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In memoriam Dorelies Kraakman

Op 24 september 2002 overleed Dorelies Kraakman (1946) na een langdurige

ziekte. Zij was een van de oprichters van Mama Cash. Vanaf het begin was

Dorelies (jurist én historicus) actief betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen

van Mama Cash. Zij was bestuurslid van het Mama Cash Cultuurfonds en heeft

de criteria en het beleid van de subsidietoekenningen in Nederland mede vorm

gegeven. Pas in 1998 trok zij zich terug als bestuurslid, maar zij bleef Mama

Cash vanaf de zijlijn nauwlettend volgen. 

Naast haar werkzaamheden voor Mama Cash was Dorelies Kraakman als univer-

sitair docent verbonden aan de vakgroep Homo & Lesbische Studies van de

Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft

deze vakgroep samen met Gert Hekma tot een hoog internationaal niveau weten

op te stuwen. In binnen- en buitenland oogstte Dorelies met haar vooruitstreven-

de wetenschappelijke werk veel bewondering. Doceren was haar grote passie. Zij

promoveerde in 1997 op haar onderzoek naar lesbische taferelen in de Franse

pornografie uit de 18e eeuw. In 1975, het Jaar van de Vrouw, startte Dorelies

samen met Sylvia Bodmar in Utrecht het eerste Nederlandse vrouwencafé De

Heksenketel en de eerste Nederlandse vrouwenboekhandel De Heksenkelder. De

toenmalige boekwinkel bestaat nog steeds onder de naam Savannah Bay. 





Voorwoord

Het jaar 2002 was voor Mama Cash een jaar van vooruitkijken. Oog hebben

voor de wereldwijde context, trends en ontwikkelingen is noodzakelijk om zo

effectief mogelijk bij te kunnen dragen aan rechten van vrouwen. Zeker nu

blijkt dat verworvenheden op dit gebied steeds vaker ter discussie worden

gesteld en conservatieve krachten aan invloed lijken te winnen. We gingen

daarom opnieuw op zoek naar onze unieke positie en bijdrage. Zo werd vrede

en veiligheid een van onze nieuwe werkterreinen en kiezen we nog meer dan

voorheen voor vrouwen die op onconventionele wijze te werk gaan. Mama

Cash is tenslotte een speler die niet slechts wil volgen, maar die de toekomst

mede vorm wil geven. 

Ondanks de tegenvallende economie en beurskoersen was Mama Cash

wederom in staat om méér inkomsten te werven en meer geld in de vorm van

subsidies uit te keren. Ook wisten we in 2002 inkomsten zeker te stellen voor

2003 en volgende jaren, waardoor we met trots kunnen stellen dat we ver-

wachten dat Mama Cash ook de komende jaren zal blijven groeien.

Dat is maar goed ook want onze steun is en blijft hard nodig. Of het nu gaat

om een illegale abortuskliniek in Kenia, zelfverdediging van gehandicapte

vrouwen in Nederland, een vakbond voor dienstmeisjes in Mexico, de eerste

telefonische hulplijn voor vrouwen in Rusland, een foto–expositie over

Afghaanse vluchtelingenvrouwen in Nederland, seksuele voorlichting in India

of de door vrouwen gerunde bromfietswerkplaats in Burkina Faso.

Dit jaarverslag geeft een beeld van de groepen die Mama Cash in 2002 heeft

gesteund, stuk voor stuk grensverleggende initiatieven. Laat u inspireren door

vrouwen die zich met veel moed en vindingrijkheid inzetten voor een recht-

vaardige wereld.

Ellen Sprenger

Directeur Mama Cash
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Mama Cash in 2002

Mama Cash streeft naar een geweldloze en rechtvaardige wereld. Een res-

pectvolle wereld waarin vrouwen in vrijheid keuzes kunnen maken en hun

talenten en vaardigheden kunnen ontplooien. Haar missie is het wereldwijd

steunen van baanbrekende initiatieven van vrouwen, die de positie en de

rechten van vrouwen versterken. Door het financieren van vrouweninitiatieven

in Nederland, Europa, het Zuiden en de voormalige Sovjet Unie draagt Mama

Cash bij aan meer zeggenschap en invloed van vrouwen over hun eigen

levens en hun omgeving. Daarmee investeert Mama Cash wereldwijd in de

toekomst van vrouwen. 

Mama Cash is het eerste internationale, onafhankelijke financieringsfonds

voor vrouwen in de wereld. Het fonds werd in 1983 opgericht door vijf vrou-

wen, allen actief in de vrouwenbeweging. Met het startkapitaal dat ter be-

schikking werd gesteld door een van de oprichters, werd een begin gemaakt

met het financieren van kleinschalige initiatieven van en voor vrouwen in

Nederland. Twintig jaar later is Mama Cash uitgegroeid tot een professioneel

financieringsfonds met internationale bekendheid en een groot (internationaal)

netwerk van adviseurs. In de afgelopen twee decennia steunde Mama Cash

met bijna 11 miljoen euro, ongeveer 4500 groepen over de hele wereld.

In 2002 steunde Mama Cash 400 vrouwengroepen in 68 verschillende landen.

Ondanks de tegenvallende beurskoers en economie is Mama Cash in staat

geweest om meer inkomsten te genereren. Het inkomen steeg naar 2.014.478

euro, waarvan ruim 85% direct aan de doelstelling werd besteed en minder

dan 15% aan fondsenwerving en communicatie. 

Doelstellingen

Het beleid van Mama Cash richt zich op het bevorderen van vrouwenrechten

in Nederland, Europa, de voormalige Sovjet Unie en in landen in het Zuiden.

Mama Cash tracht deze doelstelling te bereiken door het toekennen van
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financiële middelen en het mogelijk maken van netwerken en capaciteitsver-

sterking van vrouwengroepen.

Mama Cash is niet de enige organisatie die opkomt voor vrouwenrechten. Zij

onderscheidt zich van andere financieringsinstellingen door met kleine bedra-

gen juist díe groepen te steunen, die binnen een bepaalde context grensver-

leggend werk verrichten en bijdragen aan structurele veranderingen. Op deze

manier profiteren ook andere vrouwen en toekomstige generaties van de

resultaten van hun werk. Verder steunt Mama Cash juist de initiatieven die

elders moeilijk aan financiering kunnen komen. 

Vrouwenfondsen

Het financieel ondersteunen van vrouwengroepen die kiezen voor baanbre-

kende activiteiten, blijft de kerncompetentie van Mama Cash. In het verleng-

de van haar steun aan vrouwenorganisaties in het Zuiden, Midden– en Oost–

Europa en de voormalige Sovjet Unie investeert Mama Cash samen met

onder meer het Global Fund for Women uit de Verenigde Staten in het opzet-

ten van een wereldwijd netwerk van vrouwenfondsen die eveneens werken

vanuit een vrouwenrechtenperspectief. Mama Cash zet zich in voor de ont-

wikkeling van onafhankelijke vrouwenfondsen in landen in het Zuiden,

Centraal– en Oost–Europa en de voormalige Sovjet–Unie (in 2002 11 in

totaal), omdat vrouwen met behulp van dergelijke fondsen financieel onafhan-

kelijk worden van buitenlandse financiers. Het betekent ook dat er steeds

meer kennis en expertise wordt gemobiliseerd om lokale gelden te werven

voor vrouwengroepen. Daarbij ontwikkelen deze vrouwenfondsen elk hun

eigen manier van fondsenwerving. Het ondersteunen van deze vrouwenfond-

sen past binnen de lange termijnstrategie van Mama Cash, namelijk onafhan-

kelijkheid van besluitvorming in het Noorden en toegenomen middelen voor

vrouwenrechten. 



