigen. Naast het werven van geld 
voor de projecten, probeert Melania 
ook te lobbyen voor meer inclusie  
van deze vrouwen in reguliere financie-
ringssystemen door het bezoeken van 
bijeenkomsten en conferenties rond  
dit thema.

Ik ben er trots op dat het bestuur en 
medewerkers van Melania er in 2018 
in zijn geslaagd om 33 projecten te 
financieren waarmee vrouwen in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika de kans hebben 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien en een zelfstandig bestaan op 
te bouwen. We hebben dit echter alleen 
kunnen doen met uw steun. Namens 
de vrouwen die zijn ondersteund, zeg 
ik u hartelijk dank daarvoor en ik hoop 
dat wij ook in de toekomst op uw steun 
mogen rekenen.

Erica van Engel
Voorzitter
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OVER MELANIA

Stichting Melania Ontwikkelingssa-
menwerking helpt (kans)arme  
vrouwen in Azië, Afrika en  
Latijns-Amerika bij het verbeteren 
van hun economische positie.  
Wij geloven in de kracht van  
ondernemende vrouwen. Met onze 
steun kunnen ze veel bereiken.  
Voor zichzelf, hun gezin, en voor  
de lokale gemeenschap waarin  
zij wonen. 

Stichting Melania helpt vrouwen 
die een zelfstandig bestaan willen 
opbouwen door het financieren van 
kleinschalige, inkomensgenererende 
projecten op het gebied landbouw, 
veeteelt, detailhandel en  
ambachten. Het gaat met name  
op projecten die:

• helpen bij het opzetten van een 
micro-onderneming; 

• toegang geven tot financiering 
(roulerende fondsen); 

• werkgelegenheid kunnen 
creëren; 
 
 

• samenwerking stimuleren en 
empowerment bevorderen;  

• gericht zijn op vaktraining en 
toepassing van nieuwe en/of 
maatschappelijk verantwoorde 
technologieën. 

Melania financiert projecten die 
door lokale vrouwengroepen zelf 
zijn bedacht en in eigen beheer of 
met de hulp van bijvoorbeeld een 
Niet Gouvernementele Organisatie 
(NGO) kunnen worden uitgevoerd. 
De vrouwengroepen weten ons te 
vinden via lokale intermediairs en  
of door verhalen van andere groe-
pen die door ons zijn ondersteund. 
De ingediende projectaanvragen 
beoordelen we op haalbaarheid en 
bij een positieve uitkomst gaan we 
op zoek naar geld om de projecten 
mogelijk te maken. 

Hier in Nederland bouwt Melania 
aan een community van maatschap-
pelijk betrokken vrouwen en organi-
saties die onze missie ondersteunen 
en geld doneren. Onze inkomsten 
halen we uit donaties en giften van 
particulieren en donateursgroepen, 
bedrijven, vermogensfondsen en 

andere geldverstrekkende  
organisaties, de Vriendenloterij  
en nalatenschappen. 

Het is dankzij de inzet van deze 
personen en organisaties, dat we 
mooie projecten in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika kunnen financieren 
en de vrouwen daar een zetje geven 
naar een zelfstandig bestaan.
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In 2018 ontving Melania  
honderden projectaanvragen. 
Met name vrouwenorganisaties 
uit Afrika en Azië weten ons goed 
te vinden. Het aantal spontane 
aanvragen vanuit Latijns-Amerika 
blijft achter bij die van de andere 
continenten. De kwaliteit van deze 
aanvragen is daarentegen hoger, 
doordat deze vrijwel altijd via een 
lokale NGO worden ingediend.

Alle projecten worden zorgvuldig 
beoordeeld door onze medewer-
kers in de drie projectcommissies. 
Dit jaar zijn uiteindelijk 33 nieuwe 
projecten goedgekeurd in de  
sectoren landbouw, handel,  
horeca, pluimvee en  
(ambachtelijke) productie.

MELANIA PROJECTEN

33
Projecten gefinancierd
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In 2018 financierde Melania 33 kleinschalige lokale initiatieven  
in de volgende landen: 

Afrika:
6. Uganda (9)
7. Kenia (4)
8. Soedan (4)
9. Egypte (1)
10. Tanzania (1) 

Azie:
11. India (4)

Latijns-Amerika:
1. El Salvador (3)  
2. Ecuador  (4)   
3. Brazilië (1)   
4. Guatemala(1) 
5. Peru (1)

MELANIA IN CIJFERS | 2018

11
Landen

€ 85.339 
Totaal besteed aan projecten

3
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Stichting SOLDOWN is gevestigd in 
Quito, de hoofdstad van Ecuador 
en richt zich op de participatie 
van personen met een downsyn-
droom. De Stichting SOLDOWN 
bestaat al 15 jaar en ondersteunt 
de moeders met verschillende 
activiteiten. De moeders en 
kinderen kennen elkaar dan  
ook al lang.

Deze projectaanvraag is gedaan 
door een groep van 20 vrouwen, 
waarvan 10 moeders van kinderen 
en jongvolwassenen met Down 
en ongeveer 10 jong volwassenen 
van 17-19 jaar oud. Het doel van 
het project is een klein bedrijf  
te beginnen dat wegwerpkleding 
en andere benodigdheden  
voor de zorgsector produceert, 
zoals mutsen, werkjassen, etc.  
De organisatie heeft een markt-
onderzoek gedaan en is tot de 
conclusie gekomen dat er bij 
ziekenhuizen en apotheken vraag 
is naar de producten. Met de 
inkomsten uit de verkoop kunnen 
de moeders in hun levensonder-
houd voorzien en kan therapie 
voor de kinderen worden betaald, 
waardoor deze een beter leven 
krijgen. 

