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Zuidenfonds

In dit magazine doet Casa de Cultura da Mulher Negra uit Brazilië verslag
van haar deelname aan de Wereldconferentie Tegen Racisme in Durban.

Het SAWA Rape Crisis Center in Jerusalem strijdt tegen seksueel geweld
tegen vrouwen en biedt crisisopvang aan Palestijnse en Arabische vrouwen.

COSWAS uit Taiwan organiseerde een internationale conferentie voor
sekswerkers met lezingen, workshops en culturele activiteiten.

De League of Women Voters Tanzania geeft trainingen over ‘goed
bestuur’ aan vrouwelijke raadsleden van gemeentes.

Peoples Service Society uit India geeft voorlichting aan sekswerkers over
gezondheid. 

Aurat Association uit Pakistan stimuleert de participatie van vrouwen in de
politiek en bij de lokale verkiezingen.



Acotirene – Collectivo de Mulheres Afro–descendentes uit Rio de
Janeiro geeft seksuele voorlichting aan Braziliaanse meisjes (zie pagina 18). 



Inleiding 

Het was een intens jaar. Niemand had de terroristische aanslagen op de

Verenigde Staten kunnen voorspellen, laat staan de gevolgen daarvan voor de

Afghaanse bevolking of het escalerend geweld in het Midden–Oosten. Ook in

Nederland zijn de gevolgen voelbaar. Zo blijkt 11 september een excuus voor

het toeschrijven van allerlei maatschappelijke problemen aan migranten, in het

bijzonder die met een islamitische achtergrond. Gelukkig zijn er overal in de

wereld groepen die zich hard maken voor een eerlijke wereld met respect voor

verschillen en waar rechten van vrouwen vanzelfsprekend zijn. Ook in 2001 

hebben we met veel van die groepen kunnen samenwerken. 

Zo waren we actief in het alsmaar uitdijende internationale netwerk van onafhankelijke vrouwenfond-

sen. Mama Cash steunt deze vrouwenfondsen in hun opstartfase. De 15 leden van het netwerk zijn

niet alleen subsidieontvangers, maar ook belangrijke samenwerkingspartners. Naast uitwisseling over

bijvoorbeeld strategieën voor fondsenwerving wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een methode

voor het meten van resultaten van ons werk.

Met ons 20–jarig jubileum in zicht in 2003 zijn we gaan nadenken over de toekomst van Mama Cash.

Een voorbeeld van onze heroriëntatie is het Garantiefonds, dat al 19 jaar borgstellingen aan 

vrouwelijke onderneemsters in Nederland verstrekt. Inmiddels zijn er allerlei regelingen en instanties

die vrouwelijke ondernemers ondersteunen. Omdat het past bij onze rol te zoeken naar activiteiten 

die (nog) niet door anderen worden opgepakt, onderzoeken we in hoeverre we deze specifieke inzet in

de toekomst anders vorm kunnen geven. Een ander voorbeeld is onze samenwerking met AWID

(Association for Women’s Rights and Development) waarmee we het project ‘Facing the Future’ zijn

gestart. Doel van deze activiteit is het stimuleren van discussies over een nog effectievere rol voor

vrouwenorganisaties, zowel in Nederland als elders in de wereld. 

Ook op kantoor waren er veranderingen. Na zes jaar verliet directeur Lilianne Ploumen onze 

organisatie om te gaan werken bij Cordaid. Onder haar bevlogen leiderschap is Mama Cash stevig 

gegroeid en is het aantal ondersteunde vrouwengroepen aanzienlijk toegenomen. Zelf maakte ik de

overstap van Novib naar Mama Cash. Al een aantal jaren volg ik Mama Cash met veel belangstelling

en bewondering. Het is voor mij een voorrecht om in de functie van directeur de toekomst van Mama

Cash mede vorm te geven.

Mama Cash werd in 2001 ook geconfronteerd met financiële tegenvallers. Door de economische 

dip als gevolg van 11 september kregen we te maken met koersverlies en viel het resultaat van de

wervingsactie voor nieuwe donateurs tegen. Verder was er door de directeurswisseling enkele 

maanden minder aandacht voor fondsenwerving. Tegelijkertijd was er een toenemende interesse in

een nieuwe manier van schenken, te weten het fonds op naam. Ook is er geïnvesteerd in personeel,

zowel in het aantrekken van nieuwe medewerkers als in loopbaanontwikkeling. Verder is het opvallend

dat de kwaliteit van de subsidie–aanvragen aanzienlijk toenam. Aangescherpte toekenningscriteria en

het investeren in het adviseursnetwerk in verschillende regio’s in de wereld hebben duidelijk hun

vruchten afgeworpen. 

Kortom, 2001 was een jaar van veel veranderingen, zowel binnen de organisatie als in de wereld om

ons heen. Het was ook een jaar van investeren in de toekomst om zo nog meer ruimte te kunnen

geven aan vrouwen met idealen en slimme plannen. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de

vrouwen en vrouwenorganisaties die Mama Cash in 2001 heeft mogen steunen. Met een diversiteit

aan thema’s en strategieën werken vrouwen aan een wereld waarin ze de ruimte krijgen die hen 

toekomt. De steun van Mama Cash blijft daarbij van groot belang. De tomeloze inzet van vele vrouwen

om ons heen, de vrijwilligers, bestuursleden, donateurs en adviseurs in Nederland en elders in de

wereld blijft daarbij onontbeerlijk. We laten deze vrouwen in dit jaarverslag dan ook graag aan het

woord. Ellen Sprenger / Directeur
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De organisatie

Mama Cash bestond in 2001 uit het Zuidenfonds, het Midden- en Oost–Europafonds, het

Cultuurfonds, het Garantiefonds en De Erfdochters. De Stichting Mama Cash beheert het geld, stelt

jaarlijks de budgetten vast en is werkgever van het personeel. De vier fondsen hebben ieder een eigen

fondsmanager en worden ondersteund door een groep deskundige adviseurs. Sinds de statutaire 

wijziging in de organisatie van Mama Cash, hebben de fondsen per 1 april 2001 een adviesraad in

plaats van een bestuur. In samenspraak stellen de fondsmanager en adviesraadsleden van het 

betreffende fonds criteria op voor het beoordelen van aanvragen. Deze criteria verschillen per fonds

en worden bovendien regelmatig herzien. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden 

ingediend. Op kantoor wordt er een eerste selectie van de aanvragen gemaakt en aanvullende 

informatie opgevraagd. De fondsmanager stelt vervolgens een advies op over de geselecteerde 

aanvragen. Dit advies gaat met de aanvragen naar de adviesraad die in een beslissingsvergadering 

de voorstellen beoordeelt. 

Mama Cash besteedt veel zorg aan de samenstelling van haar adviesraden. De raden van de 

verschillende fondsen zijn divers samengesteld, zowel in achtergrond als in expertise. Het Zuidenfonds

en het Midden- en Oost-Europafonds maken bovendien gebruik van een wereldwijd netwerk van 

lokale adviseurs. Dit zijn deskundige vrouwen die de situatie in hun land goed kennen en de criteria

van Mama Cash onderschrijven. Via hen winnen de fondsmanagers de benodigde informatie in over

de groepen of organisaties die bij hun fonds een aanvraag indienen.

Het organogram van Mama Cash zag er in 2001 als volgt uit:

5>

Bestuur

Adviesraad

Adviesraad
Adviesraad

Adviesraad

Adviesraad

Midden- en
Oost–Europafonds

Zuidenfonds

Cultuurfonds

Garantiefonds

Fondsenwerving
en communicatie

Erfdochters

Financiën

Directie
Secretariaat



Nadwa Al Najar van Habibtie uit Arnhem biedt de aankleding voor de 
viering van belangrjke gebeurtenissen volgens culturele gebruiken.

De drie eigenaren van de Soepwinkel in de Amsterdamse Pijp: 
(v.l.n.r.) Anja Molhoek, Trienet Kroon, Karina Hol.

Willy Jager van Voetzooi levert souvenirtextiel, sokken en babykleding, 
aan onder meer VVV’s, pretparken, dierentuinen en Schiphol.

Sara Collection uit Helmond importeert Indiase stoffen en werkt daarbij
samen met vrouwenbedrijven in India.

Garantiefonds

Souvenirs uit de collectie van Voetzooi uit Grijpskerk.



Projectleider Marian Bakker (links) en workshopleider Ditte Wessels werken
aan de tentoonstelling Lesbian ConneXion/s in St. Petersburg. 

Foto van Julia Nemenova uit de tentoonstelling Lesbian ConneXion/s.

Het Human Rights And Development Center in Armenië geeft rechts-
bijstand voor slachtoffers van geweld en workshops over huiselijk geweld. 

Workshops voor Roma-vrouwen over mensenrechten, georganiseerd door
Roma Women’s Group Manushe uit Tsjechië. 

Animus Pernik Foundation uit Bulgarije zet zich in voor slachtoffers van (seksu-
eel) geweld. 

Het Multimedia Women’s Center NONA uit Kroatië distribueert onder
andere kritische films over de positie van vrouwen. 

LORI Lesbian Organization Rijeka uit Kroatië organiseert workshops voor 
lesbische vrouwen. 

Midden- en Oost–Europafonds 



Zuidenfonds*

Mama Cash steunt kleine, zelfstandige vrouwengroepen in het Zuiden (de Derde Wereld) die streven

naar verbetering van de positie van vrouwen. Hiertoe geeft Mama Cash ‘startgeld’ voor het opzetten

van nieuwe groepen of nieuwe projecten. Bovendien steunt zij groepen die door hun radicale of 

vernieuwende opstelling moeilijk financiering uit andere bronnen krijgen. Mama Cash richt zich op

vrouwengroepen in Afrika, Azië, Latijns–Amerika, het Caribisch Gebied, de Pacific en het Midden–

Oosten, die onafhankelijk zijn van overheid, politieke partijen of religieuze instanties. 

Midden- en Oost–Europafonds*

Mama Cash steunt vrouwengroepen in de post–communistische landen in Midden- en Oost–Europa

die zich inzetten voor bewustwording van de positie van vrouwen en werken aan verbetering van 

hun situatie. Dit gebied strekt zich uit van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) tot

Kazachstan. Mama Cash steunt vrouwengroepen in deze regio die onder andere onderwerpen als

zeggenschap over eigen lichaam en seksualiteit en bescherming tegen (seksueel) geweld aan de 

orde stellen. Financiële steun wordt gegeven aan groepen die onafhankelijk zijn van staat, politieke

partij of religieuze organisatie. Subsidies in het Zuiden en Midden- en Oost–Europa variëren van 

1500 tot 5000 euro (met een gemiddelde van 2500 euro).

Vrouwenfondsen

In het verlengde van haar steun aan vrouwenorganisaties in het Zuiden en Midden- en Oost–Europa

investeert Mama Cash samen met het Global Fund for Women uit de Verenigde Staten in het opzetten

van een wereldwijd netwerk van vrouwenfondsen die eveneens werken vanuit een vrouwenrechten–

perspectief. Dit netwerk komt eens per jaar bijeen om ervaring en kennis uit te wisselen en strategie

te bepalen hoe zij hun krachten kunnen bundelen. Op dit moment bestaat het lidmaatschap uit 

vrouwenfondsen uit Zuid–Afrika, Ghana, India, Nepal, Mexico, Brazilië, Mongolië, Oekraïne, Nederland

en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er plannen voor het opstarten van een vrouwenfonds in Chili,

Centraal–Amerika, Hong Kong en Duitsland. Mama Cash zet zich in voor het starten van vrouwen-

fondsen in het Zuiden, omdat vrouwen met behulp van zulke fondsen financieel onafhankelijk worden

van buitenlandse financiers. Het betekent dat er steeds meer kennis en expertise gemobiliseerd wordt

om lokale gelden te werven voor vrouwengroepen. Voor Mama Cash is dit een lang gekoesterde

droom: financiële onafhankelijkheid en toegang tot financiële middelen voor vrouwen wereldwijd 

(zie ook interview met Marjan Sax op pagina 16).

* Per 1/1/2002 zijn het Zuiden- en Midden- en Oost–Europafonds samengevoegd tot het Fonds Internationaal. 
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Cultuurfonds 

Het Cultuurfonds streeft ernaar om de diversiteit en kracht van vrouwen in Nederland zichtbaar te

maken. Door het ondersteunen van projecten van vrouwen wil het Cultuurfonds bijdragen aan een

structurele verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen, aan de beeldvorming over 

vrouwen, aan de ontwikkeling van een kritisch gedachtegoed met betrekking tot gender en etniciteit,

en het zichtbaar maken van artistieke uitingen, ideeën en ervaringen van vrouwen. Subsidies liggen

tussen 250 en 2500 euro. 

Kunstprijzen

Mama Cash wil haar steentje bijdragen aan een meer evenredige verhouding van mannen en vrouwen

in de kunstwereld, zowel als beleidsmakers als kunstenaars. Daarom reikt Mama Cash jaarlijks twee

kunstprijzen uit. In 2001 gebeurde dat voor de elfde keer. De winnaars van de Mama Cash Kunstprijs,

Mathilde ter Heijne, en de Aanmoedigingsprijs, Sara Blokland, alsmede een aantal genomineerden,

kregen bovendien de gelegenheid hun werk tentoon te stellen tijdens de speciale Kunstprijstentoon-

stelling in het Botenhuis in Rotterdam in februari 2002.

Garantiefonds

Toen Mama Cash in 1983 haar werkzaamheden startte, was één van haar belangrijkste doelen het 

vergroten van de toegang tot financiële middelen voor startende vrouwelijke ondernemers. Door het

verlenen van borgstellingen hebben we in de afgelopen 19 jaar en ook in 2001 nog vele vrouwen 

op weg geholpen, en een signaal afgegeven aan banken en andere financiële instellingen dat wij ver-

trouwen hadden in de ondernemerszin en capaciteiten van vrouwen. Nu, na 19 jaar kunnen we stellen

dat het ondernemersklimaat in Nederland voor vrouwen sterk is verbeterd. Eén op de drie bedrijven

wordt geleid door een vrouw, ze zijn vertegenwoordigd in vele verschillende bedrijfssectoren en ver-

werven zich een groeiend aandeel in het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee in de economie. Ook op

het gebied van financiering blijkt dat vrouwelijke ondernemers nauwelijks meer barrières ondervinden 

in het verkrijgen van een bankkrediet. Vrouwen met een uitkering kunnen een beroep doen op ver-

schillende regelingen van de overheid. In de afgelopen jaren zijn er verschillende andere financierings-

fondsen, gelijkend op het Mama Cash Garantiefonds, opgericht waar vrouwen met weinig of geen

eigen financiële middelen terecht kunnen. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft Mama Cash

geconstateerd dat vrouwelijke ondernemers steeds minder een beroep doen op het Garantiefonds.

Een positieve ontwikkeling, omdat hiermee de verwezenlijking van onze doelstelling – het stimuleren

van vrouwelijk ondernemerschap door het vergroten van toegang tot geld – in zicht is gekomen. Dit

betekent tegelijkertijd dat er tijd en ruimte vrijkomt bij het Garantiefonds om haar missie een nieuwe

impuls te geven. Er blijft bij onderneemsters veel behoefte aan ondersteuning op allerlei andere 

gebieden zoals nastartbegeleiding en coaching. Momenteel zijn de medewerkers van het Garantie-

fonds bezig om vorm en inhoud te geven aan een nieuw toekomstplan dat eind 2002 gepresenteerd

wordt. Daarom worden tot het einde van 2002 geen borgstellingen meer verleend. 

De Erfdochters

Geld erven is anders dan zelf geld verdienen. Vaak zijn er belemmeringen om het geld te beheren 

en te besteden op een manier die je zelf wilt. Daarbij komt dat vrouwen vaak moeite hebben hun 

wegte vinden in de veelal door mannen beheerste, conservatieve financiële wereld. Om deze reden 

heeft Mama Cash ‘De Erfdochters’ opgericht, een netwerk van vermogende vrouwen dat al vijftien 

jaar actief is. Doel van ‘De Erfdochters’ is om het zelfvertrouwen van vrouwen te vergroten zodat zij

verantwoordelijkheid nemen voor het kapitaal dat hen ter beschikking staat. Daarnaast wil ‘De

Erfdochters’ vrouwen stimuleren hun geld op een goede manier maatschappelijk te gebruiken.

(zie ook interview met Monique Mol, vrijwilliger bij ‘De Erfdochters’, op pagina 25).
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Vereniging Maes & Filhas organiseert sportactiviteiten voor
Kaapverdiaanse moeders en dochters in Rotterdam.

Monireh Baradaran, auteur van het boek ‘De Naakte Waarheid’ over haar
ervaringen in een vrouwengevangenis in Iran.

Theaterdansproject ‘Medusa’s Web’ van Productiehuis Cinema De Liefde
uit Amsterdam.

Black Magic Woman Festival 2001, met theater, muziek, dans, poezië,
literatuur, film en beeldende kunst door zwarte- en migrantenvrouwen.

Cultuurfonds

‘Tidal Line’ van beeldend kunstenaar Anneke van Breest–Smallenburg, 
die een toekenning kreeg van het Tijlfonds. 

Female Power–dag II in Amsterdam in Jongerencafé the Site, over meiden,
identiteit en keuzes. 



Videostills uit ‘Speel met me’, een korte film van Esther Rots over een jonge vrouw die zich op een
zomerdag verliest in droombeelden (genomineerd voor een Gouden Palm in Cannes).



Fondsenwerving & Communicatie

Bij Mama Cash zijn fondsenwerving en communicatie nauw met elkaar verweven. Dat is ook belang-

rijk, want je kunt pas overtuigend fondsenwerven als je ook een goede en inspirerende boodschap

over kunt brengen. Elk jaar opnieuw moet het grootste gedeelte van het jaarlijkse budget geworven

worden. Slechts een klein deel van ons inkomen wordt gegarandeerd door schenkingen die voor

meerdere jaren zijn vastgelegd. Mama Cash krijgt haar inkomen uit verschillende bronnen waardoor

we onze onafhankelijkheid en flexibiliteit behouden en ons eigen beleid voeren. Daar hecht Mama

Cash sterk aan.

Ruim de helft van ons inkomen wordt gestort door een grote groep zeer trouwe donateurs, in totaal

ruim 4500. Er zijn verschillende mogelijkheden voor donateurs om hun bijdrage te storten: via een

vaste of losse bijdrage, door het belastinggunstig schenken via een notariële akte, door renteloos geld

te lenen aan Mama Cash en door het opnemen van Mama Cash als begunstigde in een testament.