Focus 

Mama Cash heeft gekozen voor de volgende vijf speerpunten: lichamelijke

integriteit, kunst, cultuur en media, economische rechtvaardigheid, vrede en

veiligheid, en zeggenschap en participatie.

1 Lichamelijke integriteit: Vrouwen die zelf bepalen wat er met hun lichaam

gebeurt 

Lichamelijke integriteit betekent dat vrouwen de volledige zelfbeschikking

over hun eigen lichaam hebben. Overal ter wereld wordt dit zelfbeschikkings-

recht geschonden. Vrouwen worden in veel landen primair gezien als repro-

ductief instrument, als drager van het nageslacht. Ter bescherming van deze

traditionele rol worden reproductieve rechten vaak beperkt. Daarbij worden

ook beperkingen opgelegd ten aanzien van het recht op seksuele vrijheid.

Daarnaast is het lichaam van de vrouw vaak doelwit van agressie, wat zich uit

in verschillende vormen van seksueel geweld. Mama Cash steunt vrouwen-

groepen die opkomen voor de vrijheid om zelf te bepalen wat er met hun

lichaam gebeurt. 

2 Kunst, cultuur en media: Vrouwen die via kunst, cultuur en media een bij-

drage leveren aan maatschappelijke veranderingen

Kunst, cultuur en (nieuwe) media leveren een belangrijke bijdrage aan het 

creëren van bewustwording en het bevorderen van vrouwenrechten. Een

MTV-videoclip over een Indiase vrouw die in opstand komt tegen het geweld

van haar man, heeft in India en andere Zuid–Aziatische landen een brede

maatschappelijke discussie aangewakkerd over vrouwen en hun recht op

eigen keuzes. Ook als die keuzes tegen de heersende, traditionele opvattin-

gen ingaan. Mama Cash vindt kunst een noodzaak voor de samenleving,

omdat kunst en cultuur een ‘visuele taal’ vormen, een verbeelding van de

wereld. Beelden kunnen vaak duidelijker communiceren en ze zijn gemakkelij-

ker te begrijpen dan woorden. Voor veel mensen zijn kunst en cultuur een
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middel om op politieke, sociale en maatschappelijke structuren te reflecteren,

ze te bekritiseren en een proces tot verandering te initiëren. In niet–westerse

landen kan kunst bovendien als een vehikel voor vrije meningsuiting fungeren

en daarmee is zij deel van democratiserings– en emancipatieprocessen.

Kunst en cultuur helpen een klimaat te creëren waarin ideeën vrijelijk kunnen

worden uitgewisseld.

3 Economische rechtvaardigheid: Vrouwen die vechten tegen economische

uitbuiting en zoeken naar oplossingen

Het belang van vrijhandel en privatisering heeft in een aantal landen ervoor

gezorgd dat sociale structuren zijn weggevallen, arbeidsomstandigheden

drastisch zijn verslechterd en transnationale corporaties de macht van natio-

nale overheden hebben overgenomen. Vrouwen worden binnen de bestaande

economische structuren gemarginaliseerd en uitgebuit en de belangrijke bij-

drage die vrouwen leveren aan de economie wordt niet erkend. Mama Cash is

van mening dat armoedebestrijding alleen mogelijk is als de productieve bij-

drage van vrouwen aan de economie wordt erkend, de machtsongelijkheid

tussen mannen en vrouwen wordt opgeheven en vrouwen mee kunnen wer-

ken aan een eerlijke globalisering. Mama Cash steunt groepen die, ondanks

alle gevaren die ze lopen, deze structurele ongelijkheid willen opheffen. 

4 Vrede en veiligheid: Vrouwen die in oorlogs- en conflictsituaties aan vrede

en veiligheid werken

Ruim 130 van de 180 landen ter wereld zijn verwikkeld in een oorlog of een

gewapend conflict. Met als gevolg dat de overgrote meerderheid van de vrou-

wen op de wereld te maken heeft met een conflictsituatie of de gevolgen

daarvan. Een conflictsituatie heeft grote gevolgen voor de positie van de

vrouw binnen het gezin, de gemeenschap en het land. Tijdens conflictsitua-

ties zijn vrouwen vaak de enige verantwoordelijken voor het draaiende hou-

den van het gezin en de economie. Als gevolg van oorlogen of conflictsitua-



ties komen grote stromen vluchtelingen of ‘internally displaced persons’

(IDP’s) op gang. De meerderheid van deze groepen bestaat uit vrouwen. Zij

worden echter niet of nauwelijks betrokken bij vredesonderhandelingen.

Mama Cash wil dat vrouwen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen

van oorlog en aan het vredesproces en dat hun positie tijdens en na het con-

flict wordt verbeterd.

5 Zeggenschap en participatie: Vrouwen die hun stem laten horen en invloed

opeisen

Vrouwen zijn op zoek naar nieuwe wegen om zich te organiseren, elkaar te

ondersteunen, hun stem te laten horen en meer zeggenschap te krijgen.

Mama Cash ondersteunt initiatieven van vrouwen die gericht zijn op de ver-

sterking van de positie en de mondigheid van vrouwen, met name in die lan-

den waar de vrouwenbeweging nauwelijks of niet aanwezig is. 

Groter draagvlak

Mama Cash vindt het belangrijk contact te onderhouden met haar achterban.

Zo waren er speciale rondleidingen voor donateurs bij de

Kunsttentoonstelling van Mama Cash in Rotterdam. In september en novem-

ber organiseerde Mama Cash op haar kantoor bijeenkomsten voor donateurs

uit de regio Amsterdam. 

De helft van de inkomsten van Mama Cash is afkomstig van 4500 trouwe

donateurs. Opvallend is de sterke toename in donaties uit nalatenschappen,

€ 85.230 in 2002 (ter vergelijking: € 20.654 in 2000 en geen nalatenschappen

in 2001).

Met het 'fonds op naam' biedt Mama Cash al een aantal jaren een alternatie-

ve manier van schenken. Een fonds op naam bij Mama Cash betekent een

persoonlijke en langdurige bijdrage aan vrouwenrechten. Individuen, organi-

saties en bedrijven die hun geld graag willen geven aan projecten of onder-
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werpen, die passen binnen het algemene doel van Mama Cash, kunnen een

fonds op naam oprichten. Door het onderbrengen van een fonds op naam bij

Mama Cash kan een donateur gebruikmaken van de infrastructuur (zoals

administratie, betalingsverkeer) en expertise (waaronder netwerk van deskun-

digen, toetsing van projecten) van Mama Cash en kan hij of zij tegelijkertijd

thema’s en groepen van eigen voorkeur ondersteunen. Mama Cash heeft in

2002 vier fondsen op naam. Het Tijlfonds verstrekt subsidies 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. Het fonds Op Eigen Benen, dat

activiteiten van pioniers financiert, kwam er in 2002 bij.

