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Voor de tijd van je leven 

Inleiding 
 
2021 is weer voorbij. Opnieuw een bijzonder jaar, vooral door de 
voortdurende coronapandemie. We hebben hier allemaal in meer 
of mindere mate mee te maken. Gelukkig wonen we in een land 
met goede voorzieningen. Hoe anders is dat op vele andere plekken 
op deze wereld, zoals in de Dominicaanse Republiek. Voor veel 
gezinnen ontbreken de basisbehoeften zoals voldoende eten en 
drinken, een goede en veilige plek om te wonen en toegang tot 
medische zorg. Door corona zijn we zo snel geneigd om naar onze 
eigen problemen te kijken (en deze kunnen soms best groot zijn). 
Maar we vergeten soms om het wereldwijde plaatje te bekijken. 
Laten we de onhebbelijkheden van deze tijd gebruiken om beter te 
begrijpen hoe mensen in armoede zich soms kunnen voelen.  
 
Ondanks corona mogen wij als stichting Mano a Mano dankbaar 
terugkrijgen op het jaar 2021. Toch hebben we veel mogen 
betekenen voor de mensen in de Dominicaanse republiek. In de 
eerste helft van dit jaar is door de lokale bevolking hard gewerkt 
aan 8 nieuwe huizen en latrines. Een wereld van verschil voor 8 
gezinnen.  
 
We zijn samen met Ralph van Manen op zijn jubileumtoer geweest 
en we hebben ons 10 jarig bestaan gevierd.  
 
In dit jaarverslag geven we een overzicht wat we het afgelopen jaar 
hebben gedaan en proberen we vooruit te kijken naar het jaar 
2022.  
 

In deze verslag kunt u verder lezen waar wij als organisatie voor staan en 
wat we dit afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Mocht er iets staan in 
dit jaarverslag staan waar je vragen over hebt dan horen wij dit graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
Tjebbe de Jong (voorzitter) 
  

Een foto tijdens de bouw. Alleen Dominicanen aan het 

werk, helaas konden we dit jaar zelf niet meehelpen. 
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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 huizen, latrines, accommodaties voor 
onderwijs, gezondheidszorg en het aanleggen van schoon 
drinkwatervoorzieningen. 
  



JAARVERSLAG 2021 

 

Voor de tijd van je leven 

Bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds 2020 uit 4 bestuursleden:  

 
 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig vergaderd, ongeveer 1x 
per 2 maanden. Vanwege de corona-maatregelen hebben we het aflopen 
jaar ook een aantal keer online vergaderd. Voor ons als bestuur een 
nieuwe ervaring. Voor de rest hebben we regelmatig contact gehad via de 
telefoon, Whatsapp en Email.  
 
De besprekingen gingen voornamelijk over het voorbereiden van 
projecten, de communicatie en de andere lopende zaken van de stichting 
en de lopende zaken. Ook hebben we als bestuur contact onderhouden 

met onze partnerorganisatie Servidores Mundiales. De meeste 

communicatie verloopt via de mail, maar we hebben ook een aantal keer 
online vergaderingen gehouden. In het voorjaar vaan 2021 is er bij 
Servidores Munidales een nieuwe directeur aangesteld: Victor Cerda. 
 
 
De bestuurs- en stafleden maken deel uit van de vrijwilligersgroepen en 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Johannes Holwerda, projectleider 

Gerry Botermans, projectleider 

Willie Jordens, projectleider 

en secretariaat 

Tjebbe de Jong, projectleider 

en financiën 
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Voor de tijd van je leven 

Activiteiten 
 

• We hebben een promotiefilmpje gemaakt van onze stichting. Een 
oud deelnemer vertelt over zijn ervaring. Ook hebben we beelden 
laten maken in de Dominicaanse Republiek van de gezinnen die 
dit jaar een nieuw huis hebben gekregen. Het filmpje is onder 
andere gebruikt tijdens de concerten van Ralph van Manen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De website www.manoamanodomrep.nl is vernieuwd. Op de 
nieuwe website kunnen gemakkelijker filmpjes geplaatst worden 
en is er een link waardoor bezoekers eenvoudiger een gift over 
kunnen maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Met regelmaat waren we te vinden op Facebook 
 

• Er is zeer regelmatig een nieuwsbrief verstuurd, in totaal 13 keer. 
Dit is meer dan in de voorgaande jaren. Dit komt vooral omdat we 
afgelopen jaar niet op project konden en onze achterban toch op 
de hoogte wilden houden van onze bezigheden. 
 