Bovendien biedt Mama Cash met een ‘fonds op naam’ een nieuwe mogelijkheid van schenken. Mama

Cash heeft nu drie fondsen op naam. Dit is een eigen fonds van personen of organisaties die hun geld

graag willen geven aan projecten of onderwerpen, die passen binnen het algemene doel van Mama

Cash. Zo werkt Mama Cash nu samen met het Tijlfonds, dat subsidies verstrekt aan vrouwelijke 

beeldende kunstenaars boven de 40 jaar. Het Bornfonds geeft subsidies aan projecten die aandacht

schenken aan beleidsvorming en politieke participatie van vrouwen. Het Marofonds ondersteunt 

vrouwengroepen die zich bezig houden met geschiedenis, kunst en cultuur.

Door het onderbrengen van een fonds op naam bij Mama Cash kan een donateur gebruik maken van

onze infrastructuur (administratie, betalingsverkeer) en expertise (netwerk van deskundigen, toetsing

van projecten) en kan tegelijkertijd thema’s en groepen van eigen voorkeur ondersteunen. Uiteraard is

over alle manieren van schenken bij Mama Cash meer informatie op te vragen. 

Uit onderzoek is gebleken dat Mama Cash een erg trouwe achterban heeft. Niet alleen zijn veel 

mensen al vanaf het begin donateur, slechts weinigen besluiten ook om met doneren te stoppen.

Mama Cash is trots en zuinig op haar trouwe achterban. Daarom werd per 1 januari 2001 een mede-

werker evenementen aangesteld, Katja Harterink. Zij draagt zorg voor de goede contacten met de

achterban, door evenementen te organiseren zoals bijvoorbeeld de speciale donateurs–rondleidingen

bij de Kunsttentoonstelling van Mama Cash. Donateurs kunnen ook verschillende evenementen 

verwachten rondom het 20–jarig jubileum van Mama Cash in 2003.

Een ander gedeelte van het jaarlijks inkomen van Mama Cash komt van institutionele financiers in

Nederland. Zo ontvingen wij van Novib een financiële bijdrage voor het verstrekken van subsidies 

van vrouwengroepen in het Zuiden, en voor onze steun aan de internationale vrouwenfondsen. Ook

het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Hivos gaven geld voor vrouwengroepen in het Zuiden.

Daarnaast gaf Hivos, alsook het Liberty Fund een bijdrage voor ondersteuning van vrouwengroepen 

in Midden- en Oost–Europa. Stichting Doen gaf een institutionele financiering. Dit betekent dat 

we algemene kosten kunnen dragen zoals salarissen en huur van het pand. Van de andere mede-

financieringsorganisaties zijn ondertussen ook Cordaid en Plan International geïnteresseerd in nauwe

samenwerking met Mama Cash.

Uit de Verenigde Staten ontvingen wij een bijdrage van het John D. and Catherine T. MacArthur

Foundation voor projecten uit het Zuiden die gaan over seksuele en reproductieve rechten. In 2001

heeft de MacArthur Foundation besloten om haar bijdrage voor nog eens drie jaar te verlengen.

Net als verschillende andere goede doelen heeft Mama Cash een continuïteitsreserve. Deze reserve

zorgt mede voor het voortbestaan van de organisatie. 
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Van het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft Mama Cash opnieuw het keurmerk gekregen, een

kwaliteitswaarmerk voor donateurs. Elk jaar opnieuw dient Mama Cash verantwoording af te leggen

over de wijze waarop zij haar fondsen werft. Het CBF–keurmerk geeft aan dat Mama Cash dit ook

inderdaad op verantwoorde wijze doet. 

Het afgelopen jaar heeft Mama Cash haar huisstijl aangepast, en ook haar website ingrijpend 

vernieuwd, om beter aan te sluiten bij het eigentijdse en eigenwijze imago dat Mama Cash wil 

uitdragen. De nieuwe stijl, die is ontworpen door onze vaste grafische vormgeefster Esther Noyons,

heeft in 2001 de prestigieuze huisstijlprijs gewonnen van de Grafische Cultuurstichting.

Een verrassing was het bezoek van prinses Máxima. In het kader van haar oriëntatie op Nederland

bracht zij in november 2001 op eigen initiatief een bezoek aan ons kantoor. Wij vonden het een 

voorrecht om haar op de hoogte te kunnen stellen van ons werk en dat van de andere internationale

vrouwenfondsen.

De afdeling fondsenwerving en communicatie verzorgde ook in 2001 weer verschillende lezingen,

workshops in fondsenwerving, en was vertegenwoordigd bij een aantal evenementen zoals Festival

Mundial en het Gemeentelijk Vrouwenoverleg Amsterdam. Met het oog op het 20–jarig jubileum is 

de afdeling Fondsenwerving en Communicatie bezig om een aantal verrassende activiteiten te 

organiseren. Er is veel bereikt in de afgelopen 19 jaar. Niettemin heeft de nationale en internationale

vrouwenbeweging Mama Cash nog steeds heel erg nodig om vernieuwende en slimme activiteiten 

van vrouwengroepen te financieren. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: de steun van iedereen,

in welke vorm dan ook, is daarbij onontbeerlijk. Uw bijdrage is welkom op giro 528.
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25%

Cultuurfonds Garantiefonds Zuidenfonds Midden- en
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Erfdochters

Periodieke
uitkeringen

Verkeringen Incidentele 
donaties

Particuliere fondsen Fondsen op
naam

Overige baten Subsidies 
overheden / anderen

1%6%16%44%8%

24% 36%1%13%6%14%6%

Bestedingen

Inkomsten 



Ruim 100 mannen borduurden in de performance Splitzij van Anne Verhoijsen, in de etalage van de Bijenkorf
Amsterdam, voor een project van Mama Cash; de Africa Women Filmmakers Trust in Zimbabwe. 

Marjan Sax met Prinses Máxima, tijdens een bezoek aan het kantoor van
Mama Cash in november 2001.

Deelnemers van de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationale Netwerk 
van Vrouwenfondsen in Oaxaca, Mexico in februari 2001.

Katrin Korfmann (links) in gesprek met Sara Blokland, respectievelijk de
winnaars van de Mama Cash Aanmoedigingsprijs 2000 en 2001.

Rondleiding langs de Mama Cash Kunstprijstentoonstelling in het
Botenhuis in Rotterdam (o.l.v. kunsthistorica Lidwien van Grieken).

Speciale activiteiten 



‘Small things end, great things endure’,
videoinstallatie van Mathilde ter Heijne, 
winnaar van de Mama Cash Kunstprijs
2001.

< ‘Fam.’, foto van Sara Blokland, 
winnaar van de Mama Cash 
Aanmoedigingsprijs 2001.



Marjolein de Vries _ donateur van Mama Cash sinds 1989

“Voor radio en televisie maakte ik documentaires over sociaal geëngageerde onderwer-

pen. De activiteiten van Mama Cash passen bij mijn wereldvisie. Mama Cash steunt actie-

ve vrouwen die zelf initiatieven ontplooien. Zij helpt ze op weg, geeft ze een steuntje in de

rug. Maar de vrouwen doen het zelf! Ik geloof in deze manier van hulp.

In andere werelddelen hebben vrouwen en vrouwengroepen onze steun nog veel harder

nodig. Activiteiten zijn daar vaak nog gericht op het opbouwen van een veilig bestaan.

Zodat het niet meer normaal is dat vrouwen mishandeld worden door hun echtgenoot, of uitgebuit door familie.

Het is heel stimulerend om te horen hoe nu bijvoorbeeld in de Centraal Aziatische landen, in het ingewikkelde

dagelijkse bestaan, vrouwen echt de kracht hebben om initiatieven te ontwikkelen teneinde hun situatie te 

verbeteren. Zelfstandig en weerbaarder te worden. Vrouwen geven dit weer door aan hun kinderen, zodat hun

inspanningen effect hebben op de volgende generatie. Naast mijn structurele donatie, gaf ik de laatste jaren met

een groepje vrouwen ook een bedrag aan een aantal specifieke projecten die Mama Cash voor ons selecteerde.

Vaak projecten in het buitenland, maar ook voor vluchtelingenvrouwen in Nederland en aan een groep actieve 

meiden. Je hoort waarom deze initiatieven het geld zo hard nodig hebben. Hierdoor komt het echt dichtbij. 

Vaak zijn ze door niet eens zo’n enorm bedrag al geweldig geholpen. Het is een erg leuk gevoel om te denken:

‘deze vrouwen kan ik steunen’.” > Frederike de Voogt

Marjan Sax _ voorzitter van Mama Cash 

“Het bezoek van ‘Women on waves’ aan Ierland in 2001 was een succes: voor het eerst

zaten progressieve artsen en juristen en activisten met elkaar om de tafel. Dat was hart-

verwarmend om te zien en een belangrijke stap in een taai en lang proces. We zijn er trots

op dat Mama Cash Women on waves vanaf het begin actief gesteund heeft: het is een

nieuwe, revolutionaire manier om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over hun eigen

lichaam aan de orde te stellen. Dat recht wordt nog steeds bedreigd, vooral door de

katholieke kerk en de ‘pro life’–groepen. De negatieve en eenzijdige media–aandacht in Nederland leerde ons dat

recht op abortus altijd een gevoelig onderwerp zal zijn, waar we zelfs in ons eigen land alert op moeten blijven.

Het helpen opstarten van onafhankelijke vrouwenfondsen in Afrika, Azië en Latijns Amerika was een belangrijke

activiteit in 2001. Het is een enorme stap vooruit als vrouwen ter plekke een eigen fonds hebben en zelf beslissen

hoe het geld besteed wordt. Als het geld uit het Noorden komt, blijf je toch altijd binnen de imperialistische verhou-

dingen werken. Vrouwen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het geld en leren ook hoe ze fondsen kunnen werven in

eigen land, in plaats van afhankelijk te zijn van buitenlandse donoren.

Mama Cash en onze zusterorganisatie het Global Fund for Women steunen de nieuwe vrouwenfondsen met raad,

daad en geld voor de kantoorkosten en het op gang krijgen van de organisatie en fondsenwerving. In 2001 zijn

vrouwenfondsen opgericht in Mongolië, de Oekraïne, Brazilië en in Ghana, en er zijn plannen voor Hong Kong, 

Chili, Centraal–Amerika en Duitsland. In Mexico, Zuid–India, Zuid–Afrika (2) en Nepal bestonden er al langer 

vrouwenfondsen. Ieder fonds is verschillend, afhankelijk van wat de vrouwen in een bepaald land het belangrijkste

werkterrein vinden. Met Nepalees geld worden bijvoorbeeld kleine vrouwencoöperaties op het land gesteund, in

India werken ze vooral in de sloppenwijken in de steden. Het geeft vrouwen een gevoel van onafhankelijkheid en

trots. Wij verwachten dat het een kleine revolutie teweegbrengt. Dit is precies waar Mama Cash voor staat: kleine

initiatieven die een grote machtsverschuiving betekenen. Ons streven is om het geld dat wij besteden aan projec-

ten in de verschillende regio’s in de toekomst integraal aan deze vrouwenfondsen te geven en op die manier de

beslissingsmacht aan hen over te dragen.

De vrouwenbeweging is mondiaal en Mama Cash staat daar midden in. De beweging bestaat uit vele inspirerende

vrouwen die gericht bezig zijn met het verbeteren van het dagelijks leven van vrouwen. Waar je ook heen reist: 

bij een vrouwengroep op bezoek heb je binnen tien minuten een inhoudelijk gesprek over issues als economische

zelfstandigheid, strijd tegen seksueel geweld en zeggenschap over het eigen lichaam, én over wat je samen kunt

doen. Dat is toch fantastisch!” > Elsje Dicke
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Zuidenfonds _ Patricia Vera / fondsmanager

“Doen wat andere fondsen niet doen” _ “Er bestaat natuurlijk enorm veel 

ontwikkelingshulp, zowel van de kant van overheden als van grote niet–

gouvernementele organisaties. Toch krijgen vrouwenorganisaties nog steeds niet 

de middelen die ze verdienen – de meer radicale initiatieven van vrouwen al

helemaal niet. Dat maakt wat Mama Cash doet zo bijzonder.” Vanaf oktober

2000 tot januari 2002 was Patricia Vera zowel regiomedewerker Azië en Midden-Oosten als fondsma-

nager voor het Zuidenfonds. Daarvoor zat ze in de adviesraad van het Zuidenfonds en nog verder

terug was ze regionaal adviseur van Mama Cash voor Chili, haar geboorteland. Begin 1974 toen

Pinochet de macht greep, kwam ze als politiek vluchteling naar Nederland vanwege haar betrokken-

heid bij het bewind van Allende. “Dat Mama Cash zich exclusief richt op de ondersteuning van 

vrouwenrechten en dan vooral díe organisaties die nieuw zijn of baanbrekende initiatieven ontplooien,

dat trof mij toen al en nu nog steeds.” 

Het belangrijkste voornemen voor 2001 binnen het Zuidenfonds was aanscherping van de criteria.

Vera: “We hebben te maken met steeds meer aanvragen, dus het werd noodzakelijk om onze 

prioriteiten nog duidelijker te stellen. Het bleek nodig per regio criteria te formuleren, omdat het

gebied dat het Zuidenfonds bedient omvangrijk en divers is. Verder hebben we nogmaals gesteld dat

we vooral aanvragen van de meest gemarginaliseerde groepen honoreren: seksuele minderheden,

sekswerkers, plattelandsvrouwen, inheemse vrouwen en zwarte en migrantenvrouwen. Thema’s die in

alle regio’s een belangrijke rol spelen zijn seksuele en reproductieve rechten, geweld tegen vrouwen,

economische rechtvaardigheid en het tegengaan van vooroordelen en stereotypering van vrouwen 

die onder meer het gevolg zijn van een fundamentalistische interpretatie van religies. Bij dit alles staat

centraal dat we als Mama Cash onze niche blijven zoeken: doen wat andere fondsen niet doen.” 

In 2001 werd het Zuidenfonds voor het eerst extern geëvalueerd. Deze evaluatie, die samen met

Novib werd georganiseerd, bevestigt dat Mama Cash op de goede weg is en leverde een aantal

belangrijke conclusies op. Vera: “Zo gaan we ons meer bezighouden met de monitoring en evaluatie

van groepen die we steunen en ons nóg meer richten op kleine en startende groepen; onze onder-

scheidende kwaliteit. Ook onderstreepte de evaluatie dat onze steun aan internationale vrouwen-

fondsen echt een vernieuwend initiatief is. Het onderhouden en versterken van ons adviseursnetwerk

staat ook hoog op de agenda. Een andere uitkomst is dat Mama Cash nog alerter kan zijn op het

inspringen op de actualiteit. Dat is overigens zeer zeker gebeurd. Zo hebben we in december 

deelgenomen aan een internationale bijeenkomst in Brussel en meegepraat over structurele hulp aan

vrouwen in Afghanistan. We hebben besloten om de komende jaren 100.000 euro extra te bestem-

men voor subsidies aan Afghaanse vrouwen die zich inzetten voor vrouwenrechten, democratie en

wederopbouw van hun land. RAWA ofwel de Revolutionary Association of Women of Afghanistan, 

een vrouwengroep die vorig jaar veel in het nieuws is geweest, steunen we trouwens al jaren.”

Belangrijk het afgelopen jaar was ook het signaal dat Mama Cash kreeg van zowel de groepen die ze

steunt als van haar adviseurs uit het Zuiden, namelijk dat er behoefte is aan meer dan geld alleen.

“Groepen blijken behoefte te hebben aan verbindingen en contacten tussen verschillende vrouwen-

groepen in de regio en aan kennisoverdracht, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving. We

hebben in antwoord daarop verschillende activiteiten ontwikkeld. In India hebben we diverse lesbische

vrouwengroepen met elkaar in contact gebracht, in Chili hebben we vrouwenorganisaties geholpen 

bij het werven en opzetten van een onafhankelijk fonds en op de Filipijnen hebben we gezorgd voor

de inzet van Nederlandse deskundigheid en counseling bij een training ‘zelfacceptatie voor jonge 

lesbo’s’. Bovendien financierden we een aantal reisbeurzen naar de racismeconferentie in Durban en

organiseerden we zelf in Durban een bijeenkomst van verschillende Afrikaanse vrouwenorganisaties en

vrouwenfondsen. Onze aanwezigheid daar heeft ons ook weer een vergroting van ons netwerk 

opgeleverd.” > Marije Wilmink
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Zuidenfonds _ Acotirene strijdt voor seksuele vrijheid in Brazilië

De Braziliaanse vrouwenorganisatie Acotirene komt op voor het zelfbewustzijn en de gezondheid van

zwarte vrouwen in Cabo Frio. De groep van tien vrouwen bestaat drie jaar, maar is nog altijd niet 

geregistreerd. Via een zusterorganisatie in Rio de Janeiro hebben ze nu 3630 euro van Mama Cash ter

ondersteuning gekregen om de registratie rond te krijgen en een eigen centrum op te richten.

Afwerend maar nieuwsgierig zitten veertig meiden van een jaar of vijftien, zestien in een slordige kring.

Als een van de laatsten komt een meisje met een rond buikje binnen in het leslokaal van haar school

in Cabo Frio, een Braziliaanse kustplaats vlakbij Rio de Janeiro, waar de economie draait op

(seks)toerisme. Ze is een maand of vier zwanger en de aanleiding voor lerares Narcissa om haar 

leerlingen bij elkaar te zetten en te luisteren naar twee zwarte vrouwen die over hun ‘seksualiteit’

komen praten.

Hoewel het geroezemoes soms nauwelijks is te overstemmen, weten de zussen Flávia en Zenóbia de

meiden voor zich te winnen met heldere taal: “Seks is fijn, gezond zelfs. Wie vindt het niet prettig om

over de borsten gestreeld te worden? Alleen... Wíj vrouwen bepalen of we ook met iemand naar bed

willen. Ten slotte komen wij misschien met een zwangerschap te zitten.” Uit de groep klinkt dat 

abortus dan een uitweg kan zijn, maar Flávia gaat daarin niet mee. Eerst moeten de meiden overtuigd

raken van hun recht om een condoom te gebruiken om zich te beschermen tegen aids en syfilis.

Zwangerschappen zien de zussen al genoeg. Flávia (50): “Op deze school valt het eigenlijk nog wel

mee. Ik heb supervisie op andere middelbare scholen in achterstandswijken van Cabo Frio, waar

regelmatig meisjes van tien, elf jaar al zwanger raken. Alles in hun omgeving is al op seksualiteit

gericht, hun blote kleding, de suggestieve liedjes waarin ze hun handen op hun borsten en billen 

moeten leggen. Hun moeders kunnen bijna nooit bescherming bieden, die hebben zelf vaak geen

andere ervaring. De meisjes klagen dat ze niet met hun vragen bij hen terecht kunnen.”