Succesvolle fondsenwerfacties

De Budget Phone Company doneerde een vast percentage van de telefoonre-

kening van haar klanten aan Mama Cash. Op de fanclubdag van het AVRO 

tv-programma ‘Wie is … de mol?’, waarin directeur Ellen Sprenger een van

de kandidaten was, werden spullen van de kandidaten geveild. De opbrengst

van deze veiling was voor Mama Cash. Bovendien waren er ook in 2002 weer

inzamelacties van donateurs tijdens verjaardagen en jubilea.
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65,6%

Fonds Internationaal

Subsidies 
overheden/anderen

Periodieke 
uitkeringen

Verkeringen Inciden-
tele

donaties

Parti-
culiere 

fondsen

Fondsen
op naam

Nalaten-
schappen

Overige
inkom-

sten

Cultuurfonds Garantiefonds Voorlichting /
Bewustwording

21,42% 4,97 % 8,01%

19,83% 5,72% 12,52% 4,84% 11,58% 3,68% 0,7% 41,12%

Bestedingen 2002

Inkomsten 2002



Verkorte jaarrekening 2002 van Stichting Mama Cash

Mama Cash beschikt over een vrij besteedbaar eigen vermogen dat dient als

een waarborg voor de continuïteit van de organisatie. Het beleid is erop

gericht dat dit vermogen minimaal éénmaal de uitvoeringskosten per jaar van

de eigen organisatie bedraagt. Daarnaast is er ook een vastgelegd eigen ver-

mogen waarvan de bestemming is bepaald.

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de Jaarrekening 2002 die is opge-

steld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende

Instellingen. Bij de jaarrekening 2002 heeft Berk Accountants en

Belastingadviseurs op 3 maart 2003 een accountantsverklaring verstrekt. De

jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van

Stichting Mama Cash te Amsterdam. De volledige jaarrekening is op aanvraag

beschikbaar. Alle bedragen staan vermeld in euro’s.
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Balans per 31 december 2002

Activa 2002 2001

Materiële vaste activa 84.290 50.695
Beleggingen:

- algemeen 1.514.609 2.575.460
- Tijlfonds 247.844 293.909

Uitstaande leningen verstrekt in het kader doelstelling 32.111 41.612
Vorderingen 272.042 465.939
Liquide middelen 969.727 719.192
Liquide middelen Tijlfonds 205.986 10.491

3.326.609 4.157.298
Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:

- continuïteitsreserve 1.267.510 1.690.579

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.267.510 1.690.579

Vastgelegd vermogen:
- fonds activa bedrijfsvoering 84.290 50.695
- egalisatiereserve investeringsbijdragen 2.337 7.874
- aangewend in het kader van de doelstelling 32.111 41.612
- bestemmingsreserves 37.317 150.131
- Tijlfonds 443.466 285.834

Totaal vastgelegd vermogen 599.521 536.146

Totaal eigen vermogen 1.867.031 2.226.725

Voorzieningen:
- borgstellingen 60.045 65.822
- kleine kredieten 7.461 8.701

Schulden op lange termijn 681.462 679.250
Schulden op korte termijn 710.610 1.176.800

3.326.609 4.157.298
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Staat van baten en lasten over 2002

Inkomsten 2002 2002 2001
Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten uit fondsenwerving:
Giften:

- periodieke uitkeringen 459.632 544.110 484.022
- verkeringen 132.571 113.445 119.331
- incidentele donaties 290.209 392.520 291.573
- bijdrage particuliere fondsen 112.117 290.419 130.391
- fondsen op naam 268.377 256.386 256.386

Nalatenschappen 85.230 – –
Af: schenkingsrechten 36.867 45.378 42.913

Totaal baten fondsenwerving 1.311.269 1.551.502 1.238.790

Kosten fondsenwerving:
- directe kosten 47.875 51.050 69.739
- uitvoeringskosten 147.178 216.120 121.254

195.053 267.170 190.993
De kosten fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 14,88% 17,22% 15,42%

Resultaat fondsenwerving 1.116.216 1.284.332 1.047.797 

Resultaat beleggingen:
- algemeen –249.583 90.756 –112.842
- Tijlfonds –16.548 13.613 –36.111

Overige baten:
- overige inkomsten 5.663 2.724 3.458
- inkomsten De Erfdochters 10.650 13.613 19.125

Subsidies overheden en anderen:
- overheden 287.425 283.181 192.426
- anderen 665.602 1.123.695 529.158

Totaal beschikbaar voor doelstelling 1.819.425 2.811.914 1.643.011
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Bestedingen 2002 2002 2001
Werkelijk Begroot Werkelijk

Fonds Internationaal 
- verstrekte subsidies Zuiden 694.706 743.972 661.575
- niet uitbetaalde subsidies 

voorgaande jaren Zuiden –21.781 – -42.383
- vrouwenfondsen 101.986 102.101 76.252
- adviseurs/netwerkontwikkeling 76.088 72.605 2.617
- verstrekte subsidies 

Midden– en Oost–Europa 224.316 272.268 216.680
- niet uitbetaalde subsidies 

Midden– en Oost–Europa –15.769 – –3.971
- projectevaluatie – 11.345 –
- uitvoeringskosten 369.862 513.892 356.102

1.429.408 1.716.183 1.266.872

Cultuurfonds

- verstrekte subsidies 228.969 272.268 294.656
- verstrekte subsidies Tijlfonds 8.276 13.613 11.345
- niet uitbetaalde subsidies 

voorgaande jaren –1.633 – –3.857
- overige activiteiten 365 – 4.334
- kunstprijs en expositie 4.781 52.185 75.809
- documentaireproject 100.141 68.067 12.349
- uitvoeringskosten 125.957 159.920 119.250

466.856 566.053 513.886

Garantiefonds
- verstrekte subsidies – 9.076 9.211
- voorziening borgstellingen 1.180 7.714 26.010
- voorziening kleine kredieten 1.142 – 420
- voorziening Surinamefonds – – 5.672
- netwerkactiviteiten 495 11.345 188
- uitvoeringskosten 105.405 127.337 118.543

108.222 155.472 160.044
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Bestedingen 2002 2002 2001
Werkelijk Begroot Werkelijk

Voorlichting en Bewustwording
- activiteiten 29.304 28.361 43.278
- website 12.122 6.807 –
- directe uitgaven De Erfdochters 2.719 5.899 6.171
- uitvoeringskosten 130.488 112.419 84.815

174.633 153.486 134.264

Totaal beschikbaar doelstelling 1.819.425 2.811.914 1.643.011
Totaal besteed aan doelstelling 2.179.119 2.591.374 2.075.066

Tekort –359.694 220.720 –432.055

Het resultaat is als volgt verwerkt:  
Vrij besteedbaar vermogen:

- onttrekking 398.975
Vastgelegd vermogen:
toevoegingen

- Tijlfonds 157.632
Onttrekkingen:

- bestemmingsreserves 112.814
- egalisatiereserve fonds activa 5.537

Totaal 359.694
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Verdeling uitvoeringskosten

Doelstelling 2002

Fonds Cultuur- Garantie-
Internationaal fonds fonds

Salaris/sociale lasten 260.106 91.510 74.058
Pensioenlasten 12.017 4.195 3.422
Overige personeelskosten 19.006 5.883 5.430
Reis–/verblijfkosten – – –
Huisvestingskosten 26.113 8.083 7.461
Kantoorkosten 28.868 8.935 8.248
Bestuurskosten 1.653 511 472
Overige alg. kosten 22.099 6.840 6.314

Totaal 369.862 125.957 105.405

Personeelsbezetting fulltime arbeidsplaatsen
2002 2002 2001

Werkelijk Begroot Werkelijk
Gemiddeld aantal personeelsleden
(op basis van fulltime arbeidsplaatsen) 16 17 14

Bestuurskosten
Het bestuur verricht haar werk onbezoldigd. 
De bestuurskosten bestaan uit onkostenvergoedingen.

blz.20



blz.21

Fondsenwerving 2002 2002 2001

Voorlichting Totaal Begroot Totaal
Bewustwording Werkelijk Werkelijk

89.079 102.921 617.764 629.619 529.506
4.175 4.696 28.505 35.000 23.315
7.240 7.693 45.252 109.984 78.234

– – – 9.076 12.311
9.947 10.570 62.174 117.983 23.820

10.998 11.685 68.733 120.252 63.873
630 669 3.936 6.807 10.232

8.418 8.945 52.616 100.966 58.672

130.488 147.178 878.980 1.129.687 799.964



Personeel en organisatie

Het jaar 2002 was een jaar van investeren in de toekomst. Er werd een inte-

grale strategie ontwikkeld (2003–2005) en er werd gewerkt aan een interne

bedrijfsvoering die past bij een modern en wendbaar Mama Cash. De organi-

satie is de motor achter het realiseren van doelen, doelstellingen en acties.