MOOI VOORBEELD IN LATIJNS-AMERIKA

De moeders voelen zich nu nog 
wel eens schuldig dat ze een kind 
met Downsyndroom hebben en 
willen alles doen om hun kinderen 
een betere toekomst te geven.  

Het is moeilijk om werk te  
krijgen voor jongvolwassenen  
met het syndroom van Down. 
Door de jongvolwassenen mee te 
laten werken in het project, willen 
de moeders ook werkgelegenheid 
creëren voor hun kinderen.

Stichting Melania ondersteunt  
dit project van harte met een  
financiële bijdrage voor de  
aanschaf van materialen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project: : LA-EC-8
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KLEINSCHALIGE ECONOMISCHE 
INITIATIEVEN 

De projecten die Melania onder-
steunt zijn kleinschalig en altijd 
gericht op het genereren van inko-
men. Ze zijn door de vrouwen zelf 
in gang gezet en sluiten daardoor 
ook echt aan bij wat zij willen: een 
zelfstandig bestaan opbouwen. 
Overigens verschaft Melania niet 
alleen financiële middelen om 
een micro-onderneming op te 
zetten. We besteden ook geld aan 
opleiding en training. Vaak gaat 
het om een specifieke vaktraining 
zoals het verzorgen van kippen of 
kweken van groenten; soms gaat 
het om meer algemene kennis en 
vaardigheden zoals bijhouden van 
de administratie of verkooptech-
nieken. Daarnaast organiseren 
veel vrouwen ook activiteiten op 
het gebied van empowerment. 
Denk hierbij aan trainingen in 
leiderschap, omgaan met geweld 
en samenwerken. 

DUURZAME PROJECTEN

Melania financiert idealiter alleen 
projecten die vrouwen in staat 
stelt een zelfstandig bestaan op 
te bouwen. De projecten moeten 
in potentie dus winstgevend zijn, 

zodat de vrouwen de activiteiten 
kunnen voortzetten zonder extra 
steun. Verder wordt verwacht dat 
de vrouwen zelf sturing geven 
aan het project, eventueel met 
begeleiding, zodat ze in de toe-
komst in staat zijn om de activi-
teiten geheel in eigen beheer uit 
te voeren. Ook dienen zij in hun 
aanvraag duidelijk te maken hoe 
zij eventuele knelpunten, die de 
realisatie van het projectdoel in de 
weg kunnen staan, gaan oplossen. 
Door de regie van de projecten 
bij de vrouwen zelf te laten, wordt 
de kans op een succesvol verloop 
vergroot.

IMPACT ALS EEN OLIEVLEK

Onze projecten hebben niet alleen 
grote impact op de levens van 
de deelnemende vrouwen, maar 
ook op hun families en de lokale 
gemeenschap. Sommige vrouwen 
richten spaarfondsen op waar-
door ook andere vrouwen toegang 
krijgen tot informele leningen. 
Daarnaast hebben de vrouwen die 
wij ondersteunen een voorbeeld-
functie. Zij zetten andere vrouwen 
en meisjes in hun omgeving aan 
om eveneens proactief aan hun 
toekomst te gaan werken. 
Zo breiden de kleinschalige 

economische initiatieven zich uit 
en worden meer vrouwen bereikt 
dan waarvoor aanvankelijk een 
aanvraag is ingediend.

MONITORING EN EVALUATIE

De projectcommissies beoordelen 
ingediende projectaanvragen en 
bij goedkeuring houden zij gedu-
rende de looptijd van een project 
contact met de vrouwengroepen. 
Op basis van de rapportages  
bepalen ze of een project succes-
vol is uitgevoerd. Bij projecten  
van een jaar of langer, wordt de 
financiële ondersteuning soms in 
twee delen uitbetaald. De vrou-
wengroep ontvangt de tweede 
termijn pas na inzending en 
beoordeling van een tussentijdse 
rapportage. Melania zendt zelf 
geen mensen naar de projecten. 
Wel hebben we een netwerk 
van intermediairs die lokaal een 
adviserende rol spelen bij het 
project en ons desgevraagd van 
informatie kunnen voorzien. Soms 
brengen Nederlandse vrijwilligers 
die op reis zijn in onze focuslan-
den, een informeel bezoek en 
horen we ook langs die weg over 
het verloop van de projecten.
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MOOI VOORBEELD IN AFRIKA 

In 2018 heeft Melania KWAPA WI-
DOWS DEVELOPMENT INITIATIVE 
in Uganda ondersteund met een 
financiële bijdrage voor een project 
waarin een groep van 25 weduwen is 
getraind in de verbouw en opslag van 
granen. 

Het doel van dit project is de vrouwen 
te helpen met een duurzamere opslag 
van voedsel en granen. Ze leren 
technieken om de graanoogst beter 
te verwerken. Na de training zijn 25 
graansilo’s aangeschaft en onder de 
vrouwen verspreid. Door het gebruik 
van de silo’s hoeft het graan niet meer 
meteen verkocht te worden, maar kan 
het worden opgeslagen tot de markt 
gunstige prijzen biedt. Ook kan door 
de opslag van de granen voedsel-
schaarste en ondervoeding vermin-
derd worden. De weduwen en hun 
gezinnen zijn zo immers verzekerd 
van een voorraadje graan om tijden 
van droogte en schaarste te overbrug-
gen. Het bereiden van twee maaltij-
den per dag behoort eindelijk tot de 
mogelijkheden. Met de opbrengsten 
uit verkoop van de granen kunnen de 
vrouwen ook in andere levens- 
behoeften voorzien.