Na de les vertrekken Zenóbia en Flávia naar hun geïmproviseerde werkplek. Op school mochten ze

geen condooms uitdelen, omdat de directie anders wel eens problemen met de ouders zou kunnen

krijgen. Daarom leggen ze de leerlingen uit hoe ze bij het blauwe poppentheater in het centrum 

kunnen komen. Een eigen werkplek hebben ze nog niet. Hun archief, waarin alle bezochte en 

georganiseerde congressen zijn vastgelegd met lijm en papier, is geïnstalleerd tegen een wand in 

het kamertje van Zenóbia (53). Ze woont in het huis van haar moeder. In het poppentheater van hun

broer dat er pal naast staat, komen ze samen met acht andere vrouwen een paar keer per maand 

bijeen om nieuwe plannen uit te denken voor hun project Acotirene.

In 1998 zijn Flávia en Zenóbia begonnen met Acotirene, een collectief van vrouwen uit Cabo Frio met

een Afrikaanse oorsprong. In de groep zitten jongere vrouwen en ervaren vrouwen als een arts, een

psychologe, en onderwijzeressen zoals Flávia en Zenóbia. Ze proberen arme zwarte vrouwen in Cabo

Frio, die te maken hebben met geweld, alcoholproblemen en prostitutie, te bereiken met informatie

over medische (voor)zorg en hun rechten ten opzichte van hun echtgenoten. Ze bezoeken de wijken

en beleggen vergaderingen bij de vrouwen thuis. Zenóbia: “Vrouwen staan open voor wat we vertel-

len, maar het is vervolgens heel moeilijk hun rechten bij hun man af te dwingen. Op het moment dat

hij met haar naar bed wil, is hij vaak dronken en slaat haar verrot als ze met een condoom aankomt.” 

Tegenwoordig bestaat het werk van Acotirene voor een groot deel uit voorlichting op scholen, want 

de Braziliaanse regering heeft sinds kort seksuele voorlichting in het vakkenpakket opgenomen. 

Flávia: “Het probleem is dat de leraren er niet toe in staat zijn, ofwel uit schaamte, ofwel uit onwetend-

heid, ofwel uit religieuze overwegingen. Daarom worden wij nu met regelmaat uitgenodigd. Het ergste

taboe lijkt doorbroken. Of we voor ons werk betaald worden? Nee, we doen alles op vrijwillige basis,

want als we geld gaan vragen, raken we onze doelgroep kwijt. Men heeft eenvoudig geen geld.”
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De twee zussen zijn de motor achter het project. Hun moeder, 83 jaar oud, die een kamer verderop

ligt te slapen, kreeg twintig kinderen, waarvan er dertien nog in leven zijn. Het zwarte gezin van vader

Mario Rodrigues da Silva (de schilder) heeft altijd aanzien gehad in Cabo Frio. Zenóbia: “Mijn vader

wekte ontzag, bracht leven in de gemeenschap. Zo nam hij de eerste fietsen mee naar Cabo Frio en

mijn moeder had een gerespecteerd spiritueel centrum. Zwarte kinderen gingen toen wij klein waren

niet naar school. Wij wel, allemaal, samen met nog één andere zwarte familie. We werden er 

‘moreno’, kleurling, genoemd omdat de blanke kinderen niet accepteerden dat ze met zwarten op

school zaten. Moreno klinkt nog altijd beter dan zwart. Zeker mijn oudere broers werden gepest, 

met ‘aap’ en zo, maar dankzij onze ouders hebben we nu fysiotherapeuten, leraren en kunstenaars 

in de familie.”

Het gezin maakte al vroeg deel uit van de ‘movimento força negra’ (de Braziliaanse black power

beweging). Zenóbia: “We reisden het land door om workshops te volgen en lezingen te horen. Flávia

en ik ontdekten zo dat er ook een zwarte vróuwenbeweging bestond en vonden dat Cabo Frio ook

een vrouwenafdeling moest krijgen. Daar was niet iedereen gelukkig mee! Veel mannen en zelfs som-

mige vrouwen noemden onze stap een splijtzwam binnen de zwarte beweging, die erg gesloten was

naar de buitenwereld. Wij vonden de mannen er veel te dominant en respectloos tegenover vrouwen.”

Op 7 februari 1998 organiseerden de tien vrouwen daarom hun eerste congres in Cabo Frio ‘A mulher

fala’: de vrouw spreekt. Flávia: “Ondanks tegenwerking van de gemeente, die tegen de pers ons 

evenement verzweeg en op het laatste moment toegezegde gelden terugtrok, hebben we het voor

elkaar gekregen. Een plaatselijke ondernemer wilde ons wél sponsoren.” In de jaren die volgden heeft

het werk zich ontwikkeld. “We begonnen met een vrolijk feest over zwarte volkscultuur (al spraken 

we ook in 1998 al over aids), maar hebben ons steeds meer op de gezondheidszorg gericht en de

gemeente vraagt ons nu dus zelfs om raad.”

De grootste uitdaging blijft het werk in de wijk. Zenóbia: “Het contact met hen is moeilijker dan met

pubers. Ze leven al hun hele leven met veel taboes. Daarom is het belangrijk dat we een blijvend 

contact met ze op kunnen bouwen en volgens ons lukt dat alleen met een eigen ruimte waar de 

vrouwen als ze willen dagelijks kunnen komen, waar ze mooie dingen kunnen leren maken, die we

vervolgens kunnen verkopen.” Hoe financier je dat? “Met creativiteit en, als onze registratie als 

organisatie rond is, hopelijk met steun van fondsen.” > Stijntje Blankendael

Ursula den Tex _ donateur Mama Cash sinds 1993 

“Nu ik er nog eens over nadenk, is mijn steun aan Mama Cash politieker dan ik dacht. Ik

zag laatst op televisie de Nigeriaanse vrouw die gestenigd zou worden wegens overspel.

Een jonge vrouw die eruit ziet alsof ze 70 jaar is. Dat is armoede, zij is slachtoffer van de

wetgeving. Ik wil vrouwen steunen die in een verdomhoekje zitten, onderdrukte vrouwen,

arme vrouwen. Ja, het heeft een feministische achtergrond: de ontwikkeling en bevrijding

van vrouwen. En ik zie dat vrouwen taai zijn en volhardend. Mama Cash gaat uit van het

gegeven dat vrouwen zelf hun situatie kunnen veranderen en verbeteren. Dat optimisme, die vitaliteit spreekt uit 

de gehele organisatie. Daar heb ik fiducie in. Ook het gegeven dat juist kleinschalige activiteiten gesteund worden,

spreekt me aan. Ik denk dat het effect heeft, een goede manier van ontwikkelingshulp is. Bij het steunen van

Mama Cash, denk ik dus vooral aan zakelijke initiatieven in de ‘derde’ wereld. Economische en politieke projecten.

Ik denk dat het ene niet van het andere is te scheiden. Het klinkt misschien wat naïef, maar ik vind dit een manier

om de wereld te verbeteren.” > Frederike de Voogt
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Midden- en Oost–Europafonds _ Hanneke Hazeveld / fondsmanager 

“Oog hebben voor de lokale context”

“Het prettige aan dat wat Mama Cash doet, geld verschaffen, is dat 

vrouwengroepen er niet alleen financieel door geholpen worden, maar zich 

ook gewaardeerd voelen. Dat mag ook wel, want de vrouwen in Midden- en

Oost–Europa worden steeds verder onder druk gezet.” Aan het woord is

Hanneke Hazeveld, sinds augustus 1997 werkzaam als manager van het

Midden- en Oost–Europafonds.

Een van de speerpunten voor 2001 was vergroting van het aantal aanvragen uit

de Kaukasus – Azerbeidzjan, Armenië en Georgië. “Het is een gebied dat weinig bekendheid geniet en

dat weinig aandacht vanuit de internationale gemeenschap krijgt. De groepen die daar zitten hebben

niet alleen nauwelijks toegang tot geld, maar ook extra moeilijkheden vanwege de vele gewapende

conflicten en traditionele samenlevingen.” De inspanningen vanuit Mama Cash hebben geholpen: in

2001 is een aantal goede adviseurs in de Kaukasus gevonden, en het aantal aanvragen uit de regio is

behoorlijk gestegen. “Dat gaat niet vanzelf. Je moet groepen vrouwen zien te vinden die niet werken

volgens het principe ‘jullie vragen, wij draaien’, maar die zelf ideeën hebben over wat nodig is. Soms,

als er geen aanvragen komen uit gebieden waarop we hoopten, gaan we uitzoeken waarom dat zo is

en proberen we dingen te initiëren via ons netwerk of onze adviseurs.” 

Om meer geld over te houden voor gebieden zoals de Kaukasus – en andere regio’s waar het erg

slecht gaat, zoals Moldavië, Roemenië en de post–communistische landen in Azië – werd in 2001

ingezet op het terugbrengen van financiering aan landen die tot de Europese Unie gaan toetreden.

“Polen, Tsjechië en Hongarije hebben meer toegang gekregen tot andere fondsen, wat de noodzaak

van ondersteuning door Mama Cash vermindert. De terugtrekking uit deze landen is niet makkelijk,

want men rekent op onze steun. In sommige gevallen hebben we daarom in 2001 nog een 

solidariteitssubsidie gegeven. Wel blijven we in deze landen initiatieven ondersteunen, die andere

fondsgevers niet durven oppakken, omdat zij ze te controversieel vinden. Zo financierden we een

Georgische organisatie die hulp verleent aan vrouwelijke gevangenen en Femme de l’Est dat zich 

inzet voor Albanese prostituees in Frankrijk. Ook subsidieerden we de Servische vertaling van ‘Macho

Sluts’ van Pat Califia, een van de eerste boeken die Servische vrouwen in de eigen taal een 

verfrissende, allesbehalve traditionele kijk op seksualiteit geeft.” 

Het belangrijkste criterium waaraan het fonds aanvragen toetst, is dat het moet gaan om projecten 

die structurele veranderingen in de situatie van vrouwen beogen. Hazeveld: “Heel algemene vrouwen-

initiatieven, waarbij zowel vakantiekampen voor kinderen, maaltijdvoorzieningen voor ouderen als 

naailessen voor vrouwen worden georganiseerd, honoreren we in principe niet. Onze focus ligt bij

vrouwengroepen die thema’s als zeggenschap over eigen lichaam en seksualiteit en bescherming

tegen (seksueel) geweld aan de orde stellen. 

Maar je kunt niet in ieder gebied de meest feministische projecten verwachten. Op sommige plekken

kunnen vrouwen zich heel moeilijk organiseren omdat hun mannen dat tegenhouden. In zo’n context

ondersteunen we initiatieven die vrouwen de gelegenheid bieden om samen te komen, zoals 

handwerkclubjes, soms wél. Li–Woman uit Bosnië is ooit zo begonnen en is nu een professionele

vrouwengroep die onder meer rechtshulp en psychologisch advies biedt.” 

Tijdens haar reis naar Oost–Europa voor het fonds merkte Hazeveld weer eens hoe belangrijk het is

oog te blijven hebben voor de context waarin vrouwen werken. “Veel vanzelfsprekendheden die wij

hier kennen, bestaan in delen van Midden- en Oost–Europa helemaal niet. Dat vrouwen drie banen

hebben, in armoede leven, ternauwernood toegang tot gezondheidszorg hebben en zo goed als

geen beschikking over informatie, dat is van grote invloed op wat zij nodig hebben. En dat kan erg

verschillen van wat je vanuit Nederland denkt. Voor ons arbitraire of onzichtbare zaken – geld om een

kantoor te kunnen verwarmen bijvoorbeeld, of de beschikking over een telefoon of computer zodat

informatie uitgewisseld kan worden met andere vrouwengroepen – zijn van groot belang voor hun

voortbestaan.” > Marije Wilmink
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Midden- en Oost–Europafonds _ ‘Eens zal de wereld weten wie we zijn’

Lesbian ConneXion/s geeft lesbische vrouwen een gezicht. Letterlijk, want deze Amsterdamse 

stichting reist de wereld over met een fototentoonstelling bestaande uit werk van en over lesbische 

vrouwen. “Het gaat ons om zichtbaarheid. In veel landen, zeker in Oost–Europa, worden lesbische

vrouwen nog altijd gediscrimineerd en zijn onzichtbaar. En als er al een beeld van lesbische vrouwen

bestaat, is dat vaak eenzijdig en stereotiep”, aldus mede–oprichtster en fotografe Marian Bakker. 

Sinds 1998, toen de eerste expositie van start ging tijdens de Gay Games, is de tentoonstelling te

zien geweest in België, Slovenië, Kroatië, de Verenigde Staten en Rusland. In elk land worden 

plaatselijke fotografes uitgenodigd werk in te sturen, waardoor de collectie steeds blijft groeien en

inmiddels zo’n 180 foto’s telt. Mama Cash steunde al vaker projecten van Lesbian ConneXion/s.

In 2001 droeg ze 1360 euro bij om de reis van de tentoonstelling naar Rusland mogelijk te maken.

De plannen om naar Rusland te gaan zijn ontstaan in 1998. Sindsdien is Lesbian ConneXion/s in

gesprek met Labrys, een jonge lesbische groep uit Sint–Petersburg, die ook eerder door Mama Cash

werd gesteund. Met hen werden de plannen om de tentoonstelling naar Rusland te brengen verder

uitgewerkt. “Dat voortraject was essentieel voor het slagen van het project. Er komen zoveel dingen

bij kijken. Niet alleen wat betreft locatie, maar ook perscontacten, plaatselijk netwerk en douane.

Uiteindelijk liep alles eigenlijk heel goed. Nou ja, we hebben wel een paar dagen bij de douane moeten

wachten op de foto’s. Ineens moesten we een van onze kisten open maken. ‘O nee’, dachten we. 

Er zitten namelijk foto’s bij die in hun ogen misschien pornografisch zijn, omdat het om liefde tussen

twee vrouwen gaat. Maar de douanebeambte pakte toevallig een foto met twee lege roze stoelen, een

van de weinige foto’s zonder mensen. ‘Dat is kunst’ zei hij. Toen was het in orde.”

Na een lange speurtocht  werd de galerie Borey, een van de oudste en meest gerenommeerde in 

Sint–Petersburg, bereid gevonden de tentoonstelling te huisvesten. Inmiddels was de collectie 

aangevuld met het werk van vijf Russische fotografes. Mede dankzij de van tevoren georganiseerde

persconferentie en publiciteitscampagne was de publieke belangstelling op de opening overwel-

digend. “De mensen stonden zelfs op straat te wachten om naar binnen te mogen. Iedereen wilde 

het wel eens zien, al die foto’s van en door lesbiennes. Kunstenaars, journalisten, schrijvers, de

Nederlandse vice–consul, maar ook schoolmeisjes, en zelfs een aantal daklozen, die erop afkwamen

naar aanleiding van een artikel in de plaatselijke daklozenkrant”, vertelt Bakker trots. De tentoon-

stelling haalde het journaal en vier tv–zenders en kwam uitgebreid aan bod in meerdere landelijke

kranten en tijdschriften.

Voor veel bezoekers waren de foto’s een openbaring. Volgens Marian Bakker heeft de tentoonstelling

dan ook behoorlijk bijgedragen aan de zichtbaarheid van lesbische vrouwen in Rusland. “We kregen

ontzettend veel reacties. Het is daar nog steeds moeilijk om er openlijk voor uit te komen dat je 

lesbisch bent. Veel meiden houden hun mond, uit angst voor de reacties van familie, vrienden of

werkgever. Vrouwen waren ons erg dankbaar dat we met de tentoonstelling en de bijbehorende

media–aandacht dit onderwerp onder de aandacht van een breder publiek brachten. En homo-

mannen vroegen ons wanneer we kwamen met een tentoonstelling over hen.”

Gekoppeld aan de expositie organiseert Lesbian ConneXion/s fotoworkshops voor lesbische vrouwen,

waarin onder leiding van Marian en fotografe Ditte Wessels wordt gewerkt rond het thema lesbische

zichtbaarheid. In Sint–Petersburg ging een groep voornamelijk jonge lesbische vrouwen enthousiast

aan de slag met het thema homohuwelijk, iets dat in Rusland praktisch onbespreekbaar is. De work-

shop resulteerde in een aantal polaroidfoto’s, die na afloop werden besproken en, in overleg, werden

tentoongesteld. “Behalve het visuele, esthetische aspect hebben onze workshops vooral ook een 

educatieve functie. Voor de camera durven vrouwen vaak ineens veel meer”, licht Marian Bakker toe.

“Op deze manier kunnen we dingen bespreekbaar en zichtbaar maken die anders in de kast blijven.”

> Kirsten van den Hul

21>



Leila Jaffar _ lid van de adviesraad van het Cultuurfonds

“Geld voor projecten in Nederland? Nederlandse vrouwen zijn toch al 

genoeg geëmancipeerd?” 

“Deze geluiden hoor je tegenwoordig steeds vaker. Dat Mama Cash nog steeds

bestaat en er in 2001 uit Nederland weer meer aanvragen zijn binnengekomen,

bewijst het tegendeel. De onafhankelijkheid van Mama Cash spreekt me enorm

aan: het is een organisatie van vrouwen voor vrouwen. Door Mama Cash zijn

vrouwengroepen in Nederland niet afhankelijk van de overheid, die vaak allerlei

eisen stelt bij subsidieaanvragen. Wij ondersteunen dat vrouwen zichzelf 

organiseren, in tegenstelling tot het ‘gemengd–moet’–overheidsbeleid dat iedereen dwingt om te 

integreren en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Bovendien wordt er door de overheid een 

zakelijkheid en professionaliteit verwacht die helemaal niet past bij startende vrijwilligers. De vernieuw-

ing van de vrouwenbeweging in Nederland moet komen van vrouwen die zich op hun eigen manier

willen organiseren en iets nieuws proberen. Er mag ook best iets mislukken, daar leer je iets van voor

een volgende keer.”

“Aanvragen voor nieuwe initiatieven en startende groepen krijgen vaak prioriteit. Tegelijkertijd steunen

we bestaande groepen, want continuïteit is belangrijk. Wij zien groepen die vijf jaar geleden een start-

subsidie aanvroegen, en nog steeds allerlei activiteiten organiseren. Vooral zwarte, migranten- en

vluchtelingenvrouwen zijn heel actief, er is bijvoorbeeld ook een trend om vrouwenemancipatie en

islam te combineren. En als Iraanse vrouwen zich willen bezighouden met de politieke situatie in Iran,

is dat prima, heel goed zelfs. Ook Afghaanse vrouwen krijgen al jaren steun van Mama Cash, niet 

pas sinds 11 september. Deze vrouwengroepen vervullen een belangrijke functie voor vrouwen hier én

in hun herkomstland.

Als ik over Mama Cash vertel, vinden met name zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen het een

geweldige opsteker dat er vrouwen in Nederland zijn die – soms veel – geld geven. Er bestaan dus

vrouwen die zoveel om andere vrouwen geven – en dat geld komt dan bij hun organisatie terecht? 