Investeren in de eigen organisatie maakt dan ook integraal onderdeel uit van

de ambities van Mama Cash. In 2002 waren er wijzigingen in de personeels-

samenstelling met als uitkomst een versterkt personeelsbestand, in het bij-

zonder het managementteam. Voor de korte termijn werden de uitvoerings-

kosten kritisch onder de loep genomen met als resultaat een bezuiniging van

ruim 250.000 euro, met name in verhuis- en inrichtingskosten en personeels-

kosten. Voor de langere termijn werd geïnvesteerd in efficiëntere bedrijfsvoe-

ring en informatisering. In 2002 is bovendien een begin gemaakt met de ont-

wikkeling van functieomschrijvingen en een personeelsbeleidplan. 
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Organisatie

Mama Cash is een stichting. De stichting Mama Cash beheert het geld, stelt

jaarlijks de budgetten vast en is de werkgever van het personeel. De activitei-

ten van Mama Cash waren in 2002 ondergebracht in drie fondsen, het Fonds

Internationaal, het Cultuurfonds en het Garantiefonds, en in de werkgroep De

Erfdochters. Elk fonds heeft een adviesraad, waarin vrouwen zitting hebben

met een specifieke deskundigheid. Ook de werkgroep De Erfdochters wordt

bijgestaan door een adviesraad.

Het Fonds Internationaal maakt bovendien gebruik van een wereldwijd net-

werk van lokale adviseurs. Dit zijn deskundigen van Mama Cash die de situa-

tie in hun land goed kennen en de criteria van Mama Cash onderschrijven.

Via hen winnen de medewerkers van Mama Cash de benodigde informatie in

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

Fonds Internationaal (het Zuiden, Midden– en Oost–Europa en de voor-

malige Sovjet Unie)

Mama Cash steunt kleine, zelfstandige vrouwengroepen in het Zuiden, in de

post–communistische landen in Midden– en Oost–Europa en de voormalige

Sovjet Unie 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 vernieuwen-

de opstelling moeilijk financiering uit andere bronnen krijgen. Financiële steun

wordt gegeven aan groepen die onafhankelijk zijn van staat, politieke partij of

religieuze organisatie.

In het verlengde van haar steun aan vrouwenorganisaties in het Zuiden en

Midden– en Oost–Europa investeert Mama Cash samen met onder meer het

Global Fund for Women uit de Verenigde Staten in het opzetten van een

wereldwijd netwerk van vrouwenfondsen die eveneens werken vanuit een

vrouwenrechtenperspectief. Dit netwerk komt eens per jaar bijeen om erva-

ring en kennis uit te wisselen en een strategie te bepalen hoe zij hun krachten
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kunnen bundelen. Op dit moment bestaat het lidmaatschap uit vrouwenfond-

sen uit Zuid–Afrika (2x), 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. 

In juli 2002 organiseerde Mama Cash een bijeenkomst met lokale adviseurs

van Mama Cash en vertegenwoordigers van Afrikaanse vrouwenfondsen in

Uganda. Onder het motto ‘Kilole ai wezi kusukula busu, Wote kwa umoja’

(Swahili voor ‘Met één arm beklim je geen boom’) was het onderwerp van

deze bijeenkomst: trends in Afrika en uitdagingen voor de toekomst. In Afrika

is, net als elders in de wereld, een conservatieve tegenbeweging voelbaar. Dit

betekent dat vechten voor basisrechten van vrouwen gevaarlijk werk is.

Succesvolle activistes worden vaak met intimidaties en lastercampagnes

gestraft omdat ze kracht, leiderschap en succes vertegenwoordigen.

Traditionele praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, gaan onverminderd voort.

Door een chronisch gebrek aan informatie over hun rechten, gaan de vrouwen

er vaak vanuit dat een besnijdenis noodzakelijk is om een volwaardige vrouw

te worden. Tegelijkertijd is de Afrikaanse vrouwenbeweging heel strijdbaar.

Steeds meer vrouwen zijn actief op het gebied van besluitvorming in de poli-

tiek en het bedrijfsleven en zetten eigen projecten op. De deelnemers aan de

Mama Cash–workshop gaven dan ook aan veel behoefte te hebben aan

regelmatige bijeenkomsten, een plek voor reflectie en uitwisseling waaraan

Mama Cash samen met haar collega-vrouwenfonds uit Ghana financiële

ondersteuning gaat bieden.

Cultuurfonds (Nederland)

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 vrou-
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wen, 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. Het aantal aanvragen is in 2002 gegroeid met 15%,

die gelijkelijk verdeeld is over de verschillende categorieën (zoals algemene

en startkosten, campagnes, manifestaties, kunst, multimedia, publicaties). Dit

is een opvallende stijging omdat in 2001 geen groei waarneembaar was.

Duidelijkere inhoudelijke keuzes en afbakeningen hebben geleid tot een stren-

gere voorselectie waardoor 44% (259) van de aanvragen direct kon worden

afgewezen. 

Garantiefonds (Nederland)

Het Garantiefonds verstrekte negentien jaar lang bankgaranties aan vrouwe-

lijke ondernemers. Via het verlenen van borgstellingen zijn 140 bedrijven van

vrouwen op weg geholpen. Mama Cash heeft voor een bedrag van 1,2 mil-

joen euro borg gestaan voor de onderneemsters en slechts in 15% van de

gevallen heeft Mama Cash tot uitbetaling moeten overgaan. Het onderne-

mersklimaat in Nederland voor vrouwen is sterk verbeterd. Eén op de drie

bedrijven in het Midden– en Kleinbedrijf wordt geleid door een vrouw en op

het gebied van financiële ondersteuning zijn de mogelijkheden aanzienlijk ver-

groot. Banken laten inmiddels op meerdere manieren blijken dat zij graag

vrouwen als ondernemers zien. Andere instellingen steunen inmiddels díe

groepen vrouwelijke ondernemers die nog wel op belemmeringen stuiten,

zoals allochtone ondernemers of herintreders. Als gevolg van deze ontwikke-

lingen hebben vrouwelijke ondernemers steeds minder een beroep gedaan op

het Garantiefonds. De verwezenlijking van onze doelstelling – het stimuleren

van vrouwelijk ondernemerschap door het vergroten van toegang tot geld – is

in zicht gekomen. In 2002 is daarom het besluit genomen de activiteiten van

het Garantiefonds per 2003 stop te zetten.
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De Erfdochters (Nederland)

De Erfdochters stimuleert vrouwen met geërfd vermogen hun kapitaal op een

maatschappelijk verantwoorde manier aan te wenden en biedt ondersteuning

bij het beheer van hun vermogen via cursussen Financieel Beheer en thema-

activiteiten. Thema’s van dit jaar waren vooral ‘de bank’ (wat is voor mij de

‘ideale bank’?) en het nieuwe erfrecht. 