Project: AF-UG-62/R
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VN ONTWIKKELINGSDOELEN
 
In 2000 stelden de 192 lidstaten 
van de Verenigde Naties een 
aantal doelen waarmee ze een 
einde wilden maken aan armoede 
in de wereld. Eind 2015 liepen 
deze zogenaamde Millennium-
doelen af en werden 17 nieuwe 
doelen geformuleerd. Vanaf 2016 
wordt gewerkt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Melania sluit 
met haar werk naadloos aan bij 
de doelen Armoede bestrijden (1), 
Gendergelijkheid (5) en Fatsoenlijk 
werk voor iedereen (8).

Het motto van de VN is ´leaving 
no one behind´. Toch zien we dat 
er nog maar weinig oog is voor 
vrouwen in de armste delen van 
de wereld. Zij hebben nauwelijks 
toegang tot hulp. Microkredieten 
zijn voor hen vaak niet toeganke-
lijk, omdat ze geen borg of  
onderpand hebben. Daarnaast zijn 
rentes van 20% of meer niet onge-
bruikelijk. Wat we ook zien is dat 
het openen of aanhouden van een 
bankrekening vaak complex is en 
hoge kosten met zich meebrengt. 
Soms speelt ook fysieke bereik-
baarheid een rol en zijn banken 
gewoon te ver weg. Vooral voor 
deze vrouwen is Melania van grote 
betekenis. Voor hen kunnen we 
een cruciale rol spelen als het gaat 
om economische zelfstandigheid. 

Melania verstrekt geen kredieten, 
maar verstrekt haar bijdragen als 
gift. Zo krijgen de vrouwen op een 
laagdrempelige manier toegang 
tot startkapitaal.

 

COMPLICERENDE  
INTERNATIONALE  
ONTWIKKELINGEN

Veel overheden in  
Latijns-Amerika en Afrika proberen 
de grip te verstevigen op NGO’s.  
Dit leidt tot meer regelgeving op 
het vlak van de oprichting en het 
handelen van maatschappelijke  
organisaties. Hierdoor is het voor 
veel vrouwengroepen heel inge-
wikkeld en kostbaar geworden om 
zich officieel te registreren. Nieuwe 
wetten en regels maken het werken 
onder de paraplu van een al  
bestaande NGO of kerk ook  
moelijker.

Verder zijn de internationale regels 
met betrekking tot geldtransacties 
vanuit Nederland naar een aantal 
ontwikkelingslanden en conflict-
gebieden sterk aangescherpt. Op 
die manier wordt geprobeerd om 
fraude, witwassen en ondersteu-
ning van terroristische activiteiten 
tegen te gaan. Het overmaken van 
geld naar deze landen is hierdoor 
complexer en bureaucratischer 
geworden en dit betekent dat we 
sommige landen hierdoor niet 
langer kunnen bedienen. Melania 
betreurt het dat kwetsbare groepen 
en in het bijzonder vrouwen- 
groepen hier de dupe van zijn.
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MOOI VOORBEELD IN AZIË
 
Rural Depressed Welfare  
Association (RDWA) in India werkt 
met Dalit vrouwen. Dalit vrouwen 
behoren tot de armste groep, de 
laagste kaste, in India. Ze hebben 
moeilijk toegang tot bijvoorbeeld 
scholing en werkgelegenheid. Een 
aantal vrouwen in deze groep 
is getrouwd, maar hun mannen 
hebben een alcoholprobleem. De 
verantwoordelijk voor het onder-
houden van de familie ligt daar-
door bij de vrouwen.
In een eerder project hebben de 
vrouwen een woning gekregen, 
maar ze hebben geen landbouw-
grond om gewassen te verbouwen 
en te verkopen. Ze hebben daar-
om een andere activiteit bedacht 
om inkomen te genereren.
De vrouwen wilden in eerste 
instantie kippen fokken, maar na 
een kippenziekte hebben ze be-
sloten konijnen te fokken. Samen 
met de RDWA hebben ze de markt 
onderzocht en er blijkt voldoende 
vraag naar konijnen.  

Ook hebben ze een vergelijkbaar 
project bezocht, om een goed 
beeld te krijgen van wat het fok-
ken van konijnen inhoudt.

Melania ondersteunt dit project 
met een bijdrage voor:

• Een training konijnen fokken; 

• Aanschaf van hokken; 

• Aankoop van konijnen; 

• Aanplanten van ‘erythrina 
indica’ dat als voer zal dienen 
voor de konijnen; 

• Een verzekering voor de  
hokken en konijnen.

 

Project: AZ-IN-39
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De dalende inkomstenstroom is  
jaren achtereen een zorg geweest  
van Melania. Om het tij te keren is  
een nieuwe fondsenwervings-
strategie ontwikkeld, waarbij wordt 
ingezet op meerdere inkomsten- 
bronnen. Melania werft nu actief mid-
delen onder groepen (particulieren), 
vermogensfondsen en andere geld-
verstrekkende organisaties, loterijen 
en bedrijven. Ook hopen we ieder jaar 
weer op een of meer nalatenschap-
pen.