Dat Mama Cash bestaat is al een stimulans voor hen. Soms vragen ze me: ‘En kunnen wij dan geld

krijgen? We zijn nog maar heel klein.’ ‘Juist als je klein bent!’, zeg ik dan. De Iraanse dichter Kabir

heeft het heel mooi gezegd: iedereen weet dat de druppel opgaat in de oceaan, slechts weinigen

weten dat de oceaan opgaat in de druppel. Waarom zou je niet in een bestuurstraining voor zes 

vrouwen investeren? Het is de kunst om in de druppel de oceaan te zien. Dat doet Mama Cash.”

> Elsje Dicke
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Cultuurfonds _ Nancy Jouwe / fondsmanager

“De ontmoeting tussen kunst en politiek”

“Het idee dat idealen geld nodig hebben, dat je mensen door middel van geld

niet alleen financieel maar ook moreel ondersteunt, dat spreekt mij erg aan.

Voordat ik hier kwam werken heb ik zelf ook wel eens geld van Mama Cash

mogen ontvangen voor een project, dus ik weet hoe het voelt om op die manier

erkenning te krijgen voor je idealen, voor een doel dat breder en hoger is dan 

jijzelf. En ik vind het fantastisch om te zien dat je met een goed plan en relatief

beperkte financiële middelen een hoop mooie wondertjes kunt helpen ontstaan.”

Nancy Jouwe werkt sinds vijf jaar bij Mama Cash als fondsmanager van het Cultuurfonds en is sinds

2001 ook adjunct–directeur.

Voor het Cultuurfonds was 2001 vooral het jaar van de beeldende kunst. Jouwe: “Het is een heel

breed fonds qua type activiteiten: we financieren zowel allerlei initiatieven op het gebied van maat-

schappelijke ontwikkeling, als projecten over de hele breedte van de kunstensector – van theater tot

film tot beeldende kunst. Met name die laatste tak nam vorig jaar een grote vlucht, nadat we in 2000

zijn gestart met een fonds op naam, het Tijlfonds. Tot dan toe beperkten we subsidies voor beeldende

kunst tot de uitreiking van de jaarlijkse Kunstprijs, maar het Tijlfonds stelt ons in staat meer beeldend

kunstenaars te ondersteunen in basiskosten zoals de aanschaf van materialen.” 

In 2001 hebben fondsmanager en adviesraad daarnaast weer eens vastgesteld welke aanvragen in

hun ogen prioriteit hebben. “En dat zijn díe projecten waarin kunst en politiek elkaar ontmoeten, waar

vorm en inhoud elkaar raken. Daar komen de meest spannende, innovatieve dingen uit voort. Een

andere prioriteit vormen de groepen die een belangrijke signaalfunctie vervullen en die met minimale

middelen maximaal resultaat behalen. Neem de zelforganisatie voor zwarte, migranten- en vluchtelin-

genvrouwen Zami, neem de Roze Filmdagen. Daarnaast geldt voor aanvragen op het terrein van

maatschappelijke ontwikkeling dat we met name startende groepen willen ondersteunen, wat betekent

dat je niet meteen naar accountantsverklaringen vraagt, terwijl er bij aanvragen op kunstgebied wel

sprake moet zijn van een zekere professionaliteit. En waar we bij maatschappelijke ontwikkeling heel

duidelijk inzetten op emancipatorische projecten, daar kunnen we dat bij beeldende kunst niet doen.

Natuurlijk heeft werk dat een dialoog met de maatschappij aangaat wel een zekere meerwaarde, 

maar het gaat met name om de artistieke kwaliteit. En vóór alles geldt natuurlijk het basismotto van

Mama Cash: men moet moeilijk elders geld kunnen vinden.” 

Het nadenken over de gehanteerde criteria is steeds vaker nodig, meent Jouwe. “De maatschappij

verandert almaar sneller, wat het belangrijker maakt om contact te houden met wat er extern gebeurt.

Dat houdt ook in dat je je eigen blik ter discussie moet durven stellen. Neem het in 2001 sterk geste-

gen percentage aanvragen van gemengde groepen. In principe financieren wij initiatieven van vrou-

wen, maar steeds minder vrouwen organiseren zich op die grondslag. Je ziet het bij jongere zwarte,

migranten- en vluchtelingen–(zmv)vrouwen; die vinden het vaak juist belangrijk om dingen 

met zmv–mannen samen te doen, opereren meer onder de noemer van etniciteit dan van gender. 

Dat maakt hun projecten niet minder interessant, maar daar moet je wel oog voor hebben en voor

openstaan.” 

Nieuw in 2001 waren ook de contacten met andere fondsen, zoals de Stichting Doen of het 

VSB–fonds. “Met name dat laatste fonds is een inhaalslag aan het maken op het gebied van de multi-

culturele samenleving. Mama Cash blijkt onderhand een voorbeeld van ‘good practice’ op dat gebied.

Dankzij de samenwerking met Mama Cash heeft Stichting Doen de Gouden Wimpel, een geldprijs van

50.000 gulden, uitgereikt aan Gabbi Wierenga van Stichting Vast. Zij vangt, onder andere met steun

van Mama Cash, uitgeprocedeerde vrouwelijke asielzoekers op. Uitwisseling over dit soort zaken met

andere fondsen, opgebouwde expertise delen en zorgen voor een goede doorverwijzing naar elkaar,

is wat mij betreft heel zinnig. En het scherpt je ook weer in het denken over wat Mama Cash doet en

waarom.” > Marije Wilmink 
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Cultuurfonds _ Monireh Baradaran 

“Als ik schrijf voel ik me geen slachtoffer meer”

De sociologe Monireh Baradaran werd in 1981 in Teheran opgepakt wegens vermeende politieke 

activiteiten tegen het bewind van ayatollah Khomeini in Iran. Ze was toen 26 jaar. Negen jaar duurde

haar gevangenschap, waarin ze zware lichamelijke en geestelijke martelingen doorstond. Over deze

jaren schreef zij een boek, waarvan de Nederlandse vertaling ‘De naakte waarheid’ in december 2001

uitkwam met steun van Mama Cash (1360 euro). Een belangrijk middel om wereldwijd aandacht voor

de gewelddadige politieke onderdrukking in Iran te vragen. 

“Ik verspreidde onder andere pamfletten die gericht waren tegen het islamitisch regime,” vertelt

Monireh Baradaran. “Daar wisten de machthebbers echter niets van. Ik was opgepakt omdat mijn

familie verdacht was en dat was voldoende.” Tijdens die negen jaar gevangenschap werd met de

meest gruwelijke methoden geprobeerd haar van haar politieke overtuiging af te brengen. 

Martelingen, intimidaties en hersenspoelingen waren dagelijkse praktijk. Terreur werd als hulpmiddel

gebruikt om gedrag, houding en zelfs de persoonlijkheid van mensen te veranderen. De gevangenen

werden met zwepen en stokken bewerkt, geschopt, aan hun polsen opgehangen, dagenlang uit de

slaap gehouden en in isoleercellen opgesloten. “Negen jaar lang heb ik de dood in het gezicht 

gekeken en in mijn nachtmerries zie ik hem nog steeds.” In de Islamitische Republiek wordt niet

gemarteld om informatie uit je te krijgen. Het doel is vooral de gevangene te breken. “Je wordt 

gehersenspoeld en omgevormd tot aanhanger van de Hezbollah, de ‘partij van god’. Bovendien staat

foltering in een religieuze context, het wordt beschouwd als een manifestatie van goddelijke wil. 

De ondervragers wasten zich voor het martelen zoals ze zich ook voor het bidden wassen en lazen 

tijdens het martelen in de koran.”

Nadat Baradaran in oktober 1990 eindelijk uit de gevangenis was gekomen, bleek het moeilijk om het

leven in vrijheid op te pakken. Ze wilde graag schrijven, maar voelde zich in Iran te onveilig. Na een

half jaar vluchtte ze naar Duitsland, waar ze sindsdien in ballingschap leeft en schrijft over mensen-

rechtenschendingen, martelingen en executies in Iran.

Baradaran is een van de weinigen die het (over)leven van een vrouwelijke politieke gevangene onder

het islamitisch regime in Iran heeft vastgelegd. Velen zijn tijdens hun gevangenschap vermoord en

kunnen er daarom niet van getuigen. De overlevenden zijn te zeer gehersenspoeld of zwijgen liever

over de folteringen uit angst ze weer op te rakelen. Toen Baradaran eraan begon, verwachtte ze het

boek in een jaar te schrijven. Het werd een pijnlijke worsteling van vier jaar, waarin ze haar ervaringen

– soms zelfs fysiek – herbeleefde. “Op een gegeven moment kreeg ik eczeem op mijn been. Op

dezelfde plek als toen ik dat eczeem in de gevangenis had. Ik was bij het schrijven in dezelfde periode

aangeland. Pas toen het boek af was voelde ik me echt bevrijd.”

Een van haar drijfveren om de verschrikkingen van deze negen jaar op te schrijven, was de wereld –

en vooral ook Iran zelf – te laten weten wat zich in de gevangenissen heeft afgespeeld. “Alleen dan

kun je voorkomen dat het zich herhaalt. Wij gevangenen voelden ons alleen en vergeten door de rest

van de mensheid. Maakte hun zwijgen het niet mogelijk voor het regime om deze misdaden te

begaan?” Daarnaast nam ze de opmerking van een van de Argentijnse Dwaze Moeders ter harte: 

“De pijn verzwelgt ons als we er niet iets goeds mee doen.” Baradaran legt uit: “Het martelen had tot

doel mijn zelfvertrouwen te breken en de effecten voel ik nu nog steeds. Maar het schrijven werkt als

therapie om beter met het verleden om te gaan. Als ik schrijf voel ik me geen slachtoffer meer. Ik voel

me dan juist sterk en in staat iets te dóen tegen het regime, tegen de martelaars en de verraders. Nu

zijn zij het die bang voor mij moeten zijn. Het doorbreken van het zwijgen is een van de belangrijkste

stappen naar het universeel naleven van mensenrechten.” > Robertine Romeny

Dit artikel is naast teksten van Monireh Baradaran gebaseerd op interviews in Trouw (17 december 2001) en Het Parool 

(11 december 2001). ‘De naakte waarheid. Overleven in een vrouwengevangenis in Iran’, Greber, Amsterdam 2001; 

in samenwerking met het Platform Iraanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland.
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Monique Mol _ vrijwilligster bij ‘De Erfdochters’ 

“‘De Erfdochters’ zijn sinds 2001 formeel in het bestuur van Mama Cash vertegenwoor-

digd. Daarmee krijgt ‘De Erfdochters’ meer een gezicht binnen Mama Cash en ook naar

buiten. ‘Naar mijn idee is het beeld van het onzichtbare rijke damesclubje passé, nu laten

we onszelf meer zien. We zijn vrouwen die de verantwoordelijkheid nemen voor ons geld

en maatschappelijk iets willen betekenen. De organisatorische band tussen ‘De

Erfdochters’ en Mama Cash betekent trouwens niet dat alle leden vanzelfsprekend 

donateurs van Mama Cash zijn. Onze leden kiezen zelf aan welke doelen of fondsen ze doneren.

Het is een grote stap om als erfdochter naar buiten te treden. Het geld dat ik heb, heb ik niet allemaal zelf 

verdiend, maar zomaar gekregen. Een vermogen erven is een heel plotselinge verandering en in die zin heb je er

dus niet geleidelijk een maatschappelijke positie mee opgebouwd. Het heeft veel consequenties als je het bekend

maakt in je vrienden- of werkkring. Er zijn ook vrouwen die het geld gewoon jaren op de bank laten staan, omdat

ze niet willen dat hun leven er door verandert. Maar er is een moment dat je er niet aan ontkomt.

Als ik vrouwen aan de telefoon krijg, is het prettig dat ik uit eigen ervaring kan vertellen over hoe ik een manier heb

gevonden om met mijn geld om te gaan. Ik heb er bijvoorbeeld plezier in om soberheid en zuinigheid, de waarden

die ik altijd al had, om te zetten in bijvoorbeeld duurzaam beleggen en investeren in een energiezuinig huis. Een

inspirerende activiteit in 2001 was de workshopserie ‘maatschappelijk verantwoord doneren’. Met een groep erf-

dochters hebben we uitgezocht welke doelen we voor onszelf belangrijk vinden, hoe de organisatie achter goede

doelen werkt en wat er met het gedoneerde geld gebeurt. Een donatie heeft veel meer effect als je bewust en

geïnformeerd kiest aan welk doel je geeft. Ik vind het belangrijk dat vrouwen de leiding nemen over hun geld 

en daarmee over wat het met hun leven doet. Mama Cash gaat altijd een relatie aan met de vrouwen en de 

projecten die ze subsidieert, het is niet alleen maar geld geven. Geld is belangrijk om iets te bereiken, maar ook

kennis, ervaring én elkaar ontmoeten. De vrouwen van Mama Cash zijn de tussenpersonen, de ‘facilitators’ 

tussen de verschillende betrokkenen. Zowel Mama Cash als ‘De Erfdochters’ ondersteunen vrouwen die eigen

beslissingen willen nemen, dat spreekt me heel erg aan.” > Elsje Dicke

Astrid Joosten _ donateur van Mama Cash sinds 1998

“Tien jaar lang ben ik Novib–ambassadeur geweest. Ik reisde door vele derde–

wereldlanden waar ik de projecten bezocht. Daar zag ik dat het goed is om juist 

vrouwen–initiatieven te steunen. Mannen blijken over het algemeen minder stabiel, ze 

verlaten de boel eerder. Bij ontwikkelingssamenwerking geldt echt als een vaststaand

gegeven: vrouwenprojecten komen het beste van de grond.

Ook vrouwen hier in Nederland die de stap nemen om een eigen activiteit op te zetten, 

zijn vaak serieuze, betrouwbare partners. Maar ze krijgen soms te maken met extra barrières. Daar is Mama Cash

een buffer voor. Dat zou niet nodig hoeven zijn als mannen en vrouwen gelijk werden behandeld. Het is een 

discriminatieprobleem. Op het moment dat ik in aanraking kwam met Mama Cash, wist ik direct dat ik ze wilde

steunen. Ik ken dit, ik heb met eigen ogen gezien dat het werkt om in vrouwen te investeren.” 

> Frederike de Voogt
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Garantiefonds _ Tendayi Matimba / fondsmanager

“Monitoren en meedenken”

Tendayi Matimba werkt sinds september 1999 als manager van het Garantie-

fonds. Wat heeft zij met vrouwen en geld? “Ik vind geld een interessant 

concept. Het boeit me te zien wat het met mensen doet, welke waarde ze aan

geld hechten en welke invloed het heeft op wie en wat wij zijn. Je ziet ook een

duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in de waardering van geld. Over

het algemeen hechten vrouwen meer waarde aan de balans tussen privé en

werk dan aan veel geld verdienen.” 

In 2001 trad het Garantiefonds voor het eerst buiten de Nederlandse grenzen door te participeren in

de oprichting van het Surinaamse UmaKrakafonds. “Het betreft een samenwerkingsverband met twee

Surinaamse organisaties actief op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap en met de Surinaamse

kredietcoöperatie De Schakel. Het fonds verleent kleine onderneemsters microkredieten inclusief

begeleiding. Vaak is de aandacht in het Zuiden te veel gericht op uitsluitend het verstrekken van

microkredieten, terwijl advisering en begeleiding juist kunnen zorgen voor het op een hoger plan 

trekken van het micro–ondernemerschap. In 2001 zijn de eerste vier kredieten verstrekt: aan een 

hotdogverkoopster in Paramaribo voor voorraadvergroting, aan een inheemse vrouw met een provisie-

winkel annex bar aan de Saramacarivier voor een uitbreiding en verbouwing, en aan twee vrouwen

voor deelname aan een handelsmissie naar Nederland.”

Daarnaast is Matimba hard bezig geweest met de professionalisering van het monitoringsysteem voor

de borgen en kredieten. “Voorheen was er vaak weinig contact met onderneemsters na het tot stand

komen van de borgstelling. Soms werden wij dan ook nogal overvallen door een faillissement. Wij

gebruiken verschillende mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden: regelmatig bellen, 

een klankbord zijn, doorverwijzen naar een mentor, exploitatie-overzichten op laten sturen en werk-

bezoeken. Het lijkt zeker vruchten af te werpen. In 2001 hebben wij slechts 3.000 euro uitbetaald 

aan banken tegen het tienvoudige in de jaren daarvoor.” 

Over de aanvragen zegt Matimba dat de kwaliteit van de ondernemingsplannen verbetert. “Vooral de

aanvragen van migranten- en vluchtelingenvrouwen leiden vaker tot een borgstelling en uiteindelijke

kredietverschaffing door banken. Toch wil ik dit positieve geluid relativeren. Het blijft voor veel migran-

ten- en vluchtenvrouwen moeilijk om door het bankbastion heen te dringen. Vaak zijn borgstellingen

alleen niet voldoende, maar gaat het ook om het doorbreken van negatieve beeldvorming en culturele

barrières enerzijds en het zelfbeeld bij de vrouwen anderzijds. Een ander probleem is dat zwarte en

migrantenvrouwen vaak kiezen voor winkels en bedrijven in de sfeer van persoonlijke verzorging, 

zoals kap- en beautysalons. Dit is een branche die als risicovol bekend staat, mede door de vaak

moordende concurrentie en het geringe winstperspectief.” 

“Onze ambitie is altijd geweest om onze steun in de rug overbodig te maken. Dit begint op een

aantal punten in zicht te komen. Het ondernemersklimaat voor vrouwen is sterk verbeterd, zoals wij

het afgelopen jaar ook weer merkten aan de aanzienlijke daling van het aantal aanvragen. Bijna 1 op 3

ondernemers is een vrouw. Steeds meer vrouwen hebben eigen vermogen en kunnen een beroep

doen op specifieke regelingen en instanties voor ondersteuning, bijvoorbeeld voor herintreedsters en

zwarte en migrantenvrouwen. Het past bij onze rol om steeds opnieuw op zoek te gaan naar activitei-

ten die juist (nog) niet door anderen worden opgepakt. Daarom richten we ons in 2002 op het 

ontwikkelen van nieuwe ideeën en nieuw beleid. Een mogelijke nieuwe invalshoek is het stimuleren

van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van innovatieve bedrijfsconcepten. Een interessant

voorbeeld is Sara Collection, een vrouw die Indiase stoffen importeert en daarbij samenwerkt met

vrouwenbedrijven in India. Zo krijg je een keten van vrouwenbedrijven. Ik kan mij voorstellen dat wij dit

soort bedrijven in de toekomst meer gaan stimuleren. Op die manier ontstaat ook een goede synergie

met de internationale activiteiten van Mama Cash.” > Marije Wilmink
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Garantiefonds _ De kunst om traditionele dingen met iets nieuws te verbinden

De sokken van Willy Jager

Een raadsel: het weegt niets, kan niet breken en is niet duur; het loopt altijd en heeft een hoog verte-

deringsgehalte. Wat is dat? Dat is het ideale souvenir, te weten: een paar sokken. Uit ergernis over

het ‘hoog MacDonalds–gehalte’ van veel souvenirs bedacht Willy Jager zelf een leuk aandenken aan

een dagje uit. “Zo’n vijf jaar geleden waren cartoonsokken een hype onder jongeren, zo kwam ik

erop,” herinnert zij zich.