Voor het eerst in de zeventien–jarige geschiedenis van De Erfdochters is in

2002 een landelijke dag georganiseerd. De Amerikaanse filantrope Tracy Gary

gaf een lezing over het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering via

doneren en Idelisse Malavé van de Tides Foundation, een Amerikaanse make-

laar tussen vermogende mensen en goede doelen, verzorgde de workshop

‘The transforming power of giving’. Verder organiseerde De Erfdochters dona-

tie–bijeenkomsten en werd een persoonlijke donatiestrategie ontwikkeld. Dit

leidde tot een handzaam advies over ‘schenken aan goede doelen’ en de

oprichting van een fonds op naam.



(sh
e

 b
re

a
ks n

e
w

 g
ro

u
n

d
)

blz.27

De drie zussen Serife, Mereyem en Havva Sahin in hun
groentewinkel en groothandel Geylani Sahin Impex.
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Marcha van Glaanen van Marcha Fitness Studio in
Amsterdam Zuidoost.

‘Alanis Morissette steunt Mama Cash 
“Keep up the good work!”.
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8 maart programma ‘Girls just wanna have fun?!’ door
het Multicultureel Emancipatie Centrum in Utrecht.
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Het feministische tijdschrift van Bhumika Women’s
Collective uit India.
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Womankind Kenya organiseert bewustwordingscam-
pagnes tegen vrouwenbesnijdenis.

De Society for the Welfare of Women Prisoners uit
Nigeria rehabiliteert en reïntegreert ex-gevangenen.
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Workshop voor weduwes over empowerment en solida-
riteit door Women for Human Rights uit Nepal.

Workshop ‘Missing Links: feminism and globalised resistance’ op
het European Social Forum in Florence door NextGENDERation. 
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Eindexamendocumentaire ‘SINTEZZA’ over zigeunervrouwen
door de Nederlandse Film en Televisie Academie.
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De jonge feministen van NextGENDERation Rutvica Andrijasevic, Sarah

Bracke, Cristina Gamberi en Anna Rappazzo zijn enthousiaste, jonge feministes. Zij

maken deel uit van NextGENDERation, een netwerk van ongeveer 150 meiden dat

kennis uitwisselt en activiteiten organiseert vanuit feministisch perspectief. 

Tijdens een toevallige informele ontmoeting vonden Rutvica, Sarah, Cristina en Anna

elkaar in discussies over de anders-globaliseringsbeweging, in de media vaak aan-

geduid als de ‘anti-globaliseringsbeweging’. De anders-globaliseringsbeweging is

het oneens met de huidige (economische) globalisering die vooral de macht van het

bedrijfsleven in stand houdt. Ze maakt zich daarentegen juist sterk voor eerlijke han-

del en sociale rechtvaardigheid. 

NextGENDERation ziet van dichtbij hoe de vrouwenbeweging wereldwijd eveneens

een globalisering doormaakt, een positieve variant weliswaar. Zo zijn de VN wereld-

vrouwenconferenties of de Wereldvrouwenmars voorbeelden van transnationale

samenwerking. Het is daarom te verwachten dat de vrouwenstrijd integraal deel uit-

maakt van de anders–globaliseringsbeweging, maar NextGENDERation weet beter.

De anders–globaliseringsbeweging stelt economische tegenstellingen centraal, ter-

wijl ze in grote mate blind is voor andere machtsongelijkheden zoals gelijkheid tus-

sen mannen en vrouwen en gelijkheid op basis van etniciteit. 

De meiden van NextGENDERation wonden zich op over deze blinde vlek, maar lie-

ten het niet bij discussies alleen. In een kleine twee weken maakten ze plannen voor

een workshop en wisten die onder de naam ‘Missing links: Feminism and Globalised

Resistance’ op het programma van het eerste European Social Forum (november

2002) te krijgen. Het European Social Forum (ESF) is dé ontmoetingsplek voor groe-

pen die streven naar rechtvaardige globalisering. Daarnaast mobiliseerde

NextGENDERation belangrijke vrouwen uit verschillende Europese landen om aan

het ESF deel te nemen. Mama Cash leverde een bijdrage aan de reisbeurzen voor

de deelnemende vrouwen en aan de organisatie van de workshop. In die workshop

werd gezocht naar meer dwarsverbanden tussen de vrouwenbeweging, lesbische

groepen, zwarte, migranten- en vluchtelingenorganisaties en de anders–globalise-

ringsbeweging. Hiermee gaven Rutvica, Sarah, Cristina en Anna een impuls aan de

discussie en boden groepen de mogelijkheid netwerken en allianties te vormen.

Kortom, samenwerking tussen bewegingen als sleutelwoord voor sociale verande-

ring. Ook heeft de workshop geresulteerd in veel media-aandacht: de meiden heb-
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ben in radio-interviews, artikels, lezingen, debatten en op het World Social Forum in

Porto Alegre (januari 2003) nogmaals hun feministische stem in de anders–globalise-

ringsbeweging laten horen. 

Een belangrijk project om te ondersteunen, vond Mama Cash. NextGENDERation is

een kleinschalig en vernieuwend initiatief en kan gezien worden als een exponent

van de derde feministische golf. In de workshop heeft ze een belangrijk thema aan-

gekaart dat aansluit bij internationale en actuele ontwikkelingen. Criteria waar Mama

Cash sterk op let bij de beoordeling van aanvragen.

Wegens succes beëindigd Toen Mama Cash in 1983 begon met het verlenen

van borgstellingen, stond het vrouwelijk ondernemerschap nog in de kinderschoe-

nen. Dit gold niet alleen voor de vrouwen zelf, maar zeker ook voor bedrijven (ban-

ken) en organisaties (adviesinstanties, overheid). Met het Garantiefonds wilde Mama

Cash de wereld van financiers voor vrouwelijk ondernemers openbreken. En vrou-

wen, met goede plannen maar met een tekort aan kapitaal, de gelegenheid bieden

om een bedrijf te beginnen of een bedrijf te laten groeien. 

Voor die tijd een gedurfde onderneming, die in eerste instantie was gericht op het

wegnemen van vooroordelen. Daarom hanteerde Mama Cash als belangrijkste crite-

rium dat het gesteunde bedrijf vooral iets moest veranderen aan de kijk van de

maatschappij op vrouwen in bedrijven en dat een grotere groep vrouwen dan de

onderneemsters zelf, er baat bij moest hebben. Anno 2002 is het sombere beeld uit

1983 verdwenen. Het aantal vrouwelijke ondernemers is gestegen en het aantal

aanvragen voor borgstellingen is gedaald. Na onderzoek is dan ook besloten het

Garantiefonds wegens succes te beëindigen. Groepen onderneemsters die nog wel

op belemmeringen stuiten zoals allochtone vrouwen of herintreders, kunnen

inmiddels bij andere instanties terecht. Zo is er voor allochtone ondernemers het

startersgarantiefonds van Seon in Den Haag en voor vrouwen en mannen in achter-

standsposities het Multicultureel Startersfonds van Stason in Rotterdam.