(GROEPEN) PARTICULIEREN

Vrouwengroepen vormen al  
decennialang de belangrijkste bron  
van inkomsten voor Melania. Deze 
vrouwen organiseren allerlei fondsen-
wervende activiteiten, zoals oliebol-
lenverkoop, fietstochten, collectes en 
verkoop van tweedehands kleding. 
Helaas is het aantal donateurs- 
groepen drastisch teruggelopen; van 
100 in het jaar 2000 naar nu nog maar 
12. De belangrijkste reden waarom de 
vrouwen stoppen, is het bereiken van 
een hoge leeftijd en het niet kunnen 
vinden van opvolging. Er ligt dus een 
grote taak om het aantal particuliere 
donateurs te laten groeien. Daarom is 
in 2018 gestart met het werven van  
‘Vriendinnen van Melania’. 

Hiervoor is een speciale folder  
ontwikkeld en is het hele jaar een  
advertentie geplaatst in de  
magazines Vrouwen van NU,  
Passage en Denken en Doen. 

VERMOGENSFONDSEN

In 2017 is de jaarlijkse bijdrage van 
Cordaid van € 25.000 komen te  
vervallen en waren we nog niet in 
staat dat te vervangen. In 2018 is 
gekeken naar de mogelijkheden 
om elders fondsen te werven en is 
een fondsenwerver ingehuurd die 
op no cure no pay basis aan de slag 
is gegaan. Het resultaat is dat we 
mooie bijdragen hebben ontvangen 
van ASN Foundation, Fonds Elise 
Spijkman, RKSCI, Van Helden Tucker, 
KOOK en Julie Postel. Daarnaast 
ontvingen we spontane bijdragen 
van organisaties als Vrouwen voor 
Vrede in Ridderkerk en de opgeheven 
Wereldwinkel Katwijk.

VRIENDENLOTERIJ

Melania is al jaren beneficiair van de 
Vriendenloterij. Personen die mee-
spelen in de loterij kunnen aange-
ven dat zij 50% van hun inleg willen 
begunstigen aan Melania. Dit levert 
jaarlijks een kleine bijdrage op.

 
BEDRIJVEN

Helaas heeft Melania dit jaar geen giften 
en donaties vanuit het bedrijfsleven ont-
vangen. Er was ook geen menskracht 
om daar actief op in te zetten. Het plan 
voor het opzetten van een netwerk van 
zakenvrouwen schuift door naar 2019.

NALATENSCHAPPEN

Een van onze trouwe donateurs,  
Rie Terwijn uit Amsterdam, is in  
januari 2018 helaas overleden.  
Rie Terwijn was lid van de Melania 
Werkgroep van de Dominicuskerk  
in Amsterdam en een ware ambassa-
deur van Melania bij de fondsenwerven-
de activiteiten. Naast haar vaste  
maandelijkse bijdrage, deed ze  
meer dan eens nog een extra gift  
via de Dominicuskerk. Ook bij haar  
overlijden heeft zij aan Melania  
gedacht en heeft zij al haar geld  
aan ons nagelaten: een bedrag van  
€ 45.000. Op verzoek van de nabestaan-
den is van dit geld het  
‘Rie Terwijn-bestemmingsfonds’ ge-
vormd. Hieruit wordt het geld, verdeeld 
over drie 3 jaar (2018-2020), besteed 
aan projecten in Afrika die bij voorkeur 
een trainingselement bevatten.  
De Dominicuskerk is betrokken bij de 
keuze van de projecten. 

MELANIA  DONATEURS EN FINANCIERS
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MELANIA ORGANISATIE

Stichting Melania bestaat uit een 
bestuur, drie projectcommissies 
(een per continent), een  
commissie Communicatie & 
Fondsenwerving en een financieel 
medewerkster. Alle dames in  
de organisatie vervullen hun  
werkzaamheden op vrijwillige 
basis.

BESTUUR

In 2018 is de bestuurssamen- 
stelling van Melania vrijwel geheel 
vernieuwd. Op 1 januari 2018  
was er al een vacature voor een 
secretaris; drie andere leden van 
het bestuur zeiden gedurende het 
jaar om verschillende redenen 
hun bestuurslidmaatschap op.  
Alleen de voorzitter (Erica van 
Engel) bleef als constante factor 
over. Het vinden van goede  
bestuursleden met voldoende tijd 
is geen makkelijke opgave en het 
feit dat de organisatie in transitie 
is, maakt het nog complexer.  
Gelukkig zijn we er toch in  
geslaagd om drie nieuwe  
bestuursleden te vinden.  

Op 31 december is er alleen nog 
een vacature voor een algemeen 
bestuurslid. 

SECRETARIAAT

De secretariaatswerkzaamheden 
zijn in 2018 door het bestuur 
uitgevoerd. De boekhouding 
is in handen van de financieel 
medewerkster. Voor een aantal 
ondersteunende administratieve 
werkzaamheden is daarnaast 
gebruik gemaakt van een virtueel 
assistente via Moneypenny. Van 
september tot december 2018 is 
communicatiebureau Transmissie 
ingehuurd voor het leveren van 
ondersteuning bij de communica-
tiewerkzaamheden en de inrich-
ting van de digitale infrastructuur. 