 

 

 

 

 

 

• Tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van het project op 
afstand was er intensief contact met de partner organisatie 
Servidores Mundiales. De intrim directeur, Pablo Paulino (Nelson), 
stuurde ons bijna wekelijks een update van de werkzaamheden.  
 

• Op 27 september 2021 hebben we ons 10 jarig bestaan gevierd. 
De mogelijkheden om dit te vieren waren beperkt in verband met 
de corona-maatregelen. Maar we zijn heel dankbaar dat we 10 
jaar bestaan en dat we in die 10 jaar heel veel mooie dingen 
hebben mogen doen. 
 

 
 
 

http://www.manoamanodomrep.nl/
https://www.youtube.com/embed/qtD2SwUPW2c?start=3&feature=oembed
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Projecten 
 

Door de coronapandemie en de onzekerheid hierover konden we in 2021 
niet op project. Tijdens het project in februari 2020 hebben we een 
bezoek gebracht aan Mamey Macho. Het plan was om daar in februari 
2021 acht nieuwe huizen te bouwen.   
 
In overleg met onze partnerorganisatie hebben we besloten een project 
op afstand te organiseren. De lokale bevolking heeft onder de begeleiding 
van Servidores Mundiales de huizen en latrines gebouwd. We kregen 
bijna wekelijks een update van de bouwwerkzaamheden. We kregen 
regelmatig foto’s en filmpjes, maar ook een verslag met daarin de 
belangrijkste zaken, zoals een overzicht van de finacien en de planning.  

 
Het resultaat is acht prachtige huizen voor gezinnen die dit heel hard 
nodig hadden! De huizen zijn tijdens een grote ceremonie officieel 
overgedragen aan de bewoners. Hier waren meerdere bestuursleden, de 
nieuwe directeur Victor Cerda en een aantal andere bekenden bij 
aanwezig.  
 

We zijn blij dat het werk door kon gaan en dat we weer iets hebben 
kunnen doen aan het terugdringen van de armoede van een paar 
gezinnen. We zijn ook heel dankbaar voor alle giften die we mochten 
ontvangen van onze trouwe achterban. Zonder hen hadden we dit project 
niet kunnen realiseren. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe directeur van Servidores 
Mundiales is bij alle gezinnen langs 
geweest om de huisraad te inventariseren. 
Voor alle gezinnen zijn de basis 
benodigdheden zoals bedden, tafels, 
stoelen en bestek gekocht en geleverd. 
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Concert reeks  
 
Ralph van Manen start in 1993 zijn carrière als soloartiest en brengt in de 
jaren die volgen diverse live – en studio albums uit. Samen met zijn eigen 
band treedt hij veelvuldig op tijdens diverse concerten en 
muziekevenementen. Ralph is onder meer bekend van het lied 'Testify to 
Love'. Tijdens zijn jubileum tour in 2021 besteedden hij en zijn band 
aandacht aan Mano a Mano. De optredens vonden plaats in Heerenveen 
(try-out), Gouda, Veenendaal, Zwolle en Dordrecht. Het team van Mano a 
Mano reisde mee met al deze concerten. Het promotiefilmpje werd 
getoond tijdens het project en er was een informatietafel waar 
belangstellende vragen konden stellen over onze organisatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiën 
Inkomsten 
 
De inkomsten werden in 2021 voor een groot deel bijeengebracht door 
onze trouwe achterban. Wij schreven verder ook kerken, bedrijven en 
organisaties aan om ons te sponsoren. Daarnaast was er de financiële 
opbrengst van de concerten van Ralph van Manen.  
 
Uitgaven 
Er waren in 2021 verhoudingsgewijs weinig uitgaven. Natuurlijk waren er 
de bouwkosten van de 8 woningen in Mamey Macho, maar er was geen 
reis. De kosten voor deelnemers en vliegtickets zijn dus niet gemaakt.  
 
Stichting Mano a Mano werkt zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-
status.  
 

 
 
Verwachtingen 2022 
 
Door de aanhoudende hulpvraag vanuit de Dominicaanse Republiek en 
gezien onze goede financiële situatie verwachten wij door te gaan met 
onze projecten. Ons eerstvolgende project zal maar/april 2022 worden 
uitgevoerd. We zullen opnieuw huizen laten bouwen in Mamey Macho. In 
november 2022 hopen we weer een projectreis te organiseren.  
 
 
 