Net dat verschil De afgelopen 19 jaar honoreerde Mama Cash in totaal 140 aan-

vragen en stond zij borg voor 1,2 miljoen euro. In slechts 15% van de gevallen

moest na faillissement geld worden uitgekeerd. Het gemiddelde bedrag van de

borgstelling bedroeg 6.221 euro. Een relatief klein bedrag, maar voor een heleboel
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onderneemsters maakte dat kleine bedrag nou net het verschil. Marianne van

Leeuwen, een van de oprichters van het bedrijf ‘Miep Kniep, the cost cutting com-

pany’, licht dat verschil toe: “Dankzij de borgstelling van Mama Cash in 1998 kregen

we de benodigde financiering. We dachten dat we als studentes met het vernieu-

wende en goede idee wel financiering los konden krijgen, maar dat viel tegen. We

zijn door drie banken weggestuurd. De bank die ons uiteindelijk de financiering gaf,

had niet zozeer fiducie in ons prijsadviesbureau als wel in ons vermogen om de

lening hoe dan ook af te betalen.” 

Hoewel de banken de afgelopen vijf jaar hun deuren wijd openzetten voor witte

vrouwelijke ondernemers, was de drempel veel hoger voor zwarte, migranten– of

vluchtelingenvrouwen en vrouwen die startten vanuit een uitkeringspositie. Toen

Marcha van Glaanen, een jonge Surinaamse vrouw, gewapend met diploma’s en een

degelijk ondernemingsplan, in 1997 aanklopte bij een bank, werd haar de deur

gewezen. Men deelde haar mee “dat men slechte ervaringen had met donkere men-

sen, en zeker met vrouwen” en dat er dus geen belangstelling was om haar een

lening te verstrekken. Dankzij de borgstelling van Mama Cash lukte het na een lange

tocht langs verschillende banken, om het startkapitaal te verkrijgen. Marcha’s

Fitness Studio in Amsterdam Zuidoost was na anderhalf jaar al aan uitbreiding toe.

Ook bij klanten leidt een door vrouwen gerund bedrijf af en toe tot verbaasde reac-

ties. De drie zussen Mereyem, Havva en Serife, die in 1999 een groentegroothandel

begonnen, kunnen daar over meepraten. Havva: “Alle klanten van de groothandel

zijn mannen. Als ze bellen, vragen ze vaak naar mijn vader of de baas. Ik vertel ze

alles over prijzen maar zij blijven iemand achter mij zoeken. Ook als ze hier komen

om groente te laden, en zeker bij het afrekenen, blijven ze zoeken naar de man van

het bedrijf. Langzaam dringt het door dat hier alleen maar vrouwen werken.”

Nieuwe uitdagingen Door de opgebouwde expertise en professionaliteit is Mama

Cash een gewaardeerde partner geworden in financiering van kleine vrouwenbedrij-

ven. Met een zekere mate van trots kan worden gezegd dat het mede dankzij de ini-

tiatieven van Mama Cash is gelukt de deuren van de financiële wereld voor vrouwe-

lijke ondernemers te openen en andere instellingen te wijzen op het belang van

steun aan vrouwelijke ondernemers. Met het behalen van deze doelstelling is het

moment gekomen om op zoek te gaan naar nieuwe terreinen waarop ‘baanbrekend’

werk moet worden verricht. 
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Doorbreken van mythe rond verkrachting in Jamaica In Jamaica is het

aantal gevallen van (huiselijk) geweld tegen vrouwen en verkrachting zeer hoog, een

van de hoogste ter wereld 1. Verkrachting behoort tot de vijf meest voorkomende

misdaden op het eiland. Omgeven door mythes en taboes wordt het nog steeds

gezien als een probleem van de vrouw waar zij zich voor moet schamen. 

Om de heersende publieke opinie te veranderen en verkrachting zichtbaar, persoon-

lijk en bespreekbaar te maken, is de vrouwengroep Karibe opgericht. Mama Cash

ondersteunde een bijzonder project van Karibe. Bijzonder omdat zij niet alleen aan-

dacht heeft voor bewustwording, maar ook voor de slachtoffers die vaak vergeten

worden. Haar boodschap is: “de realiteit van verkrachting is verschrikkelijk. Het is

ieders verantwoordelijkheid het met wortel en al uit te roeien.” Voor de slachtoffers

worden workshops georganiseerd onder begeleiding van therapeuten. Zo kunnen

vrouwen onderling solidariteit opbouwen en met eigen ideeën komen om elkaar bij

te staan. Een aantal vrouwen uit deze workshop kan vrijwillig haar verhaal doen in

het radioprogramma ‘Before and After Rape: Women Speak of their Lives’. In de uit-

zendingen ligt de nadruk niet op de verkrachting zelf, maar op de manier waarop de

slachtoffers hun leven al dan niet weer hebben opgepakt. Een psychologe zorgt

voor de nazorg, praat de radio-dj in over het onderwerp en is betrokken bij de inter-

actieve talkshow met luisteraars uit het hele land. Via deze uitzendingen worden veel

andere vrouwen met dezelfde ervaringen bereikt. Zij kunnen via de verhalen ontdek-

ken wat hun rechten zijn en contact opnemen met Karibe voor hulp. 

Ava-Gail Gardiner is de drijvende kracht achter het project, een Jamaicaanse advo-

cate die pendelt tussen haar woon- en werkplek: de Caraïben en Brussel. Door de

jaren heen kwam ze via haar werk met veel slachtoffers van huiselijk en seksueel

geweld in aanraking. Bovendien werd ze tien jaar geleden zelf aangerand. Haar

geval kwam voor, maar na de eerste verhoren was ze zo overstuur dat haar rechts-

zaak nooit werd voortgezet. Deze ervaringen deden Ava-Gail besluiten Karibe op te

richten en via een populair, aansprekend middel met een miljoenenbereik, de radio,

een plaats voor vrouwen in het sociale debat te creëren. Karibe wordt helemaal

gerund door vrijwilligers en werkt met andere organisaties samen om nog meer

bekendheid te krijgen voor haar acties. In de Women’s Manifesto Committee bun-

delt Karibe met andere organisaties in Jamaica haar krachten en lobbyt ze voor het

opnemen van (seksueel) geweld op de politieke agenda.
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Onze adviseur in Jamaica, Imani M. Tafari-Ama van Women’s Media Watch, kent

Karibe goed en adviseerde Mama Cash het project te ondersteunen. “Ik kan zonder

aarzeling zeggen dat jullie financiële ondersteuning essentieel is. Niet alleen voor

Karibe, maar vooral voor diegenen die seksueel geweld hebben ondergaan. Het ini-

tiatief van Karibe draagt bij aan het opheffen van de geheimzinnigheid waarmee

deze misdaad omringd wordt. Het is een grensverleggend project!” Precies om deze

reden, en omdat andere financiers hun vingers niet durfden te branden aan dit

ambitieuze plan, besloot Mama Cash Karibe te steunen. 1 >127,8 geregistreerde verkrachtin-

gen per 100.000 vrouwen boven de 15 jaar. Ter vergelijking in Nicaragua 109,7, in de VS 96,8 en België 21–

Bron: Human Development Report 2000 door de United Nations Development Programme.<

Film over het leven van sekswerkers in Calcutta Al 300 jaar voeren seks-

werkers in Calcutta een dagelijkse strijd voor hun rechten. Filmmaker Shohini Ghosh

van Media Storm Collective legde in deze buurt de verhalen van Calcutta’s nachtfee-

en vast. ‘Tales of the Night Fairies’ werd een 70-minuten durende film over de strijd

voor betere rechten van 60.000 sekswerkers, aangevoerd door het sekswerkerscol-

lectief DMSC (Durbar Mahila Samanyay Committee). Mama Cash leverde een bijdra-

ge aan de montage en post-productie van de film.