COMMISSIES

Voor de beoordeling en moni-
toring van de projecten zijn drie 
projectcommissies actief.  
De projectcommissie Latijns- 
Amerika bestaat uit vijf leden  

en bleef ongewijzigd.  
De commissie Afrika had te  
maken met een aantal wisselin-
gen, waardoor het aantal leden 
schommelde tussen 5-6 leden. 
Gedurende het jaar hebben drie 
leden afscheid genomen en zijn 
twee nieuwe leden toegetreden. 
De commissie Azië heeft een groot 
deel van het jaar stilgelegen  
wegens ziekte en vertrek van  
enkele leden. Gelukkig zijn er  
weer vier nieuwe leden geworven. 

De Communicatiecommissie  
bestond uit drie leden. Halverwege 
het jaar is de commissie omge-
doopt tot commissie Communica-
tie & Fondsenwerving met nog een 
extra lid. Helaas zagen we ook bij 
deze commissie de uitstroom van 
2 leden. Deze zijn op 31 december 
2018 nog niet vervangen. 

Bestuur en commissies hebben  
allen hun eigen vergadercyclus. 
Twee keer per jaar is er een  
teambijeenkomst waar alle  
bestuursleden en vrijwilligers  
aan deelnemen.
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Samenstelling team 
per 31 december 2018
 

PC Afrika:
Elly Derksen (coördinator)
Marjo van Son
Martine Benschop-Jansen
Marie Louise Muraketete
Jasmin Seijbel
Rianne Tamis

PC Azië:
Maya Butalid (coördinator)
Eleonore Harinck
Shafiqua Sharif Padmadisastra 
Marleen Janmaat
Anne Zwijnenburg

PC Latijns-Amerika:
Baukje Bruinsma (coördinator)
Elise Pors
Juliette Rijnfrank
Rosa Vargas
Lourdes Villamil Saldeco

Financieel medewerkster:  
Neshe Vehli

Commissie Communicatie  
en Fondsenwerving:
Erica van Engel
Karen Kammeraat   
 

Bestuur:

Voorzitter:  
Erica van Engel

Secretaris:  
Marleen Cremers  
(aspirant, benoeming in 2019)

Penningmeester:  
Caroline van Dijk vanaf april 2018

Coördinator Projectcommissies:  
Ceciel Bruin-Mosch (aspirant,  
benoeming in 2019)

Algemeen bestuurslid:  
(vacature) 

HUISVESTING EN ICT

Uit kostenoverweging is de  
kantoorruimte in het gebouw van 
Cordaid per 1 oktober 2018  
opgezegd. Dit kon, omdat er heel 
beperkt gebruik van werd gemaakt.  
Alle werkzaamheden worden voorna-
melijk vanuit huis uitgevoerd. Verga-
deringen vinden veelal plaats in het 
Graalhuis in Utrecht, bij de Church  
of our Savior in Den Haag of op  
andere plekken waar we gratis of 
tegen een geringe vergoeding gebruik 
van kunnen maken. Het archief ouder 
dan 7 jaar is ondergebracht bij het 
Katholiek Documentatiecentrum in  
Nijmegen waar al een groot deel  
van ons archief was gestald.  

Het recente archief is bij het bestuur 
ondergebracht. Onze ICT en telefonie 
waren ondergebracht bij Cordaid. 
Vanwege de verhuizing zijn deze in 
eigen beheer genomen. Voor de post 
hebben we nu een eigen postbus.

PROCEDURES

De aanvragen die bij Melania 
binnenkomen variëren van mails 
met twee zinnen tot aanvragen met 
bijlagen van 20-30 pagina’s. Ook 
zagen we verschillende werkwijzen 
in de verwerking van de aanvragen 
plus een lange doorlooptijd van 
aanvraag tot financiering. Daarom 
heeft een klankbordgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van alle com-
missies, de financieel medewerkster 
en het bestuur in 2017-2018 de hele 
procedure doorgelicht en een voor-
stel voor verbetering gemaakt. We 
hebben de aanvraagprocedure en 
bijbehorende formulieren bijgesteld 
en deze zijn door diverse vrijwilligers 
vertaald in het Engels, Spaans en 
Portugees.  

Op deze manier hopen we de  
kwaliteit van de ingediende  
aanvragen te verbeteren en de door-
looptijd van aanvraag tot uitbetaling 
van de projecten te verkorten.  
In 2018 is alles omgezet naar een 
digitale projectadministratie in  
Microsoft Sharepoint en is gestart 
met de implementatie van deze  
nieuwe werkwijze.
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MELANIA MEETING

Ieder jaar wordt er een relatiedag 
georganiseerd om onze donateurs 
en ambassadeurs bij te praten over 
de laatste ontwikkelingen en ze te 
bedanken voor hun inzet.  

De Melania Meeting vond dit jaar 
plaats op 6 oktober. Ruim 40 vrou-
wen uit het hele land verzamelden 
zich in zalencentrum Domstad in 

Utrecht. Naast presentaties van 
het bestuur en de projectcom-
missie Latijns-Amerika, was er 
ook een bijzondere gastspreker, 
Ir Regina Sari Fabianti PD.Eng van 
Melania Jakarta. Melania Jakarta 
is ontstaan in de beginjaren na de 
oprichting van Stichting Melania 
en is inmiddels uitgegroeid tot een 
grote organisatie met diverse pro-
jecten op het gebied van zorg en  
onderwijs.
 