“Ik was geen leerkind, meer een doe–kind,” vertelt Willy Jager. “Ik ben op mijn vijftiende gaan werken

en heb daarnaast de middelbare avondhandelsschool gevolgd. Door een erfelijke huidafwijking kwam

ik in de WAO terecht. Ik ben regelmatig beperkt in mijn mobiliteit, bijvoorbeeld omdat de huid van 

mijn voeten dan helemaal kapot is. De WAO en ik verdragen elkaar slecht: geen promotiekansen 

bijvoorbeeld.”

Het een met het ander combinerend kwam Willy Jager op het idee om zelf souvenirsokken op de

markt te brengen. Eind 1997 schreven zij en haar zuster Frouwke naar dierenparken, het Dolfinarium

en de Zeehondencrèche met het voorstel souvenirsokken te leveren. Daarin zou het logo van het

betreffende pretpark worden ingebreid. Sokken hadden de gezusters niet en ze wisten ook niets van

sokken of waar ze die vandaan moesten halen. Maar ze konden meteen aan de slag, want alle 

aangeschrevenen plaatsten bestellingen. 

Het bleek een gouden greep. Onder de naam Voetzooi Holland Traditionals doet Willy Jager inmiddels

zaken met pretparken en dierentuinen, Schiphol, Madurodam, souvenirwinkels en VVV’s en exporteert

ze naar de Verenigde Staten. “Na een marktverkenning kwam ik met een collectie algemene souvenir-

sokken. De omzet verdubbelde hierdoor van 1998 tot 2001 meerdere malen. De beurs voor de souve-

nirbranche ‘Regards’ in 2001 was voor mij een test: als het daar geen succes wordt, stop ik. Maar het

werd een succes: De Voetzooi–producten kregen vier onderscheidingen als noviteiten én waren promi-

nent in de souvenirmarkt gezet. De souvenirbranche is een vrij traditionele handel. Molen, klomp, tulp

en Delftsblauw, dat zijn de dingen waarop ik draai. De kunst is om die traditionele dingen met iets

nieuws te verbinden, in mijn geval sokken en babykleding.”

De artikelen van Voetzooi worden inmiddels door vrouwenbedrijven geproduceerd in enkele

Middellandse Zeelanden zoals Turkije. “Van meet af aan hadden we drie uitgangspunten: het moet een

minimale kwaliteit hebben; er mogen geen kinderen onder de veertien jaar aan werken en er mag niet

met giftige kleurstoffen worden gewerkt. Daarom werk ik ook volgens internationale standaarden en

controleer ik op kinderarbeid.”

Willy Jager koos bewust voor het doorgroeien als onderneemster. Ze ging op zoek naar financiering

voor het aantrekken van personeel en voorraad. “Daar kwam ik – 47 jaar oud en voor 100 procent in

de WAO – bij banken en de Kamer van Koophandel. ‘Mag ik drieënhalve ton lenen?’’’ Ze werd overal

weggestuurd: wegens leeftijd, afkeuring, gebrek aan opleiding en de risico’s in de textielbranche. Zelfs

met de borgstelling van Mama Cash van 22.689 euro en een eigen huis bleek het moeilijk geld te

lenen. De afdelingen van de Rabo-, Amro- en Friesland bank in Noord–Nederland hadden zelfs nog

nooit van Mama Cash gehoord. “Heel bizar. Uiteindelijk kwam ik er bij de ING doorheen. Daar zat een

vrouw. En zij schatte mijn producten op hun juiste waarde: als souvenirs.”

Af en toe slaat de angst haar om het hart. “Stel nou dat ik failliet ga! Bijvoorbeeld toen door de MKZ

de koeien ziek werden en met de aanslagen op 11 september. Dat zijn slagen voor de toeristenin-

dustrie en die hebben ook mijn bedrijf getroffen. Ik dacht wel eens: Ik heb een WAO–uitkering, een

leuk huis, een man die goed verdient, waarom ga ik niet op mijn kont zitten? Nee! Ik wil uit mijn leven

halen wat erin zit. Ook al ben ik arbeidsongeschikt, zolang ik kan werken, wil ik mijn eigen geld 

verdienen. Mijn eigen rok ophouden, noem ik dat.” > Robertine Romeny
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Cijfers per fonds

Het aantal aanvragen bij het Midden- en Oost–Europafonds en het Cultuurfonds heeft zich min of

meer gestabiliseerd. Het Zuidenfonds en Garantiefonds hadden een dalend aantal aanvragen. Bij het

Garantiefonds is dit te wijten aan een sterk verbeterd ondernemersklimaat voor vrouwen (zie pagina 

9 en 26). De daling van het aantal aanvragen bij het Zuidenfonds komt doordat steeds meer groepen

bekend zijn met onze criteria. We krijgen daardoor kwalitatief betere voorstellen binnen. Onze website

en nieuwe folder spelen hierbij een belangrijke rol. Verder was het gemiddelde toekenningsbedrag

hoger dan het jaar daarvoor. Ook dit heeft te maken met de toegenomen kwaliteit van de aanvragen. 

Door de economische dip als gevolg van 11 september kreeg Mama Cash te maken met koersverlies,

afzeggingen van grote donateurs en viel het rendement op het vermogen tegen. Door deze tegenval-

lende inkomsten waren de bestede bedragen in 2001 lager dan in 2000. 

Zuidenfonds 2001  2000 1999

– aanvragen 679* 963* 319

– toekenningen** 181 312 260

Totaal besteed bedrag in c 737.827 760.265 651.554

* Dit is het totale aantal aanvragen, inclusief de aanvragen die niet in behandeling zijn genomen omdat ze niet voldeden aan de criteria van Mama Cash. 

**Dit is inclusief de toekenningen aan de vrouwenfondsen.

Midden- en Oost–Europafonds 2001 2000 1999

– aanvragen 296* 291* 121

– toekenningen 73 102 96

Totaal besteed bedrag in c 216.680 273.475 191.268

* Dit is het totale aantal aanvragen, inclusief de aanvragen die niet in behandeling zijn genomen omdat ze niet voldeden aan de criteria van Mama Cash. 

Cultuurfonds 2001 2000 1999

– aanvragen 535* 454 415

– toekenningen 195* 213 193

– inzendingen kunstprijs 350* 430 428

Totaal besteed bedrag, incl. kunstprijzen in c 310.992* 333.158 204.017

* Dit is inclusief het Tijlfonds.

Garantiefonds 2001 2000 1999

Totaal aanvragen 76 123 69

Totaal aanvragen borgstellingen 59 103 65

Toekenningen borgstellingen 11 14 7

Totaal besteed aan borgstellingen in c 130.049 142.714 119.117

Totaal lopende borgstellingen 31 29 24

Totaal aanvragen subsidies 9 8 4

Toekenningen subsidies 4 7 4

Totaal besteed aan subsidies in c 9.212 15.552 6.580

Totaal aanvragen kleine kredieten 8 12

Toekenningen kleine kredieten 3 7 –

Totaal besteed aan kleine kredieten in c 9.076 12.025 –

3–jarige lening aan UmaKrakaFonds c 22.689
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Lijst van projecten

Toekenningen Zuidenfonds 2001

Latijns Amerika

Argentinië

Accion Educativa 
Workshops voor meiden over seksuele en reproductieve gezondheid en
geweldspreventie c 4537.80 
Mujeres de la CHA 
Workshops over HIV/Aids–bewustzijn bij vrouwen 
in gevangenissen c 3403.35
Católicas Por el Derecho a Decidir, Regional Office for Latin America
Reisbeurs voor participatie op een conferentie over recht 
op abortus c 1588.23
Católicas por el Derecho a Decidir, Cordoba
Cursussen over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid 
voor tienermeiden c 5672.25
Católicas por el Derecho a Decidir, Buenos Aires 
Workshops over seksuele en reproductieve rechten en feministische 
theologie voor arme vrouwen c 4447.05
SINPECAF
Opzetten drie nieuwe vakbondsposten voor huishoudelijk werksters 
op het platteland c 3630.24
Servicio a la Acción Popular 
Workshops over seksuele en reproductieve rechten en gezondheid 
voor arme plattelandsvrouwen c 6080.65
Biblioteca Popula Alfonsina Storni
Informatie, bewustzijns- en theateractiviteiten 
voor jonge meiden c 2949.57
Mesa de Mujeres de Confluencia
Voorbereidende workshops voor een nationale conferentie 
voor arme plattelandsvrouwen c 5672.25
Foro por los Derechos Reproductivos 
Informatie en workshops voor vrouwen die (mis)(be)handeld zijn in 
ziekenhuizen na een clandestiene abortus c 6194.10
Grupo Ecumenico de Mujeres 
Presentaties en bewerking van video’s over vrouwenrechten c 2268.90

Bolivia 

Mama Killa 
Workshops over politieke participatie voor inheemse vrouwen c 2268.90
SOIM 
Workshops over vrouwenrechten 
voor de inheemse Aymara–vrouwen c 5672.25 
OMAK
Internettraining voor Aymara–vrouwen c 3403.35
Colectivo Rebeldia
Campagne en lobby–activiteiten 
voor toegang tot legale en veilige abortus c 3630.24

Brazilië

Cooperativa Abayomi 
Groepsactiviteiten gericht op identiteit en trots 
van zwarte vrouwen c 3403.35
Centro da Mulher 8 de Março
Workshops voor gemeenschapsleiders 
over preventie van geweld c 3403.35
Camtra Casa da Mulher Trabalhadora
Telefonische informatiedienst gericht 
op arbeid en rechten voor vrouwen c 2858.82
Comissao Organizadora do IV Seminario Nacional de Lesbicas
Nationale conferentie over rechten van lesbische vrouwen c 4192.02
Grupo de Teatro Loucas de Pedras Lilas
Salariskosten voor medewerkers van de organisatie c 3630.24
Rede de Mulheres no Radio
Nationale conferentie over radiocommunicatie c 2949.57
Associacao do Movimento das Mulheres Trabalhadoras do Brejo
Parabaino
Workshops over vrouwenrechten voor plattelandsvrouwen c 3176.46
Casa de Cultura da Mulher Negra
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 2428.63
Rede Nacional de Pessoas que viven con HIV/Aids
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 4077.78
Grupo Lesbico da Bahia
Documentatiecentrum voor de promotie van lesbische 
onderwerpen c 5672.25
Acotirene – Collectivo de Mulheres Afro-descendentes 
Opzetten van kantoor en registratiekosten voor de organisatie voor 
Afro–Braziliaanse vrouwen c 3630.24
CEDOICOM 
Renovatiekosten van het kantoor van de organisatie c 3403.35
Bahia Street 
Cursussen over seksuele en reproductieve gezondheid voor arme, 
zwarte meiden c 4537.80

Chili

CEDEMU: Casa de Encuantro de la Mujer 
Psychologische en rechtshulp voor slachtoffers van huiselijk 
geweld c 5445.36
Fundacion Margen
Voorbereidende activiteiten voor de 4e nationale bijeenkomst van 
sekswerkers in Chili c 3630.24
Via Lactea 
Creatie van een virtueel vrouwenkunstmuseum op het internet c 4537.80
Casa de la Mujer 
Culturele viering van Internationale Vrouwendag c 4537.80
Capacitar
Workshops voor vrouwelijke gemeenschapsleiders en vrouwen uit de
gezondheidssector c 3630.24

Casa de la Mujer YELA de Talca
Training voor vrouwelijke gemeenschapsleiders over geweld 
tegen vrouwen c 3630.24
Casa de los Colores
Workshops over seksuele en reproductieve rechten voor 
vrouwenorganisaties c 2695.45
ANAMURI
Reisbeurs voor de 2e Latijns–Amerikaanse vergadering van 
plattelandsvrouwen c 3176.46
Foro – Red de Salud Derechos Sexuales y Reproductivos 
Onderwijs en communicatiemateriaal over seksuele en reproductieve
rechten c 5672.25

Colombia

Centro de Estudios de Genero, Universidad del Valle 
Website over genderstudies in Latijns Amerika c 3630.24
CEPALC
Nationale conferentie van plattelandsorganisaties c 3630.24

Costa Rica 

IX Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe 
Voorbereiding voor de 9e Latijns-Amerikaanse en Caribische
Feministische bijeenkomst c 11344.50
Revista Labrys 
Aanschaf van twee computers voor de productie van een tijdschrift 
over lesbische rechten en onderwerpen c 2268.90
Movimiento Primal por la Humanizacion del Parto
Nationale campagne ter promotie van veilig moederschap 
en bevallen c 5672.25

Dominicaanse Republiek

CONAMUCA
Reisbeurs voor de Vrouwen Vergadering van de 
CLOC–plattelandsorganisaties c 2268.90

Ecuador

Corporacion Mujer a Mujer 
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 2268.90
FENOCIN
Reisbeurs voor de Vrouwen Vergadering van de 
CLOC–plattelandsorganisaties c 1030.08
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras
Kantoorkosten en workshops over leiderschapsvaardigheden c 5445.36
Fundacion Ecuatorian por la Equidad
Bewustzijnsbevordering over negatieve gevolgen van migratie 
van vrouwen c 1815.12

El Salvador 

Asociacion de Mujeres Flor de Piedra
Recreatieve activiteiten en ontmoetingsplek voor sekswerkers c 3630.24

Guatemala

Revista Electronica Tertulia
Productie en distributie van elektronisch feministisch tijdschrift c 3403.35

Jamaica

North–South Women of Colour Caucus
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 3176.46

Mexico

Centro de Documentacion y Archivo Historico Lesbico de Mexico 
Vertaling en publicatie van het boek ‘Un Amor’ c 3630.24
Prensa Editorial LeS VOZ
Publicatie van tijdschrift over lesbische onderwerpen c 3176.46
Mujeres Campesinas en Acción 
Workshops voor plattelandsvrouwen over leiderschapsvaardigheden 
en rechten voor vrouwen c 2268.90
Otras miradas, Otros Haceres 
Organisatie van een feministische conferentie c 3630.24
Fundacion para la Equidad APIS
Trainingsmateriaal voor workshops over preventie 
van huiselijk geweld c 3176.46
Telemanita
Videoproductie en organisatie van het 2e homo-, lesbische filmfestival 
in Mexico c 4084.02
Grumale II 
Videoproductie over lesbische moeders en alternatieve 
samenlevingsvormen c 3630.24
Centro de Estudios y Desarrollo de la Mujer Indigena 
Publicatie van tijdschrift over rechten voor inheemse vrouwen c 3630.24
Defensa Juridica y Educacion para Mujeres
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 2268.90
Epikeia 
Informatiemateriaal over seksueel geweld tegen vrouwen c 2110.08

Nicaragua

Movimiento de Mujeres del Sector Informal 
Workshops voor politie en marktvrouwen over geweld 
jegens vrouwen c 3539.49
Entreamigas 
Workshops voor lesbische vrouwen over seksueel geweld en
mensenrechten c 3403.35
Fundación Xochiquetzal 
Vertaling en publicatie van een studie over lesbische onderwerpen 
en rechten c 3857.13
Compañia Teatro – Danza Desequilibrio
Theaterproductie over vrouwengeschiedenis en -rechten c 4537.80
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FUNIMD
Kantoormateriaal voor ondersteuning activiteiten voor gehandicapte 
vrouwen c 2268.90
Movimiento de Mujeres Autonomas
Reisbeurs voor het 3e Internationale Congres van de 
Wereldmars c 2722.68

Peru 

Solas y Unidas 
Workshops in leiderschapsvaardigheden voor HIV–positieve 
vrouwen c 5445.36
Centro de Promoción Cultural
Folkloristische muziekworkshops voor meiden c 3970.58
Asociacion Mujeres entre Dos Siglos
Bewustwordingsworkshops over geweld tegen vrouwen in arme 
plattelandsgebieden c 4537.80
Asociacion Distrital de Organizaciones Femeninas Populares
(ADO–FEP–P)
Workshops en radioprogramma’s over vrouwenrechten en politieke 
participatie c 3403.35
Grupo de Lesbianas Feministas (GALF)
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 3176.46
VIDA Integracion, Desarrollo, Amor
Activiteiten gericht op rechten van lesbische vrouwen c 2541.17
Asociacion Mujer y Familia
Radioprogramma over rechten voor vrouwen, gericht op jonge 
mensen c 4537.80

Uruguay 

Amigas de la Comunicacion 
Workshops over seksualiteit voor jonge meiden c 3403.35

Azië

Bangladesh 

Development for the Poor
Trainingen voor gemarginaliseerde vrouwen c 4537.80 
Aso Gori Sonar Bangladesh
Voorlichtingscursussen voor inheemse vrouwen c 3630.24 

China

Beijing Sisters
Reisbeurs voor de Women Same Sex Practices conferentie c 1361.34

Filipijnen

Almakka
Managementtraining voor tri-people (islamitische, christen-, inheemse)
vrouwen c 2268.90 
MOFAZIS
Steun aan inheemse Moro–vrouwen c 3267.22 
Dibabawon Lumad Women 
Training over vrouwenrechten voor inheemse vrouwen c 2268.90 
Asian Lesbian Caucus of ILGA 
Hulpverlening voor lesbische vrouwen in Azië c 3403.35 
Migrante International 
Steun aan migrantenvrouwen c 4537.80 

India

WIDA
Voorlichting aan Dalit–vrouwen c 3176.46 
AISSNMM 
8 maart–viering c 2722.68 
CREA
Opbouw van netwerk van vrouwenorganisaties c 4537.80 
Paramedical Educational Trust 
Voorlichting over reproductieve rechten en geweld tegen 
vrouwen c 1361.34 
The Peoples Service Society 
Voorlichting aan sekswerkers c 2268.90 
Usha Multipurpose Cooperative Society 
Tentoonstelling over geschiedenis van sekswerkersbeweging 
in India c 3176.46 
Bhumika Women’s Collective 
Publicatie van feministisch blad in lokale taal c 2268.90 
Mercy Trust 
Trainingen aan sekswerkers c 2722.68 
Rural Women’s Education and Development Society (RWED)
Opzetten van informatiecentrum c 2722.68 
Prasanthi Rural & Educational Development Society
Bewustwordingsproject voor plattelandsvrouwen over geweld en 
hun rechten c 3630.24 
Aanchal
Hulpverlening voor seksuele minderheden c 2722.68 
Rural Poverty Women’s Organization
Trainingen voor lesbische vrouwen over gezondheid c 3176.46 
Network Association of Women Agencies
Educatie en zelfhulp voor sekswerkers c 5445.36 
Anveshi Research Centre for Women’s Studies
Reisbeurs voor een Dalit–leidster voor de Wereldconferentie 
Tegen Racisme c 2268.90 
Point of View
Publicatie over sekswerkers c 4537.80 
Sangini Project 
Workshops voor lesbische vrouwen c 4537.80 
Social Association for Village Education 
Opzetten van een organisatie voor sekswerkers c 2949.57 
World Society
Bewustwordingscampagne over veiligs seks voor sekswerkers c 1815.12 