Stigma Sekswerkers worden vaak in een slecht daglicht geplaatst. ‘Tales of the

Night Fairies’ doet alles behalve dat. Het is een integere poging het stigma van het

beroep aan te vechten, via de verhalen van vijf sekswerkers (vier vrouwen en een

man). Eén van hen, Mala (een dertiger) begon op haar negende met sekswerk om

aan de armoede te ontsnappen. Zij ziet nu dat de tijden veranderen. “Vroeger wer-

den veel mensen gedwongen het werk te doen, vooral vanwege de armoede. Nu

doen sommigen het uit vrije wil en zijn ze goed opgeleid.” Feit blijft dat sekswerkers

in de laagste regionen van de Indiase maatschappij verkeren en hen basisrechten

worden ontzegd, zoals water en huisvesting. Bovendien zijn ze door de jaren heen

gewend geraakt aan belagers, politie-invallen en gewelddadige cliënten. Zaken die

DMSC heeft opgepakt.

Een van de sekswerkers zegt in de film: “Voorheen konden we, zelfs als een cliënt

ons verkrachtte, niet protesteren. De politie luisterde toch niet. Maar nu heeft het

comité (DMSC) ons maatschappelijke erkenning gegeven, een plek om te zijn en te
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praten en waar we gehoord worden.” Om landelijke aandacht te krijgen, organiseer-

de DMSC in Calcutta een grote mars voor sekswerkers, die veel weerstand onder-

vond. Maar DMSC zette door. De mars kreeg veel internationale aandacht en werd

zelfs door het NOS-journaal in Nederland uitgezonden. 

Marjan Sax, een van de oprichters van Mama Cash, ontmoette Shohini van Media

Storm Collective – het eerste feministische filmcollectief - in Delhi. Marjan was onder

de indruk van haar innovatieve benadering van de taboes rond sekswerk via het

medium film: “Het gaat om een internationaal onderwerp ondanks de specifieke cul-

turele context van deze film. Belangrijk is dat de film behalve aan de rechten van

sekswerkers, ook aandacht besteedt aan vrouwenhandel en alle andere manieren

waarop sekswerkers in dit beroep terecht zijn gekomen. Media Storm Collective

vindt dat het geweld tegen en de exploitatie van sekswerkers niet zo zeer optreedt

vanwege de aard van het werk, maar vooral vanwege het stigma en de sociale, poli-

tieke en economische achterstand van sekswerkers. De filmers pleiten voor erken-

ning van sekswerk als beroep en vinden dat geweld en uitbuiting uitgeroeid moet

worden. Daar zijn wij het bij Mama Cash volkomen mee eens.” >‘Tales of the Night Fairies’

werd in januari 2003 voor het eerst in Delhi vertoond en doet de ronde op internationale filmfestivals, waaron-

der het IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam) in 2003 in Nederland.<

Een nieuwe start voor vrouwelijke gevangenen in Nigeria In Afrika is de

vrouw als moeder en spil van het huishouden hét rolmodel binnen de familie. De

familiebanden zijn hecht. Zo hecht dat alles dat een familielid aangaat, invloed heeft

op de hele familie. 

Van een vrouw wordt verwacht dat ze altijd ‘goed’ gedrag vertoont en zich nooit

begeeft op het criminele pad. In Nigeria waar 80% van de vrouwen arm is, vooral op

het platteland, is het niet verwonderlijk dat vrouwen soms toch de fout ingaan.

Vroege huwelijken met veel kinderen, gebrek aan onderwijs en slechte toegang tot

gezondheidszorg vergroten de problemen. Als een vrouw in de gevangenis belandt,

leidt dat niet alleen tot stigmatisering van de familie. Vaak wordt ze met haar kinde-

ren ook door de hele familie- en vriendenkring uitgestoten. In extreme gevallen

wordt ze verbannen door de hele gemeenschap, en eindigen vrouw en kinderen

bedelend op straat. 
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Vrouwen kunnen vaak geen rechtshulp betalen, die hen dichterbij gerechtigheid en

vrijheid brengt. Met als gevolg dat veel vrouwen langer in de gevangenis verblijven

dan noodzakelijk is. Gevangenen kwijnen vaak weg zonder dat iemand voor hun

rechten opkomt.

Dat gevangenen weinig rechten hebben is in Nigeria helaas niet verbazingwekkend.

In de 30-jarige militaire dictatuur nam men het met de mensenrechten überhaupt

niet zo nauw. Ondanks de komst van een democratie in mei 1999, gaan de schen-

dingen van mensenrechten onverminderd voort. Vooral overheidsfunctionarissen –

ook die in gevangenissen - zijn nog gewend aan de geweldscultuur. 

De Society for the Welfare of Women Prisoners (SWEWP) – uit het zuidoosten van

Nigeria - komt op voor de rechten van de vergeten groep vrouwelijke (ex)-gevange-

nen, onderdrukte vrouwen en meiden. Ze zorgt voor rehabilitatie- en reïntegratietrai-

ningen na gevangenschap zodat vrouwen een nieuwe start in de maatschappij kun-

nen maken. Bovendien biedt SWEWP vrouwen psychologische hulp door middel

van therapie en in sommige gevallen geeft zij startsubsidies voor het opzetten van

een eigen bedrijf buiten de gevangenis. Ook voor medicijnen, maandverband en

voorlichting over hygiëne binnen de gevangenismuren wordt door SWEWP gezorgd.

Basisvoor-zieningen die in gevangenissen vaak niet aanwezig zijn. SWEWP heeft

eigen dokters, maatschappelijk werkers en mensenrechtenactivisten in huis die op

alle terreinen van dienst kunnen zijn. Ook heeft SWEWP eigen advocaten die gratis

rechtshulp aanbieden. Daarbij wordt voorrang gegeven aan vrouwen met kinderen.

Per rechtszaak wordt zorgvuldig bekeken of er mogelijkheden zijn voor vrijstelling op

borgtocht of wellicht hoger beroep. De organisatie heeft goede ingangen in hogere

regionen waardoor ze goed kan lobbyen voor specifieke rechtszaken. 

De directeur van SWEWP, Sylvia Akpala, schreef dat een gevangenis in de wandel-

gangen vaak vergeleken wordt met een maag. Er komt net zoveel uit als erin gaat.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er minder in- en meer uitgaat, en vrouwen uit

de misdaad en de gevangenis worden gehouden. Rehabilitatie en reïntegratie blijven

de kernwoorden. SWEWP speelt daarin een cruciale rol, waarbij Mama Cash haar

van harte ondersteunt. 
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Rebecca Gomperts ontvangt Clara Meijer-Wichmann Penning Op 10

december 2002, de Dag van de Rechten van de Mens, ontving Rebecca Gomperts

de Clara Meijer-Wichmann Penning. Gomperts is oprichter van Women on Waves

waarmee zij wereldwijd het recht op abortus onder de aandacht brengt. Alvorens de

boot kon gaan varen, financierde Mama Cash in 1998 het haalbaarheidsonderzoek

naar Women on Waves. Dat het initiatief haalbaar en broodnodig is, is inmiddels ook

buiten Mama Cash bekend. Rebecca Gomperts kreeg de Clara Meijer-Wichmann

Penning vanwege “haar diepgewortelde persoonlijke verbondenheid met het zelfbe-

schikkingsrecht van vrouwen en de oorspronkelijke wijze waarop zij dit recht zowel

inhoudelijk als praktisch tot onderwerp van hun dagelijkse inspanningen heeft

gemaakt.”

Alanis Morissette steunt Mama Cash De Canadese superster Alanis Moris-

sette stelde voor het concert in Ahoy een aantal benefietkaarten beschikbaar voor

organisaties waar zij nauw bij betrokken is, waaronder Mama Cash. Tijdens de

besloten receptie betuigde Alanis persoonlijk haar steun aan het werk van Mama

Cash: “Keep up the good work.”