Donateursgroep Melania  
Hilvarenbeek werd in het zonnetje 
gezet vanwege hun bijzondere 
wervingsactiviteit: tweedehands 
kledingverkoop. In de middag  
vertelde notaris Leijser over de  
mogelijkheden van nalaten en 
schenken. Tijdens de lunch was 
er alle tijd om met elkaar van 
gedachten te wisselen en te net-
werken. Mede door de warmte en 
betrokkenheid van alle donateurs 
was het een zeer geslaagde dag.
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PARTNERS

Sinds jaar en dag is Melania lid 
van de Nederlandse Vrouwen-
raad (NVR). In 2018 hadden twee 
bestuursleden een actieve rol in 
commissies en in de deskundigen-
pool van de NVR.

Daarnaast zijn we lid van het 
digitale platform voor ontwikke-
lingssamenwerking OneWorld.nl 
en van het crowdfundingplatform 

PIF-World.
Het lidmaatschap van het  
internationale netwerk van  
katholieke vrouwenorganisaties 
WUCWO is per 1 januari 2018 
beëindigd, omdat dit voor Melania 
geen toegevoegde waarde meer 
had.

Ook is het lidmaatschap van het 
internationale netwerk Women  

for Water Partnership (WfWP)  
per 31 december 2018 opgezegd.  
Melania heeft te weinig mens-
kracht om het partnership goed 
in te vullen en door aanscherping 
van onze focus op inkomensgene-
rende projecten is er minder aan-
sluiting bij de doelen van WfWP.
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MELANIA IN DE TOEKOMST

De ambitie voor de periode  
2017-2019 is hoog ingezet:  
een nieuwe strategie en nieuwe 
organisatie moesten weer voor 
inkomstengroei zorgen.  
Dit jaar was het tweede jaar van 
de transformatie naar een  
moderne fondsenwervende instel-
ling die zich op een eigen unieke 
wijze kan meten met andere 
organisaties en particuliere initia-
tieven die zich richten op vrouwen 
in ontwikkelingslanden. De focus 
op enkel inkomensgenereren-
de activiteiten is een kenmerk 
waarmee Melania zich duidelijk 
onderscheid.

De interne organisatieverande-
ringen lopen in 2019 nog door en 
worden tussentijds geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld. De nieuwe 
fondsenwervingsstrategie heeft in 
2018 haar vruchten afgeworpen. 
Daarom zetten we onze strategie 
in 2019 onverminderd door. 

We gaan verder experimenteren 
met de werving van nieuwe  
individuele donateurs. Deze keer 
kiezen we voor werving via  

sportevenementen, zoals bijvoor-
beeld de Dam-tot-Dam-loop. 

We zien dat vooral jonge vrouwen 
sponsorlopen en andere actieve 
events gebruiken om zich in te 
zetten voor goede doelen. Zo 
organiseren onze bestuursleden 
Marleen Cremers en Caroline van 
Dijk, en Marie-Louise Muraketete 
uit de PC Afrika, op eigen initiatief 
een fietsreis met donateurs in 
Rwanda. Tijdens deze benefietreis, 
die in januari 2020 plaats gaat  
vinden, worden ook enkele  
projecten van Melania bezocht.

In 2019 zullen we ook weer 
vermogensfondsen en andere 
geldverstrekkende organisaties 
aanschrijven om ons werk te 
ondersteunen. Een mooie kans 
ligt er voor Melania in het Euro-
pese subsidieprogramma Frame 
Voice Report. Dit programma is 
specifiek gericht op het vergroten 
van draagvlak voor de duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Samen met 
Vrouwen van Nu is een aanvraag 
ingediend voor een project dat zal 
lopen van april 2019 tot april 2020.

De website is vernieuwd en moet 
in 2019 meer bezoekers trekken, 
bijvoorbeeld door de inzet van 
social media. We zullen digitale 
banners ontwikkelen die  
donateurs(-groepen) op hun 
eigen website kunnen zetten om 
kenbaar te maken dat ze Melania 
ondersteunen. We zetten PIF- 
World in als crowdfundingsplat-
form, zodat donateurs online geld 
kunnen werven via acties als de  
Dam-tot-Dam-loop en fietsreis.

In 2019 wordt ook het beleid 
2020-2022 voorbereid. Belang-
rijke aandachtspunten zijn 1) het 
uitbouwen van het netwerk van 
intermediairs en partners, 2) het 
vergroten van de bekendheid van 
Melania in Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika en 3) impact- 
meting. Ook zal in 2019 een  
start gemaakt worden met de 
voorbereidingen van het 100-jarig 
jubileum in 2021. 
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Om onze ambities te realiseren 
zijn ook vrijwilligers nodig die de 
ambitie dragen. We streven ernaar 
een vrijwilligersbeleid te voeren 
dat de huidige dames bindt en 
dat ons aantrekkelijk maakt voor 
nieuwe vrijwilligers, met name die 
zich willen inzetten op het gebied 
van communicatie en fondsenwer-
ving. We hopen dat ook het vijfde 
bestuurslid snel wordt gevonden.

Als de veranderingen zijn door-
gevoerd, hebben we een stevig 
fundament gebouwd. Een basis 
waarop we de fondsenwerving 
nog verder kunnen uitbouwen. 
Economische zelfstandigheid 
wordt steeds meer gezien als de 
manier om mensen, in het bijzon-
der vrouwen, te helpen om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Daar is in Nederland voldoende 
financiële steun voor te vinden. 
Daarom zien we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. 
.
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 
Vaste activa

De bestaande activa, zijnde de  
laptop en beamer, zijn in 2018 
geheel afgeschreven.