Indonesië

Sahabat Perempuan 
Algemene ondersteuning voor vrouwencentrum c 3630.24 
Savy Amira – Surabaya Women’s Crisis Center
Organisatiekosten ter verbetering van de activiteiten c 3630.24 
YLBH–PIK: Legal Aid Foundation – Indonesian Women for Justice
Bewustwordingsprogramma voor migrantenvrouwen c 3176.46 

Korea

Asia Pacific Women’s Information Network Center (APWINC) 
Women’s Electronic Network Training 2001, ICT–training c 4537.80

Maleisië

Information Centre Womyn for Womyn
Algemene ondersteuning voor organisatie van lesbische 
vrouwen c 4537.80

Oost–Timor

Gropo Feto Foin Sae Enclave Timor
Politieke bewustwording voor plattelandsvrouwen c 2268.90 

Pakistan

Aurat Association 
Bewustwordingsprogramma om vrouwen te betrekken bij 
de lokale verkiezingen c 3403.35 
WAND
Trainingen voor inheemse vrouwen c 3176.46 
Public Development Society
Organisatie van seminars over geweld en vrouwenrechten c 2268.90 
Afghan Institute of Learning
Training over mensenrechten voor Afghaanse 
vluchtelingenvrouwen c 4537.80 
Amnesty International Pakistan e.a.
Opzetten van een opvanghuis voor vrouwen in Karachi c 4537.80

Sri Lanka

Sri Lanka Muslim Women’s Society
Empowermentprogramma voor plattelandsvrouwen c 3176.46 
Companions On A Journey 
Onderzoek en publicatie van eerste tijdschrift voor lesbische vrouwen in
Sri Lanka c 3630.24 
Secdo Women Development Centre 
Training voor plattelandsvrouwen over vrouwenrechten c 2722.68 
Jantha Handa (Voice of Women) 
Training voor plattelandsvrouwen c 3176.46 
The Women’s Support Group of Companions on a Journey
Reisbeurs voor conferentie c 1815.12 
Reisbeurs voor netwerken c 907.56 

Taiwan

COSWAS
Organisatie van een conferentie over sekswerkers c 4537.80 

Midden-Oosten

Israël

Al–Zahraa
Viering van internationale vrouwendag voor Arabische vrouwen c 2722.68
SAWA Rape Crisis Center
Crisisopvang voor slachtoffers van seksueel geweld voor Arabische en
Palestijnse vrouwen c 3630.24
Women Against Violence
Training voor vrijwilligers van een crisiscentrum voor slachtoffers 
van seksueel geweld c 2722.68

Palestina

Sobhi al–Zobaidi, filmmaker
Editing van documentaire over geweld tegen vrouwen 
in de Gazastrook c 4537.80

Turkije

ROZA, Kurdish Women Magazine Istiklal Cad. Terkoz Cikmazi
Onderzoek en publicatie boek over de rol van het huwelijk voor
Koerdische vrouwen c 2268.90

In the Name of Honour
Reisbeurs voor deelname aan de VN–conferentie over mensenrechten 
in Genève c 2500

Afrika

Benin

Group of Women and Unmarried Mothers of Porto–Novo
Oprichting van een ontmoetings- en activiteitencentrum c 3630.24

Botswana

Emang Basadi
Oprichting van een adviescentrum voor vrouwen en meisjes c 6806.70 

Democratische Republiek Congo

B’UMOJA ONGD
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 2132.77 
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Ethiopië

Inter African Committee 
Opzetten van een informatiecentrum c 3176.46

Gambia

SIMMA Vocational Training Center
Oprichting van een vrouwencentrum c 6352.92

Ghana

Mawuli Community Women Training Centre
Oprichting van een vrouwencentrum c 2722.68

Guinee

Femme Justice Aide/Centre d’Information Juridique de Guinee
Verbetering/versterking juridische dienstverlening aan vrouwen c 4537.80

Kameroen 

Educ Actions 
Opzetten platform tegen illegale abortus c 4537.80
S. Abou el Naga
Reisbeurs voor een conferentie over culturele studies 
in Engeland c 1503.37

Kenia

Young Career Women
Kantooruitrusting c 4537.80 
Ojuondo Women Group
Bouw van een ontmoetingcentrum c 3176.46 
Kendu Bay
Activiteiten over seksuele rechten c 4537.80
Millennium Consultants
Economische bewustwordingsactiviteiten c 4537.80
Community Development Initiatives 
Educatie over legale rechten c 4084.02
NairoBits
Ondersteuning voor personeelskosten van multimedia–organisatie 
voor vrouwen c 4537.80
Jean Kamau 
Reisbeurs voor een conferentie over mensenrechten, vrede en 
ontwikkeling voor Afrika c 1134.45
Prowed
Voorlichting over seksuele rechten c 2268.90 
FIDA Kenya
Deskundigheidsbevordering voor het personeel c 3630.24
Women’s Network Centre 
Kantooruitrusting c 1815.12

Mali

CADEF
Educatie over vrouwenrechten c 3630.24

Marokko

Association Marocaine des Femmes Progressistes
Educatie van vrouwelijke werknemers over hun legale rechten c 6806.70 

Nederland

United Nations of Youth
Reisbeurs voor twee vrouwen uit Sierra Leone naar een 
jongerenconferentie in Zuid–Afrika c 2631.93

Niger

AFEHA: Action pour Femmes handicapées
Activiteiten voor gehandicapte vrouwen c 6806.70

Nigeria

KIND
Programma jonge vrouwen en leiderschap c 3630.24
Ajegunle
Training over politiek leiderschap c 2268.90

Soedan

AHFAD University of Women
Aanschaf van kantooruitrusting c 4084.02

Zuid–Afrika

Immanuel Centre
Ondersteuning voor ontmoeting en educatie c 2042.01
New Women’s Movement
Kantoormateriaal en productie van een nieuwsbrief c 4946.20
Gay and Lesbian Organisation of Pretoria
Organisatiekosten voor gezondheidsproject 
voor lesbische vrouwen � 6806.70
Western Cape Network on Violence Against Women 
Oprichting van een media- en documentatiecentrum c 4537.80
International Gender and Trade Network
Reisbeurs voor de ‘Asia Third Annual Conference on Transnational
Committees and Globalisation c 2246.21
Gender and Trade Network 
Reisbeurs voor de conferentie ‘Trade and Gender’ c 2722.68
The Lesbian and Gay Equality Project
Opzet project voor juridische dienstverlening c 6806.70
UMTAPO Centre
Reisbeurs voor conferentie over vrouwen in Afrika 
en de Afrikaanse diaspora c 1996.63 

Tanzania

Women Advocates Against Poverty
Aanschaf kantoormateriaal c 4537.80
ADF/CEDIH Association Debout Femmes
Culturele bewustwordingsactiviteiten c 2722.68
League of Women Voters Tanzania (LEWOVOTA)
Politieke deskundigheidsbevordering c 2858.82

Uganda

Ntunda Women Development Association
Educatie over legale rechten c 3630.24
Femsud Consult 
Deskundigheidsbevordering voor vrouwen c 3630.24
Gatyanga Women’s Club 
Deskundigheidsbevordering op gebied van vrouwenrechten c 3176.46
Katosi Women Fishing & Development Association
Educatie over rechten voor plattelandsvrouwen c 2722.68
Vijf vrouwengroepen 
Ondersteuning voor algemene activiteiten van de organisaties c 2722.68 
Kaabong Women’s Group 
Deskundigheidsbevordering voor plattelandsvrouwen c 2722.68

Zambia

Zambian National Women’s Lobby
Educatie over vrouwen en leiderschap en besluitvorming c 3630.24

Zimbabwe

VST Publishing House 
Publicatie van een boek van Ruth Gabi voor 
vrouwendoelgroep c 3630.24
Africa Women Filmmakers Trust
Aanschaf lichtgewicht-projector ten behoeve van voorlichting op 
het platteland over vrouwenrechten c 4537.80

Internationaal 

Women’s Caucus for Gender Justice
Organisatie van een conferentie c 10890.73 
Akina Mama Wa Africa
Reisbeurs voor de Wereldconferentie Tegen Racisme c 4537.80

Toekenningen Vrouwenfondsen in het Zuiden

Mexico
Semillas (incl. organisatiekosten voor netwerkbijeenkomst 
vrouwenfondsen) c 24799.09
Mongolië
Mongolian Women’s Fund c 13140.50
Chili
Alquimia c 13613.41
India
Nirnaya c 15428.53
Zuid–Afrika
Pitseng c 20420.11
Ghana
African Women’s Development Fund c 13613.41

Toekenningen Midden- en Oost–Europafonds 2001

Voormalig Joegoslavië

Bosnië

Koraci Nade 
Lobby, actieagenda en radioprogramma ten behoeve van 
vrouwenrechten c 4265.53
BOSFAM 
Verwarmingskosten van vluchtelingencentrum voor vrouwen c 4265.53 
Centar Zivota Udruzena Zena 
Project ter ondersteuning van en opvang van 
vluchtelingenvrouwen c 4084.02 
Women’s Development Centre 
Maandelijkse workshops voor vrouwen over besluitvorming en 
interetnische relaties c 4265.53 
Udruzenje Zena Bihac 
Ondersteuning voor door de oorlog getraumatiseerde 
vrouwen c 4537.80 

Kroatië

Zenska Akcija Rijeka 
Lobby–activiteiten voor de rechten van vrouwen op lokaal niveau en
rechtsbijstand c 2268.90 
NONA Multimedia Centre 
Distributie van kritische films over de positie van vrouwen c 2495.79 
LORI Lesbian Organisation Rijeka 
Oprichten klein internetcafé c 2495.79 
Step, Women’s Group Karlovac 
Realisatie SOS–hotline, rechtsbijstand voor vrouwen en seminars 
over rechten van vrouwen c 4084.02 

Montenegro

Montenegrin Women’s Lobby 
Hulpverlening, rechtsbijstand en praktische hulp aan getraumatiseerde
vrouwen c 7487.37 
Women Forum of Montenegro 
Gendertraining voor vrouwen uit beroepsgroepen zoals media, 
politieke partijen en NGO’s c 3902.51 
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Women in Black Belgrado 
Internationale jubileumbijeenkomst ‘War, globalisation and alternative
practices’ c 6806.70 
Women’s Center Uzice 
Computercursussen, tijdschrift voor vrouwen en hulpverlening voor 
vrouwen die geweld ondergingen c 7487.37 
ASNS–project 
Project over de rol van vrouwen in vakbonden c 5445.36 
Labris Lesbian Rights Group 
Kunstproject c 4084.02 
Iz Kruga 
Voorlichting over de positionering van vrouwen binnen 
gehandicaptenorganisaties c 4537.80 
Nandi 
Discussie en seminar ‘The Sexual Language of Billboards in 
Belgrade’ c 3630.24 
Nyari Mozi Szinh 
Cursus ‘Women in theory, in arts, culture and literature’ c 1678.99 
Rende 
Publicatie van tweetal boeken over gemarginaliseerde groepen c 5445.36 

Slovenië

SKUC–Lambda 
Publicatie van de boeken ‘On Lies Secrets and Silence’ (Adrienne Rich)
en ‘Saphistry’ (Pat Califia) in het Servisch c 2495.79 
Kud Mreza 
Women’s Art Festival Ljubljana c 2722.68 

Centraal–Europa

Bulgarijë

Animus Pernik 
Bestijding seksueel geweld in scholen via brochures en 
seminars c 2722.68 
Animus Plovdiv 
Bestrijding seksueel geweld, lobby voor ondersteunende 
wetten c 4084.02 
SOS Families at Risk 
Internetproject c 2722.68 
VELA–internet 
Bewustwording van vrouwenrechten en versterking van de positie 
van vrouwen in de politiek c 2495.79 

Roemenië

AnA Society 
Ontwikkeling ‘Multimedia Resource Center for Gender Studies’ c 2495.79 
Artemis Shelter and Councelling Center 
Opvangcentrum voor vrouwen c 3630.24 
RWAR
Centrum voor Roma–vrouwen c 1452.10 
SCOP Society 
Crisiscentrum voor vrouwen c 1452.10

Slowakije

ALTERA – Association of Lesbian and Bisexual Women in Slovakia
Acties tegen discriminatie van lesbiennes c 2314.28

Tsjechië

Bliss without Risk 
Sociale, legale and medische ondersteuning van 
straatprostituees c 2268.90 
Roma Women’s Group Manushe 
Voorlichting Roma–meiden over vrouwenrechten en stimulering 
zelfvertrouwen c 3176.46 

Kaukasus

Armenië

Center for Development of a Civil Society 
Oprichting van een meidencentrum c 3176.46 
Human Rights And Development Center 
Rechtsbijstand voor slachtoffers van geweld c 2495.79 
Meknutyun 
Gender- en psychologie-seminars in verschillende regio’s c 3176.46 

Azerbeidzjan

Association of Women 
Onderzoek naar de leefomstandigheden van sekswerkers en weigering 
op te treden door overheid c 3176.46
Azerbaijan Youth Association (AYAG)
Seminar voor vrouwen uit etnische minderheden c 4084.02 
Center of Islam, Democracy and Human Rights 
Organisatie van fora over gelijke rechten en invloed van vrouwen in
besluitvormingsprocessen c 3176.46
Refugees Against War and Violence 
Project dat vrouwen informeert over reproductieve rechten c 3176.46 
Society of Women 
Informatie aan vrouwen over rechten op de werkvloer en bescherming
seksuele intimidatie c 3176.46 

Georgië

Center for Intergration International 
Rechtsbijstand en ondersteuning vrouwen uit de traditionele 
Alkhaltsikhe–regio c 2495.79 

Educational Cooperation and Development Center 
Project ter versterking van vrouwen–NGO’s c 2268.90 
ICC Bridge NGO 
Vrouwencentrum dat rechtsbijstand en praktische hulp biedt c 2495.79 
Women’s Initiatives 
Opzet website en maandelijkse nieuwsbrief over activiteiten van 
vrouwenorganisaties c 4084.02 
The Caucasus Women’s Research and Consulting Network 
Publicatie van het handboek ‘Gender in Practice’ voor 
bewustwordingscursussen c 1452.10
Tanziara Rehabilitation and Development Center 
Ondersteuning aan vrouwen in detentie c 3176.46 

Voormalige westelijke USSR–Staten 

Rusland

Aksinya Association 
Project tegen geweld tegen vrouwen c 2268.90
Eco–Accord
Vergroting invloed vrouwen op besluitvormingsprocessen 
t.a.v. zwaar vervuild milieu c 3176.46 
Helen Pokrovskai 
Dansvoorstelling vanuit feministisch perspectief c 782.77 
Island, Radical Feminist Magazine 
Zes uitgaven van een feministisch magazine c 2042.01 
Labrys
Algemene kosten van lesbische informatiecentrum c 2495.79 
Perm Centre Against Violence 
Preventie van geweld tegen vrouwen en ondersteuning c 2529.82 
Rjasaner Gender Center 
Computercursus voor vrouwen c 2722.68 
Women’s League ‘Initiatve’ Saratov Regional Public Oraganisation
Publicatie van twee boeken met ervaringen van vrouwen 
op het platteland c 2722.68

Oekraïne

The Planet of Hope 
Campagne voor reproductieve rechten van meiden c 3176.46 
Nash mir: Our World 
Project tegen homofobie in Oekraïne c 2268.90 
Bescherming rechtspositie van lesbiennes c 1361.34 
Youth Organisation ‘Generation’
Promotie van leiderschap van vrouwen in de politiek seminars 
voor meiden over vrouwenrechten c 1452.10 
Zhetem, Women’s Club 
Realisering van hotline, opvangcentrum en advies aan vrouwen 
die geweld ondergingen c 3176.46 

Wit–Rusland

BYCWA 
Activiteiten om vrouwenhandel te voorkomen c 1361.34 

Baltische staten

Estland

AIDS Information Center 
Oprichting inloopcentrum voor sekswerkers c 2495.79 

Litouwen

Verdelupis 
Aanschaf van computers voor organisatie gericht op economische 
versterking van vrouwen c 1361.34 
Silmos Klubas 
Computercursussen en seminars over gelijke rechten 
in de politiek c 2268.90 
Kaunus Women’s Employment and Information Centre 
Workshop over informatie–technologie c 2268.90 

Newly Independent States, Centraal Azië 

Kyrgizië

Chance, Crisis Center 
Bestrijding geweld tegen vrouwen middels folderdistributie en seminars
op scholen en universiteiten c 4084.02 

Mongolië

Foundation for Empowerment of Rural Women 
Bestrijding geweld tegen plattelandsvrouwen en publicatie boek 
‘Tell me your story’ over hun ervaringen c 2495.79 

Oezbekistan

Center for Women Leaders 
Publicatie van een kalender over vrouwenrechten c 1860.50 
Union for Defense 
Conferentie ‘Women of the Aral Sea’ over economische en sociale 
problemen c 2495.79 

Tadzjikistan

SITORA
Crisiscentrum voor vrouwen c 1815.12 

Internationaal

Lesbian ConneXion/s
Tentoonstelling fotoproject in St. Petersburg c 1361.34 
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Maatschappelijke ontwikkeling

Algemene en startkosten

Stichting Zohor 
Inrichting kantoorruimte voor zelforganisatie Arabische 
vrouwen c 2722.68
Banaat El Azhaar
Opzet activiteitenplan voor Islamitische meidengroep c 907.56
Buitenlands Vrouwen Overleg 
Heroprichting BVO/beleidsweekend c 907.56
Koerdische Vrouwen Unie 
Opstarten stichting c 1361.34
Sonor, Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam 
Opstarten Meidenhuiskamerproject c 1588.23
‘Soekh aur Shanti’, Stichting Hindoestaanse Vrouwen Rotterdam 
Bibliotheek/documentatiecentrum c 1134.45
Landelijk Overleg Vrouwen en Arbeidsongeschiktheid 
Doorstart–subsidie c 1815.12
Stichting Kezban 
Oprichtingskosten voor organisatie die strijdt tegen huiselijk 
geweld c 2268.90
Stichting Sevgi 
Inrichting kantoor/computerruimte voor Turkse 
vrouwenorganisatie c 1588.23
Iraanse Vrouwen Zelforganisatie 
Projecten 2001, jaarverslag 2000 c 680.67
Stichting Somalische Vrouwen in Rijnmond 
Oprichtingskosten organisatie c 488.03
Stichting Femmé (voorheen Zelforganisatie Marokkaanse 
Vrouwen Osdorp) 
Oprichtingskosten organisatie c 1883.19
PRIME 
Aanschaf pannen, borden en ander keukengerei voor 
vluchtelingenorganisatie c 907.56
Alevi Kultur Dernegi, Alevitische Kultureel Centrum Rijnmond en
omgeving 
Emancipatorische activiteiten c 918.90
Stichting Flora Rosa 
Begeleiding bij eetstoornissen c 907.56
Vrouwencentrum Zaanstad 
Kennismaking–met–computercursus c 603.53
Midia Koerdische Vereniging 
Computerlessen c 653.44