Dit jaar is er een grote investering 
gedaan in de digitale infrastruc-
tuur door de vernieuwing van de 
website, inrichting van een digitale 
werkomgeving en projectadmi-
nistratie en de aanschaf van een 
relatiebeheersysteem.  
Deze kosten, € 13.204, zijn geacti-
veerd en zullen in 5 jaar  
afgeschreven worden. 

In de effectenportefeuille zijn 
geen mutaties gedaan.  
De beurswaarde van de  
beleggingen is toegenomen van  
€ 230.971 naar € 248.403.

RESERVES

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is in 2018 
gehandhaafd op € 165.000. Dit 
bedrag dient als garantie voor 

goedgekeurde projecten en voor 
dekking van overige kosten van de 
organisatie.
 
Bestemmingsreserves

Voor de viering van het 100 
jarig bestaan in 2021 is € 15.000 
gereserveerd. De overige € 1.480 
resteert nog van de reservering 
voor de strategie fondsenwerving, 
waar aanvankelijk € 5.000 voor 
gereserveerd was. 

Bestemmingsfondsen

Melania heeft in 2016 een  
nalatenschap van mevrouw  
Van der Donk ontvangen, welke in 
delen dient te worden aangewend 
voor projecten. Hiervan resteert 
op 31 december 2018 € 5.278.  
In 2018 is een heel mooie nalaten-
schap ontvangen van mevrouw 
Rie Terwijn ten bedrage van  
€ 45.000. Met de nabestaanden 
is afgesproken dat dit bedrag in 3 
jaar zal worden besteed aan  
projecten in Afrika. Ongeveer 1/3 
deel van het bedrag is aldus in 
2018 voor projecten benut.  

MELANIA FINANCIËLE VERANTWOORDING

Van het restantbedrag is het 
bestemmingsfonds Rie Terwijn 
gevormd, te besteden in 2019  
en 2010. 

Overige reserves 2018

In 2018 zijn de uitgaven iets hoger 
geweest dan de baten uit fonds-
werving en de eerder gemaakte 
reserveringen voor projecten en 
transitie. Dit bedrag van € 1.961,- 
wordt aan de overige reserves 
onttrokken. 
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Kortlopende schulden

In 2018 wordt een bedrag van 
€ 12.540 aan overige schulden 
geboekt. Dit betreft toezeggingen 
tot ondersteuning van  
projecten waarvan de betaling op 
31 december 2018 nog niet heeft 
plaatsgevonden. Het bedrag is een 
stuk lager dan in 2017 (€ 53.212) 
omdat we meer sturing gezet 
hebben op het sneller betalen van 
projecten en direct in het jaar van 
goedkeuring. De post overlopende 
posten betreft zoals declaraties en 
accountantskosten welke op 2018 
betrekking hebben, maar in 2019 
betaald zijn. 

TOELICHTING BIJ STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN 

Baten

Het totaal aan baten in 2018 
bedraagt € 130.968 (in 2018 € 
45.780). Dit bedrag is samenge-
steld uit bijdragen van Melania 
groepen (€ 18.958), donaties en 
giften (€ 19.511) en nalatenschap-
pen (€18.555) en gericht aange-
schreven vermogensfondsen (€ 
26.051). Daar komt bij € 87 van 
de Vriendenloterij, € 1.222 aan 
opbrengst uit beleggingen en 
genoemde nalatenschap van  

Rie Terwijn welke voor 1/3 deel in 
2018 is opgenomen.  Daarnaast is 
in lijn met de begroting € 40.000 
aan baten opgenomen uit de  
algemene reserves, ten behoeve 
van projecten en de transitie, en  
€ 1.480 uit het eerdere  
bestemmingsfonds van mevrouw 
Van der Donk. 

Lasten

In 2018 is € 85.399 direct aan de 
diverse projecten uitbetaald. Dit 
is vergelijkbaar met € 86.731 in 
2017. 

Het totaal aan kosten voor fond-
senwerving en beheer en adminis-
tratie bedroeg in 2018 € 47.616. 
Dit is meer dan de € 34.401 in 
2017 door de omvang van de 
investeringen in de communi-
catiemiddelen en digitale infra-
structuur. In 2018 is 35,8% van de 
totale lasten besteed aan kosten 
voor fondsenwerving, beheer en 
administratie. De intentie is dit 
percentage terug te brengen. 

De staat van baten en lasten sloot 
ultimo 2017 met een negatief 
saldo van € 1.961 (2017:  
negatief saldo van € 73.431). 
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ACTIVA

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Inventaris   

Financiële vaste activa
Effecten    

Som der vaste activa  

Vlotte activa
Vorderingen   
Liquide middelen  

Som der vlottende activa  

Som der activa  

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve   
Bestemmingsreserves 
Overige reserves   

Fondsen
Bestemmingsfonds 
   

Kortlopende schulden
 
Som der passiva 

13.204

203.357

216.561

82.058

298.619

245.214

34.717
279.931

18.688

298.619

36
  82.022

165.000
16.480

  63.734

31 DECEMBER 2018
        €                  € 

184

203.357

203.541

160.986

364.527

293.850

8.566
302.416

62.111

364.527

496
160.490

165.000
17.156

111.694

31 DECEMBER 2017
      €                  € 

BALANS
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BATEN
Uit eigen fondswerving
Uit loterijorganisaties   
Uit beleggingen
Vrijval reserveringen  
projecten en transitie  
Som der baten   