Campagnes en PR

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 
PR–Themadag c 226.89
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 
Opzet Informatie- en promotiemap c 2586.55
HTKF
Uitgave bulletin ‘HTKF Bülten’ voor Turkse vrouwen over ontwikkelingen
in de Nederlandse samenleving en regelgeving c 1361.34
Vereniging van Afghaanse Vrouwen 
Drukkosten PR–materiaal c 907.56
Vrouwengezondheidscentrum ISIS 
Publicatie over endometriose 
(‘verdwaald’ baarmoederslijmvlies) c 1815.12
Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen Rosmalen 
Inforubriek in Chinese krant ‘China Town’ � 1815.12
Stichting Prisma Brabant 
Provinciale netwerkdag c 1361.34
COS Zuid–Holland Zuid 
Project ‘Stop Aids Now’ c 1134.45
TIYE International Utrecht 
Project ‘Racisme, een verborgen agenda’ c 1815.12
Stichting Samen Wonen, Samen Leven en Stichting Kibra 
Barera Rotterdam 
Voorlichtingsproject ‘Ai Mama’ over tienerzwangerschappen c 1588.23
De Mug Videoprodukties 
Internetproject i.v.m. 8 maart–viering c 2268.90
Equa Emancipatiebureau 
Friese vrouwenorganisaties op internet c 1361.34

Studiedagen, congressen en conferenties

Lefert Scheepen Stichting 
Studiedag ‘Seksueel Misbruik’ c 875.80
Forum Project ‘Een kader voor diversiteit’
Onderdeel: deskundigheidsbevordering over koran en 
emancipatiebeleid c 4537.80
Jonge Socialisten in de PvdA 
Internationaal jongerenseminar, ‘Stop geweld tegen vrouwen; 
stop huiselijk geweld’ c 2268.90
Vrouwen en Vrede 
Internationale workshop ‘Women organized opposition to militarism 
and war’ c 317.65
Landelijke Federatie Chinese Vrouwen 
Themabijeenkomst ‘Visieontwikkeling’ c 1134.45
Asja Opvang Voorziening 
Methodiekontwikkeling en beschrijving opvangvoorziening voor 
meisjes in de prostitutie c 884.87
Stichting GALA 
Project Homohogeschool/cursussen homo–emancipatie c 907.56
Jongerenbond Eindhoven 
Meidendag ‘Female Future’ c 907.56
The Site, jongeren info–café 
Debat ‘Third Wave: ‘De tijd voor een nieuwe feministische golf is 
aangebroken’ c 1588.23
Internationaal Vrouwencentrum Den Helder 
Training ‘Interculturele Communicatie’ c 1588.23
Tilburgse Turkse Vrouwen Vereniging 
Training ‘Versterking eigen organisatie’ c 1361.34

Stichting MinPlus 
Vrouwenconferentie Oost–Nederland c 1361.34
Yolanda Kriek 
Hexennacht 2001, protest in Groningen tegen seksueel geweld 
op straat c 317.65
ILGA Europe 2001 
Organisatie van internationale homo-, lesbische conferentie 
in Rotterdam c 1361.34
Stichting Yoesuf 
Conferentie ‘Islam en Homoseksualiteit’ c 1361.34
Landelijke Federatie Chinese Vrouwenverenigingen Rosmalen 
Conferentie over positie van Chinese vrouwen c 1247.90
Vrouwen Media Netwerk Zuidoost 
Cursus ‘Projectschrijven’ c 680.67
ENOVA – Emancipatie Adviesbureau 
Bijeenkomst ‘Emancipatie en ICT’ c 1361.34
SISWO Instituut voor Maatschappijwetenschappen 
Conferentie ‘Feminisme en multiculturalisme’ c 1089.07
Werkgroep Tegen Geweld Tegen Vrouwen Leeuwarden 
Internationale themabijeenkomst over vrouwenhandel c 794.12
Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland/Projectbureau MCE 
Project ‘Mudawwanah’ over Marokkaans familierecht c 4537.80
Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld Haarlem (VPSG)
Project ‘Praat erover’ c 2268.90
Internationale Vrije Vrouwen Stichting 
Solidariteits- en informatiedag voor Koerdische-, allochtone en 
autochtone vrouwen c 1247.90
Vereniging van Afghaanse Vrouwen Rabe–i–Balkhi 
Internationale conferentie in Nederland ‘Afghaanse vrouwen schreeuwen
om RECHT’ c 2268.90
Stichting Soedan in Vlucht Women Department
Seminar ‘Towards empowerment of Sudanese women in the 
Netherlands II’ c 1815.12
Vrouwen Comité Veendam 
Bijeenkomst in het kader van de Internationale dag tegen geweld 
tegen vrouwen c 862.18
Commission for Filipino Migrant Workers
Tweedaagse workshop ‘Know yourself, expand your capabilities, 
know your rights’ c 2268.90
Centrum voor Gender en Diversiteit 
Debat ‘Onder de wapenrok’ over onzichtbaarheid Afghaanse vrouwen in
post–11 september situatie c 907.56
Utrechts Platform Wereldvrouwenmars 
Film en debat ‘Solidariteit naar beleid, mensenrechten 
van vrouwen’ c 1089.07
Stichting Prem Sangeet Samaaj 
Ontmoetingsbijeenkomsten Hindoestaanse vrouwen c 453.78
Tussen Ruimte
Project ‘Pink Public Space’ over zichtbaarheid lesbo’s en homo’s in
publieke ruimte c 2268.90

Reisbeurzen

Ingrid Kloet & Mieke Timmer 
Uitwisseling internationale belangengroep Pos for Pos voor 
HIV–geïnfecteerden in de VS c 2042.01
Papua Volken Stichting 
Internationale vrouwenconferentie West–Papua c 1815.12
‘Soekh aur Shanti’, Stichting Hindoestaanse vrouwen Rotterdam 
Uitwisselingsproject tussen vrouwen uit India, Suriname en 
Nederland c 2268.90
World Population Foundation Hilversum 
Deelname aan ‘World Youth Forum’ in Dakar c 680.67
Agisra Keulen 
Deelname aan wereldconferentie tegen racisme in Durban c 1134.45
Technika 10 Almere
Technisch uitwisselingsproject voor meiden met Women United (YMCA)
Huddersfield c 1815.12
Servicebureau Migranten- en Vluchtelingen Zelforganisatie 
Reisbeurs Afghaanse hoogleraar in verband met bezoek afgevaardigden
Tadzjikistan c 1134.45
MIGRANTE–Europe 
Reisbeurs conferentie ‘Migrant Workers Overseas’ 
in Filippijnen c 1134.45

Vieringen

Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag Maastricht 
8 maart–viering 2001 c 2042.01
Multicultureel Emancipatie Centrum Utrecht 
8 maart–viering 2001 c 1815.12
Blijf van m’n Lijf Dordrecht 
Viering 20–jarig bestaan door middel van culturele middag c 1361.34
Stedelijk Comité‚ 8 maart Rotterdam 
8 maart–viering 2001 c 2268.90
Stichting CCSJ 
Conferentie over tienermoeders in verband met 
8 maart–viering c 2268.90
Vereniging van Afghaanse Vrouwen 
8 maart–viering 2001 c 1361.34
Groep 7152 
Lustrumviering c 1701.68
Stichting Kleurrijk Centrum Rotterdam (voorheen Doorbraak) 
Miss Alida verkiezing 2001 c 1134.45
Stichting Internationaal Vrouwencentrum Enschede (SIVE) 
Viering 10–jarig jubileum door middel van symposium 
‘Diversiteit is kwaliteit’ c 1134.45
8 maart Comité Leeuwarden 
8 maart–viering 2002 c 453.78
Stichting de Overkant 
MidZomerGracht–Festival voor lesbische vrouwen en 
homomannen 2001 c 283.61
ZAMI zwarte/migranten vrouwencentrum 
ZAMI Award 2001 c 4537.80
De Inval 
Viering suikerfeest c 204.20
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Koerdische Vereniging Rotterdam Midia 
Koerdische Vrouwenfeestdag c 1134.45
Samenwerkingsverband Tegen Seksueel Geweld Groningen
Tegen haar wil–trofee c 952.94

Sport

Dragonfire Dreams Unlimited 
Zelfverdedigings–evenement/zomertraining c 4537.80
Vereniging Maes & Filhas (moeders en dochters) 
Sportactiviteiten Kaapverdiaanse vrouwen Rotterdam c 907.56

Overig

Huiskamer Aanloop Jeugdprostitutie 
Vrouweninloop-middag c 680.67
Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging 
‘Dress for Success’ pilotproject voor bijstandsvrouwen 
in Rotterdam c 1361.34
Stichting Turks Cultureel Centrum voor Vrouwen
Intercultureel theaterproject c 1134.45
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
Inloopmiddag en vegetarisch eethuis c 2268.90
Stichting Rhythm of Reason Nijmegen 
Henna Art & Fashion project 2002 c 4537.80
Stichting Palet voor sociaal–cultureel werk 
Activiteitsgebonden kinderopvang c 1134.45
Stichting Een Vrolijke Oude Dag 
Woonproject lesbische 50+ vrouwen c 1588.23
Kleur in ‘t Werk 
Project Tienermoeders c 2268.90
COC Afdeling Midden–Nederland 
Sleuteldag voor vrouwen 2001 c 1134.45

Kunst

Evenementen

Nederlands Transgender Filmfestival
Lezing Cheryl Chase c 2268.90
Marijke Jongbloed Filmproductie 
Debat over relatiecultuur naar aanleiding van documentairereeks 
‘Fatal Reaction’ c 2268.90
Stichting Netwerk Muze.Nu 
Openingsfeest nieuw kunstnetwerk c 907.56
Werkgroep ‘Boek in Beeld’
Boekbesprekingen plattelandsvrouwen te Dearsum en 
omstreken c 340.34
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 
Symposium ‘Faces of Laughter’ c 2268.90
COS Fryslân, Centrum voor Internationale Samenwerking 
Kunstproject ‘De Waarde Van Afval’ c 1361.34
Stichting de Overkant 
Literaire avond c 907.56
Krater Theater 
Black Magic Woman Festival 2001 c 2268.90
Karolina Spaic 
Workshop ‘Wonder Girls’ in Colombia c 680.67
Stichting Regentenkamer/Meubelcafé 
Expositie vrouwelijke vormgevers c 544.54
Phil Bloom Foundation 
Tentoonstelling ‘Unbreakable’ in Arti et Amicitiae c 1315.96
Stichting Palestijnse Islamieten in Nederland
Ontmoeting dichters uit Delfshaven c 1361.34

Publicaties

Sara Blokland
Publicatie fotoboek ‘Fam.’ c 680.67
Stichting Kapini 
Publicatieproject ‘Jeugdjaren in Afrika’ c 1361.34
Uitgeverij Mets en Schilt 
Vertaling fotoboek Jenny Matthews c 1361.34
Stichting Media P.W.N. 
Themanummer magazine ‘Samen!’ Sinti- en Romavrouwen c 1361.34
Octavia Moneedi–Tivane 
Autobiografie van Zuid–Afrikaanse vrouw 
met bijzonder levensverhaal c 453.78
Nora Martirosyan 
Fotoboekje ‘The ideal love’ c 1361.34
Margi Geerlinks 
Fotocatalogus ‘Crafting Humanities’ c 2268.90
La Vita
Magazine voor lesbische/bi–vrouwen c 1815.12
Aysel Bodur 
Foto–expositie ‘De Plaatsvervangster’ c 1361.34
Stichting Bang 
Literair tijdschrift Zwart Water c 1361.34
Stichting KUTT–Magazine (in oprichting) 
Kutt–magazine voor lesbische vrouwen c 1905.88
Greber uitgever en distributeur
Publicatie ‘De Naakte Waarheid’ van Monireh Baradaran c 1361.34 
Dichtbundel van Carry–Ann Tjong Ayong c 680.67
Expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit
Boekpublicatie ‘Gevleugelde Woorden, Bevlogen Docenten’ c 2268.90

Theater 

Theaterstichting de Troika 
Theatervoorstelling ‘Adembenemend’ c 1361.34
Stichting Totaal De Kazerne 
Theaterproject ‘Lounging Bacchus’ c 1361.34
Rotterdamse Schouwburg 
Theaterproject ‘Feminine Folies’ c 1815.12
Leander Haaitsma 
Theaterproject ‘Visch’, aanvulling eerdere subsidie c 453.78

Stichting Stuk 
Theatervoorstelling over lesbische jongeren c 2268.90
‘t Bos Theaterprodukties 
Theatervoorstelling ‘The vagina monologues’ van Eve Ensler c 2268.90
Mabel Houdtzagers 
Theatervoorstelling ‘Haal adem en kus me diep’ c 680.67
Elise Griede
Solovoorstelling over genderidentiteit en homoseksualiteit c 1361.34
Het Groote Hoofd 
Theatervoorstelling ‘Maria Stuart’ c 1815.12
Glide Ambassador 
Theaterproduktie ‘101 Ways To Die’ c 1361.34
Theatergroep Com.Plot 
Theatervoorstelling ‘Ik. Lever’ c 1588.23
Laura Adriaanse 
Theatervoorstelling ‘Love me?’ c 1588.23
Productiehuis Cinema De Liefde 
Theaterdansproject ‘Medusa’s Web’ c 1361.34
Tati Wirahadiraksa 
Theatervoorstelling ‘Discotheek de Achterhoek’ c 1134.45
Stichting Doen Doet 
Theatervoorstelling ‘Real life in Cotton’ c 1134.45
Alba Theaterhuis 
Theaterproject ‘Katwijk a/d Wolga’ c 907.56
Stichting Culture Coalition
Theatervoorstelling ‘Indianenverhalen’ c 453.78
Rotterdam Roze 2001
Theatervoorstelling ‘Vita & Virginia’ van theatergroep Carrousel c 2268.90
Sub Rosa 
Performance trilogie ‘Imbroglio’ c 1361.34
Theatergroep Mevrouw Jansen 
Theatervoorstelling ‘Garbo & Dietrich’ c 907.56
Theatergroep De Maan 
Theatervoorstelling ‘Monk, Lin & Walker’ c 1361.34
Wiske Sterringa 
Theatervoorstelling ‘SLOOF’ c 2268.90
Stichting Fabulant
Theatervoorstelling ‘De Nationale Verhuisdag’ c 1361.34
Stichting Con Rumore 
Theatervoorstelling ‘Weird Sister Machinery’ c 1134.45
Prima Donna Producties 
Theatervoorstelling ‘Later als ik oud ben’ c 3403.35
Stichting XO (in oprichting) 
Theaterproductie- en voorstellingskosten c 1588.23
Jantien Gerdes
Huur videobeamer voor theaterproject ‘Meisjes in uniform’ c 1134.45
Theatre Embassy (in oprichting) 
Startfinanciering c 907.56

Dans

Livnat Raiz/ Wei–Chen Yang
Moderne dansvoorstelling c 1361.34
Dansonderzoeksgroep D–lab 
Productie dansfilm ‘Frozen Moment’ c 1089.07
Dragon Productions 
Decorkosten dansproductie c 907.56
Danscollectief Sjannie Vos
Dansproductie ‘Antigoné’ c 1361.34
Sarah Ringoet 
Afstudeer–dansvoorstelling c 2904.19
Stichting BOT producties 
Dansvoorstelling ‘The Late Night City Walk’ c 1384.03
Stichting Het Zij Zo (in oprichting) 
Dans/Theatervoorstelling ‘Take On Me’ c 2268.90

Muziek

Kamerkoor Mnemosyne 
Compositiewedstrijd jonge pianistes c 1361.34
Pianola Museum 
Programma’s rond ‘Vrouwen en Muziek’ c 1134.45
Stichting Terra Wereldmuziekfestival 
Muziekfestival ‘Terra in de Wijken’ c 907.56
Jetske Mijnssens 
Realisatie operamonoloog ‘La Voix Humaine’ c 680.67
Maatschap Stoetzer & Van Veelen 
Concertserie rondom ‘De Sprong’ c 1361.34
Nikki Lindt
Opera–productie ‘Noah’s Ark’ c 907.56
Stichting Essential Arts 
Concert componiste Maud Sauer c 499.16
Stichting Symbiose 
‘Songs of Freedom’, intercultureel samenwerkingsverband tussen 
componistes en zangeressen c 2268.90
Stichting Rusalki
Productie van cd (folkloristische muziek) van een 
a capella–kwartet c 2268.90
De vrouw speelt 
Muzikale cabaretvoorstelling ‘Zaad’ c 907.56
Huis a/d Werf 
Muziektheaterproductie ‘Jozefine’ c 453.78
Stichting Divine
Muziektheaterproject ‘How to get rid of Bette Midler’ c 2268.90

Film en Media

TV–Dits
Vervolg op documentaireserie ‘Girls, Girls, Girls’ van de NPS c 2268.90
Maatschap Stoetzer & van Veelen
Artfilm ‘De Sprong’ c 2268.90
MM Produkties Film 
Film ‘Terugkeer naar Arabsiyo’ c 2268.90
Hanna Smitmans 
Videoproject ‘Geen mens is illegaal’ c 907.56
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Research documentaire ‘Judgement’ c 2268.90
The Zone 
Eindexamenfilm ‘Zone 371’ c 2268.90
Paloma Etienne 
Film ‘Notebook & Unladylike Thoughts’ c 1588.23
Stichting Notorious Film 
Filmfestival ‘Madame Africa’ c 2268.90
Spellbound Films 
Film ‘Het verhaal van Katia’ c 1588.23
Stichting Lazy Marie 
Audiovisueel/nieuwe media project c 2268.90
Praktijkschool de Atlant 
Documentaire ‘Tienervaders’ c 2268.90
Olympic Films 
Documentaire ‘Liefde in Nieuw NL’ c 2268.90
African Reconnaissance 
Documentaire Caribisch gebied c 2268.90
Ryninks Films 
Documentaire ‘Het Orkest’ c 2268.90
Lea Binzer 
Postproductie korte film c 907.56
Stichting ZieZo 
Voorlichtingsfilm dove zwangere vrouwen c 2268.90
Esther Rots 
Korte film ‘Speel met me’ c 2268.90
ZIN documentaire 
Research documentaire ‘Destino’ c 2268.90
Nederlandse Film en Televisie Academie 
Eindexamenfilm ‘Strike’ van Brechje Entrop c 2268.90
World Population Foundation 
Vertaling film ‘Fire Eyes’ van Somalische cineaste Soraya Mire c 907.56
Bellissima
Documentaire ‘Pearl’ c 2268.90
Sheep Entertainment 
Docu–drama ‘Exit’ c 1361.34

Overig

Niranyala Jayamary
Reissubsidie naar West–Afrika en Fotoverslag West–Afrika c 1588.23
Theatre Embassy 
Deelname IDEA–congres in Noorwegen c 1241.09
Stichting Go Time 
Multimediavoorstelling ‘Go time’ c 1361.34

Ivana Müller/Gasthuis Werkplaats & Theater Amsterdam 
‘Lovely Project’ Multidisciplinair project (video, tekst en 
podiumkunst) c 1134.45

Tijlfonds 

Marjoleine Boonstra
Solo–expositie in een galerie in Amsterdam c 900
Marielle van den Bergh
Aanschaf van glasbewerkingsapparatuur c 453
Anneke van Breest–Smallenburg
Bijdrage voor computerbeeldscherm c 453
Ebelina Brethauer
Aanschaf van een tekentablet met pressure–pen en een cd–writer c 453
Marion Duursema
Drukkosten van een vouwvel met houtskooltekeningen c 453
Wapke Feenstra
Drukkosten van gomprenten ten behoeve van tentoonstelling in het
Noorse Moss c 453
Jacqueline Heerema
Registratie van haar kunstproject ‘Ík noem haar ROOS’ c 453
Mirjam Janse
Kosten voor het gieten van bronzen beelden c 453
Claudia Kölgen
Bijdrage in de aanschaf van een diaprojector met objectief c 453
Hieke Pars
Publicatie onder haar redactie over kunst en openbare ruimte c 900
Juul Sadee
Ontwikkelingskosten van haar website c 453
Marian Smit
Reiskosten naar Japan in verband met tentoonstelling in een 
textielgalerie in Kyoto c 453
Godelieve Smulders
Ontwikkelingskosten van het project ‘Running Laughter’ c 453
Regina Verhagen
Aanschaf van een digitale camera c 900
Anne Verhoysen
Aanschaf van microfoons en een cameralens c 900
José Veugen
Publicatiekosten c 453
Tine van de Weijer
Kosten voor een Engelse vertaling van haar website c 453
Margaret Wibmer
Aanschaff van materiaal voor de ontwikkeling van ‘survival suits’ en 
‘related objects’ c 900

Toekenningen Garantiefonds 2001

Borgstellingen bank borgstelling looptijd

New Age Way / Zoetermeer Rabobank c 11.345 5 jaar
Winkel in spirituele en new age artikelen 
Habibtie / Arnhem Triodosbank c 4.084 4 jaar 
Organisatiebureau voor multiculturele feesten en ceremonies
De Soepwinkel / Amsterdam Rabobank c 15.882 5 jaar
Eetcafé in wereldsoepen
Voetzooi / Grijpskerk ING c 22.689 5 jaar
Fabrikant en groothandel in geschenkartikelen en souvenirs
Geylani Sahin Import/Export / Nijmegen Rabobank c 22.689 5 jaar
Groothandel in aardappelen, groente en fruit (vervanging van eerdere 
borg uit 2000 van c 9.076)
Lijn 2 / Boxtel Rabobank c 4.538 1 jaar
Evenementenbureau, gespecialiseerd in visagie, grime, bodypaint en 
kledingverhuur (aanvulling op borg uit 2000 van c 14.975)
St. WEN / Arnhem Rabobank c 15.882 7 maanden
Organisatiebureau; projectorganisatie van Business Plaza’s voor 
vrouwelijke ondernemers
VIP Nails / Hoofddorp Rabobank c 11.345 5 jaar
Zonne- en nagelstudio
Sara Collection / Helmond ABN/AMRO, ING c 6.800 5 jaar
Importeur en groothandel in Indiaanse stoffen 
Edith’s Hairstyling / Den Bosch ABN/AMRO c 8.000 5 jaar
Black hair kapsalon

Kleine kredieten toegekend bedrag looptijd

Massage Praktijk Preventie / Arnhem c 2.269 3 jaar 
Massagepraktijk
Sprookjestuin / Utrecht c 4.538 1 jaar
Importeur en winkel in Nepalese geschenkartikelen 
Spirit Touch / Amsterdam c 2.269 3 jaar
Bureau voor ontspanningsbehandeling voor bedrijven en instellingen

Samenwerkingsverband

Lening voor het opstarten van het UmaKrakaFonds i.s.m. c 22.689 3 jaar
IVVO, WBG en Kredietcoöperatie De Schakel 

Subsidies

Instituut voor Vrouwelijke Ondernemers (IVVO)
Onderdeel van de Surinaamse Nationale Vrouwenbeweging; 
organisatie van twee bankdagen en secretariële ondersteuning c 4.901
Women’s Business Group (WBG)
Promotionele activiteiten, waaronder een tweetalige brochure c 3.403 
Stichting Entre Jeunes
Onderdeel van de Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs; 
bijdrage in kosten voor deskundigheidsbevordering c 908
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Balans per 31 december 2001

Activa 2001 2000

Materiële vaste activa  50.695 46.510
Beleggingen

– algemeen 2.575.460 2.818.518
– Tijlfonds  293.909 160.101

Uitstaande leningen verstrekt in het kader 
van de doelstelling 41.612 12.706
Vorderingen 465.939 557.465
Liquide middelen 729.683 782.411

4.157.298 4.377.711

Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

– niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen – 60.633
– continuïteitsreserve 1.690.579 2.142.776

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.690.579 2.203.409

Vastgelegd vermogen
– fonds activa bedrijfsvoering 50.695 46.510
– egalisatiereserve investeringsbijdragen 7.874 18.883
– leningen verstrekt in het kader van de doelstelling 41.612 12.706 
– bestemmingsreserves 150.131 215.353
– Tijlfonds 285.834 161.919

Totaal vastgelegd vermogen 536.146 455.371

Totaal eigen vermogen 2.226.725 2.658.780

Voorzieningen
– borgstellingen 65.822 42.965
– kleine kredieten 8.701 2.609

Schulden op lange termijn 679.250 639.535
Schulden op korte termijn 1.176.800 1.033.822

4.157.298 4.377.711

Verkorte jaarrekening 2001 van Stichting Mama Cash

De in het jaarverslag opgenomen balans, de staat van lasten en baten en de uitvoeringskosten 

over 2001 zijn ontleend aan de Jaarrekening 2001 die is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen

Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bij de jaarrekening 2001 heeft Berk Accountants en Belastingadviseurs op 1 maart 2002 een 

goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening (in euro’s) is opgesteld onder verantwoordelijkheid

van het bestuur van Stichting Mama Cash. De volledige jaarrekening is op aanvraag beschikbaar.



Staat van baten en lasten over 2001

Inkomsten

2001 2001 2000
werkelijk begroot werkelijk

Baten uit fondsenwerving
Giften

– periodieke uitkeringen 484.022 608.065 717.150
– verkeringen 119.331 129.327 110.461
– incidentele donaties 291.573 340.335 2.731.939
– bijdrage particuliere fondsen 130.391 158.823 128.492
– fondsen op naam 256.386 260.924 –

Nalatenschappen – 22.689 20.654
Af: schenkingsrechten 42.913 61.260 282.653

Totaal baten fondsenwerving 1.238.790 1.458.903 3.426.043

Kosten fondsenwerving
– directe kosten 69.739 90.756 46.169
– uitvoeringskosten 121.254 116.998 101.164

190.993 207.754 147.333

De kosten fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving* 15,42% 14,24% 4,30%

Resultaat fondsenwerving 1.047.797 1.251.149 3.278.710 

Resultaat beleggingen
– algemeen –112.842 249.580 113.803
– Tijlfonds –36.111 13.613 –19.593

Overige baten
– overige inkomsten 3.458 4.538 5.696
– inkomsten Erfdochters 19.125 14.975 12.930

Subsidies overheden en anderen
– overheden 192.426 192.426 192.426
– anderen 529.158 715.134 509.141

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.643.011 2.441.415 4.093.113

* De kosten fondsenwerving zijn de afgelopen jaren circa 14% geweest. Het jaar 2000 vormde een uitzondering vanwege een grote eenmalige gift van 5
miljoen gulden, waardoor de baten eigen fondsenwerving in verhouding veel hoger waren dan in andere jaren.
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Bestedingen

2001 2001 2000
werkelijk begroot werkelijk

Cultuurfonds
– verstrekte subsidies 294.656 347.142 328.166
– niet uitbetaalde subsidies voorgaande jaren –3.857 – –7.075
– overige activiteiten 4.334 13.619 9.719
– kunstprijs en expositie 75.809 47.647 47.466
– videomasterclass – – 11.388
– documentaireproject 12.349 – –
– Josine de Bruyn Kopsfonds – 4.538 –
– uitvoeringskosten 109.011 108.135 102.423

492.302 521.075 492.087
Tijlfonds

–  verstrekte subsidies 11.345 6.806 –
–  uitvoeringskosten 10.239 7.828 –

21.584 14.634 –
Garantiefonds

– verstrekte subsidies 9.211 9.075 15.537
– voorziening borgstellingen 26.010 20.420 28.089
– voorziening kleine kredieten 420 3.403 2.609
– voorziening Surinamefonds 5.672 5.672 –
– netwerkactiviteiten 188 – –
– uitvoeringskosten 118.543 99.110 133.919

160.044 137.680 180.154
Economic Empowerment*

– verstrekte subsidies – 34.034 –
– uitvoeringskosten 35.352 35.912 18.454

35.352 69.946 18.454
Zuidenfonds

– verstrekte subsidies 661.575 775.964 710.349
– niet uitbetaalde subsidies voorgaande jaren –42.383 – –17.879
– vrouwenfondsen 76.252 68.067 49.916
– adviseurs 2.617 4.538 1.442
– projectevaluatie – 36.302 –
– uitvoeringskosten 211.978 176.702 145.760

910.039 1.061.573 889.588
Midden- en Oost–Europafonds

– verstrekte subsidies 216.680 315.378 273.475
– niet uitbetaalde subsidies voorgaande jaren –3.971 – –
– Lydia Sklevickyprijs – 3.630 –
– adviseurs – 454 –
– uitvoeringskosten 108.772 95.475 89.580

321.481 414.937 363.055
Voorlichting/Bewustwording

– activiteiten 43.278 45.378 26.567
– uitvoeringskosten 77.029 86.922 75.002

120.307 132.300 101.569
Erfdochters

– directe kosten 6.171 4.538 5.142
– uitvoeringskosten 7.786 3.435 6.430

13.957 7.973 11.572

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.643.011 2.441.415 4.093.113
Totaal besteed aan doelstelling 2.075.066 2.360.120 2.056.479

Tekort/overschot –432.055 81.295 2.036.634

* De uitgaven in het kader van Economic Empowerment zijn in de loop van 2001 verdeeld over de verschillende fondsen.
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39>Het resultaat is als volgt verwerkt  

Vrij besteedbaar vermogen
Onttrekking 479.739

Vastgelegd vermogen
Toevoegingen
– Tijlfonds 123.915
– bestemmingsreserves 70.501
Onttrekkingen
– bestemmingsreserves 135.723
– egalisatiereserve fonds activa 11.009

Totaal 432.055

Toelichting op de uitvoeringskosten

Kosten eigen organisatie 2001 2001 2000
werkelijk begroot werkelijk

Personeelskosten
– Salaris/sociale lasten 529.507 506.346 437.832
– Pensioenlasten 23.315 22.100  17.566
– Overige personeelskosten 78.234 65.937 69.888

Totale personeelskosten 631.056 594.383 525.286

Kantoor en huisvesting 87.693 93.025 91.468
Reis- / verblijfkosten 12.311 18.151 10.745
Bestuur 10.232 2.269 1.953
Overige algemeen 58.672 22.689 43.280

Totaal 799.964 730.517 672.732

Waarvan ten behoeve van
– Cultuurfonds 109.011 108.135 102.423
– Tijlfonds 10.239 7.828 –
– Garantiefonds 118.543 99.110 133.919
– Zuidenfonds 211.978 176.702 145.760
– Midden- en Oost–Europafonds 108.772 95.475 89.580
– Economic Empowerment 35.352 35.912 18.454
– Voorlichting/bewustwording 77.029 86.922 75.002
– Erfdochters 7.786 3.435 6.430

Totaal doelstelling 678.710 613.519 571.568
Fondsenwerving 121.254 116.998 101.164

Totaal uitvoeringskosten 799.964 730.517 672.732

Toelichting financiën 

Mama Cash werd in 2001 geconfronteerd met financiële tegenvallers. Door de economische dip 

als gevolg van 11 september kregen we te maken met koersverlies op de effectenportefeuille en

afzeggingen van grote donateurs. Tevens viel het resultaat van de wervingsactie voor nieuwe 

donateurs tegen en was er door de directeurswisseling enkele maanden minder aandacht voor 

fondsenwerving. Hierdoor ontstond een verschil tussen gerealiseerd resultaat versus begroot resultaat.

De begroting werd na 11 september herzien op grond van bijgestelde verwachtingen. Mama Cash

beschikt over een vrij besteedbaar eigen vermogen dat dient als waarborg voor de continuïteit 

van de organisatie. Het beleid is erop gericht dat dit vermogen twee maal de uitvoeringskosten van 

de eigen organisatie bedraagt. Daarnaast is er ook een vastgelegd eigen vermogen waarvan de 

bestemming is bepaald.



De vrouwen van Mama Cash 

Kantoor

Lilianne Ploumen / directeur (tot 1–6–2001)
Ellen Sprenger / directeur (vanaf 1–8–2001)
Nancy Jouwe / interim–directeur en adjunct–directeur

Patricia Vera / fondsmanager Zuidenfonds
Diana van Maasdijk / regiomedewerker Latijns Amerika
Nicole Stoop / regiomedewerker Latijns Amerika
(1–5–2001 tot 1–6–2001 i.v.m. zwangerschapsvervanging)
Klaartje Spijkers / regiomedewerker Latijns Amerika 
(1–6–2001 tot 1–9–2001 i.v.m. zwangerschapsvervanging)
Vicky Ngindu / regiomedewerker Afrika
Preeti Kirbat / vrijwilliger Zuidenfonds
Sonja Leferink / vrijwilliger Zuidenfonds
Sanne de Meijer / vrijwilliger Zuidenfonds
Julia Paz / vrijwilliger Zuidenfonds

Deborah IJsendijk / fondsadministratie Zuidenfonds 
en Midden- en Oost–Europafonds (tot 1–2–2001)
Saskia Vliek / fondsadministratie Zuidenfonds en 
Midden- en Oost–Europafonds (vanaf 5–2–2001)

Hanneke Hazeveld / fondsmanager Midden- en Oost–Europafonds
Julia Koster / vrijwilliger Midden- en Oost–Europafonds
Vesna Maris / vrijwilliger Midden- en Oost–Europafonds
Glynis Rhodes / vrijwilliger Midden- en Oost–Europafonds
Sabine de Rooy / vrijwilliger Midden- en Oost–Europafonds

Nancy Jouwe / fondsmanager Cultuurfonds
Dounia Bouzoubaa / medewerker Cultuurfonds
Nicole Derikx / medewerker Tijlfonds
Katja Harterink / medewerker Documentaireproject

Tendayi Matimba / fondsmanager Garantiefonds
Jacqueline Fonteijn / medewerker Garantiefonds
Marian Blom / vrijwilliger Garantiefonds
Nicole Stoop / vrijwilliger Garantiefonds
Gonneke Vaessen / vrijwilliger Garantiefonds

Marsha Jagroep / fondsadministratie Cultuurfonds en Garantiefonds 
(tot 1–9–2001)
Marina Koenders / fondsadministratie Cultuurfonds en Garantiefonds 
(vanaf 3–8–2001)

Gisela Dütting / beleidsmedewerker Economic Empowerment 
(tot 1–7–2001)
Marieke van Schaik / medewerker Economic Empowerment

Marjan Sax / coördinator 'De Erfdochters'
Monique Mol / assistent 'De Erfdochters'

Thelma Doebar / manager operations & finances
Maya Beuker / office manager
Marijke Marica / assistent office manager
Veronica Toepah / telefoniste (tot 1–7–2001)
Joyce van Riessen / telefoniste/administratief medewerker 
(vanaf 1–7–2001)

Marlise Mensink / coördinator Fondsenwerving & Communicatie
Janine van Doorn / medewerker Fondsenwerving & Communicatie
Jantien Houweling / stagiair Fondsenwerving & Communicatie
Katja Harterink / medewerker Evenementen
Jeannette Keijzer / vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie
Maria Schoonderwoerd / vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie
Anneline Smit / vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie
Trieneke van der Veer / vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie
Frederike de Voogt / vrijwilliger Fondsenwerving & Communicatie
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Bestuur  

Marjan Sax / voorzitter
Louise van Deth / penningmeester
Carine van den Brink / secretaris
Lida van den Broek / Zuidenfonds
Leila Jaffar / Cultuurfonds
Elizabeth ter Meulen / Midden- en Oost–Europafonds (tot 1–6–2001)
Els van Mourik / Midden- en Oost–Europa (vanaf 1–6–2001)
Petra Taams / Garantiefonds
Marjolein van der Tweel / Erfdochters (vanaf 1–10–2001)

Adviesraad Zuidenfonds

Fadumo Alin (tot zomer 2001)
Lida van den Broek
Febe Deug
Yvette Lawson
Lorraine Nencel
Marjan Sax

Adviesraad Midden- en Oost–Europafonds

Kirsten van den Hul
Elizabeth ter Meulen (tot 1–11–2001)
Els van Mourik
Nada Pinteric
Marjan Sax

Adviesraad Cultuurfonds

Sibel Bilgin
Maayke Botman
Eefke Heitbrink (tot 1–12–2001)
Leila Jaffar
Femke Janssen
Ines Orobio de Castro
Jo Radersma
Fenneke Wekker

Kunstcommissie Cultuurfonds

Krien Clevis / tevens jurylid Kunstprijzen
Nancy Jouwe
Mira Kho / gastjurylid Kunstprijs 2001
Soheila Najand / tevens jurylid Kunstprijzen
Jo Radersma

Adviesraad Garantiefonds

Rosita Bouterse
Jacqueline Kwak
Nadia Mabrouk
Lydia Pont
Petra Taams
Tineke Wischmeijer

Speciale dank aan Sonja Leferink die als vrijwilliger op 
cruciale momenten veel werk verzet heeft. 