LASTEN 
Besteed doelstellingen  
Projecten   
Vervallen projecten voorgaande jaren
Uitvoeringskosten  

Werving kosten  
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie
Som der lasten  
 
NADELIG/ BATIG SALDO

Toevoeging / onttrekking () aan:
Continuïteitsreserve 
Bestemmingsreserves  
Overige reserves 
Totaal reserves
Bestemmingsfonds 

130.968

85.313

16.566

31.050
132.929

(1.961)

—
—

(1.961)
(1.961)

—

(1.961)

83.170
87

1.222
45.999

85.399
(1.580)

1.494

WERKELIJK 2018            
€                 € 

229.700

152.200

—

77.500
229.700

—

98.050
—

1.500
47.479

 

150.000
—

2.200

BEGROOT 2018      
€                  € 

45.870

84.900

16.999

17.402

119.301

(73.431)

40.000
(2.390)

(106.270)
(68.660
(4.771)

(73.431)

44.609
39

1.222

86.731
(3.315)

1.484

WERKELIJK 2017
      €                  € 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
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Kosten eigen organisatie

Secretariaatskosten en bestuurskosten  

Organisatiekosten  

Communicatiekosten

Overige algemene kosten

Kosten organisatie

Toegerekend aan:

Lasten fondswerving  

Uitvoeringskosten projecten  

Lasten van beheer en administratie

Totaal eigen organisatie

Werkelijk 
2018   
 

4.566

13.081  

  15.167  

1.549  

    30.866

17.095

1.484  

17.306

35.885

Begroot 
2018 
 

27.800  

15.000  

  12.000  

  1.500 

 

   77.500

16.250

1.500

22.250

40.000

Werkelijk 
2017  
 

7.239

9.157  

  —  

  910     

   17.306

15.079

3.020

15.004

33.103

€                  €                                      €

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers in dienst. Gedurende het jaar zijn er wel ondersteunende  
diensten op freelance basis ingehuurd, zoals een virtuele assistente en een communicatiebureau. 
Verder is er een fondsenwerver ingezet op no-cure no-pay basis. Zij ontving 7% van het bedrag dat zij voor  
Melania heeft verworven.

KOSTEN EIGEN ORGANISATIE 2017
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Naaldwerk                                                               
Legkippenhouderij 
Kippenhouderij  
Naaitraining 
Honingproductie  
Tentenverhuur 
Opstart diverse mini-ondernemingen 
Productie cake en koekjes 
Ondernemingstraining  
Schoon water 
Pluimveehouderij
Sieradenproductie en pluimveehouderij 
Mandenmakerij 
Pluimveehouderij
Graansilo’s 
Verhuur tenten en plastic stoelen
Kaarsenmakerij 
Maisteelt 
Bijenhouderij    
 

SPECIFICATIE PROJECTEN 2018

AF-EG-2  
AF-KE-17 
AF-KE-18 
AF-KE-19 
AF-KE-20 
AF-SD-2 
AF-SD-3 
AF-SD-4 
AF-SD-6 
AF-TZ-4/R 
AF-UG-45 
AF-UG-57 
AF-UG-59 
AF-UG-61 
AF-UG-62 
AF-UG-63 
AF-UG-64 
AF-UG-65 
AF-UG-66

Melania HIlvarenbeek
Fonds Julie Postel
tichting Elise Spijkman
Nalatenschap Rie Terwijn/Fam. Van Dienst-Olk
Familie Vermeer
Stichting Protestants Steunfonds
Nalatenschap Rie Terwijn
Nalatenschap Rie Terwijn
Dominicuskerk
Werkgroep Melania Zuid West Veluwe 
Nalatenschap Mw. Van der Donk
RSCI / KVG Houten
Stichting Van Helden Tucker/ KVG Hoorn 
Nalatenschap Mw. Van der Donk
KVG Roermond
Stichting KOOK
Stichting Elise Spijkman
Nalatenschap Rie Terwijn
Nalatenschap Rie Terwijn

Afrika             Activiteit     Geadopteerd door*
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Katoenproject  
Opzet naaiatelier  
Konijnenfokkerij 
Productie borden

Collectieve onderneming  
Landbouwproject       
Maaltijdenverkoop via kiosk 
Productie ziekenhuiskleding 
Verkoop van vruchtensappen 
Opzet naaiatelier 
Opzet naaiatelier  
Opzet boerderij vrije uitloop kippen 
Kassenteelt 
Opzet naaiatelier 

Azië             Activiteit     Geadopteerd door

Latijns-Amerika           Activiteit     Geadopteerd door 

AZ-IN-2 
AZ-IN-38  
AZ-IN-39 
AZ-IN-40

LA-BR-10 
LA-EC-6
LA-EC-7
LA-EC-8
LA-EC-9
LA-GT-7
LA-PE-4 
LA-SV-14 
LA-SV-15 
LA-SV-16

* De projecten waarbij geen donateur vermeld staat, werden gefinancierd met bijdragen van de  
Vriendenloterij, individuele donateurs en de volgende groepen:
RK Zalige Titus Brandsma, KVG Assendelft, Melania Werkgroep Hilvarenbeek, Ver. Zuster van Liefde, Vrouwen  
voor Vrede en Wereldwinkel Katwijk. Daarnaast werd een deel van de reserves van Melania aangewend.

Dominicuskerk
Stichting Elise Spijkman

Melania Flevoland
ASN Foundation

ASN Foundation

Thea van der Poel
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