Kwaliteitstoets van Buitenlandse Zaken Het Ministerie van Buitenlandse

zaken heeft de Thematische Medefinancierings-(TMF)-aanvraag van Mama Cash vol-

ledig gehonoreerd. De toekenning van de subsidieaanvraag kan worden gezien als

een waardering voor Mama Cash. Het TMF-programma beoogt een bijdrage te leve-

ren aan structurele armoedebestrijding door de versterking van de rol van het maat-

schappelijk middenveld in ontwikkelingslanden. Mama Cash is van mening dat

armoedebestrijding alleen mogelijk is als de productieve bijdrage van vrouwen aan

de economie wordt erkend en de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen

wordt opgeheven. Daarom zal Mama Cash de subsidie van 500.000 euro per jaar

(voor de periode 2003-2005) besteden aan ondersteuning van startende vrouwen-

groepen en onafhankelijke vrouwenfondsen in het Zuiden.

blz.41
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Keurmerk Mama Cash voldeed opnieuw aan de eisen voor het mogen voeren van

het CBF-Keur. Dit keurmerk is ingesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving

(CBF) en wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties die zich op verant-

woorde wijze bezig houden met het inzamelen van geld voor een goed doel. Om het

CBF-Keur te mogen voeren moet Mama Cash aan een groot aantal eisen voldoen,

die jaarlijks geëvalueerd worden. Enkele criteria zijn:

– Ten minste 75% van de geworven gelden moet aan de organisatie-doelstelling

worden besteed;

– Alle fondsen met een CBF-Keur moeten volgens dezelfde regels hun jaarverslag

opstellen, zodat de schenker een helder inzicht krijgt en goed kan vergelijken.

Facing the Future Met de organisatie AWID (Association for Women's Rights in

Development) is Mama Cash in 2002 het project 'Facing the Future' gestart. Doel

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

vrouwenorganisaties, zowel in Europa als elders in de wereld. Tien vrouwen uit de

internationale vrouwenbeweging zijn gevraagd een artikel te schrijven over hun

bevindingen. Als gevolg van toegenomen militarisering, religieus extremisme, de

hiv/aids-epidemie en polarisatie tussen arm en rijk, is er nu, na decennia van

belangrijke verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten, wereldwijd sprake

van een terugslag. Voor vrouwenbewegingen is daarom het belang van samenwer-

ken en snel en doeltreffend opereren groter dan ooit. De auteurs formuleren hiertoe

concrete voorstellen. De artikelen en presentaties hebben inmiddels input gegeven

aan de nieuwe strategische koers van Mama Cash (2003-2005) en aan verschillende

bijeenkomsten: de regionale bijeenkomst van Mama Cash adviseurs en gesteunde

organisaties in Uganda (juli 2002) de driejaarlijkse bijeenkomst van AWID in Mexico

(oktober 2002) en de ‘Encuentro Feminista de America Latina y el Caribe’ in Costa

Rica (december 2002). In 2004 verschijnen de gebundelde artikelen in boekvorm

(zie ook www.awid.org).
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Cleopatra Regional Charitable Women’s League 
uit Oekraïne startte een centrum voor lesbische
vrouwen. 

Workshops capaciteitsversterking en leiderschap van
vrouwen door Jagaran Nepal.
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Voorlichtingscampagne over vrouwenrechten, in het bijzonder
abortus en reproductieve rechten door de Federation for
Women and Family Planning uit Polen. 
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Nandi Art Research Station uit Servië vraagt aandacht
voor geweld tegen vrouwen.
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Campagne over de rechten van vrouwen door de
Women Development Project Centre uit Nigeria.

Partnership Foundation Bulgaria ondersteunt vrouwe-
lijke gevangenen.
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Heksennacht 2002, jaarlijkse demonstratie tegen sek-
sueel geweld in Utrecht.

Bewustwording van ‘sales promotion girls’ over sekswerk
door LABH – Human Rights Advocacy and Legal Aid Institute
uit Indonesië.
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Seminar over vrouwen en politieke participatie Women
Rights Rorya Division in Terime District uit Tanzania.

Workshops met studentes en leraren over seksualiteit
door Las Sembradoras uit Chili.
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‘Touch me’ van Kirsten Geisler uit de tentoonstelling
‘Grenzen’ in het Leids Universitair Medisch Centrum.
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Muziekproject ‘9 für Kontrabaß’ door Cristin Wildbolz.

Trainingsprogramma voor inheemse vrouwelijke leiders
over gender door CEPROMA uit Bolivia. 
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De vrouwen achter Mama Cash

Oprichters van Mama Cash

Lida van den Broek

Dorelies Kraakman (1946 – 2002)

Tania Leon (1945 – 1996)

Marjan Sax

Patti Slegers

Bestuur, adviesraadsleden, vrijwilligers en 

medewerkers van Mama Cash

Bestuur Stichting Mama Cash

Carine van den Brink (secretaris)

Lida van den Broek (adviesraadslid Fonds

Internationaal (Zuiden), mede-oprichter Mama Cash)

Louise van Deth (penningmeester)

Leila Jaffar (adviesraadslid Cultuurfonds)

Els van Mourik (adviesraadslid Fonds Internationaal

(Midden- en Oost-Europa))

Marjan Sax (voorzitter, adviesraadslid Fonds

Internationaal (Zuiden), mede-oprichter Mama Cash)

Petra Taams (Garantiefonds)

Marjolein van der Tweel (adviesraadslid 

De Erfdochters)

Adviesraadsleden in Nederland

Fonds Internationaal 

(Zuiden:)

Lida van den Broek

Yvette Lawson

Lorraine Nencel

Marjan Sax

(Midden- en Oost-Europa:)

Kirsten van den Hul

Els van Mourik 

Nada Pinteric

Cultuurfonds (NL)

Sibel Bilgin

Maayke Botman

Leila Jaffar

Femke Janssen

Ines Orobio de Castro

Jo Radersma (tot voorjaar 2002)

Fenneke Wekker

Kunstcommissie Cultuurfonds (NL)

Nancy Jouwe

Krien Klevis

Soheila Najand

Documentairecommissie Cultuurfonds (NL)

Sibil Bilgin

Maayke Botman

Louise van Deth

Eveline van Dijk

Nancy Jouwe

Katja Harterink 

Vrijwilligers

Preeti Kirbat (Fonds Internationaal, Zuiden)

Julia Koster (Fonds Internationaal, Midden– en

Oost–Europa) 

Monique Mol (assistent De Erfdochters)

Carmen Reinoso (Fonds Internationaal, Zuiden)

Sabine de Rooij (Fonds Internationaal, Midden– en

Oost–Europa)

Marjan Sax (coördinator De Erfdochters)

Maria Schoonderwoerd (Fondsenwerving &

Communicatie)

Anneline Smit (Fondsenwerving & Communicatie)

Esther de Boer (stagiaire Cultuurfonds)

Medewerkers

Directie

Nancy Jouwe (adjunct–directeur)

Ellen Sprenger (directeur)
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Medewerkers Fonds Internationaal (Zuidenfonds en

Midden– en Oost–Europafonds)

Astrid Aafjes (manager)

Beata Baradziej (administratief medewerker Fonds

Internationaal)

Hanneke Hazeveld (interim manager en regiomede-

werker Midden– en Oost–Europa)

Diana van Maasdijk (regiomedewerker Latijns

Amerika)

Vicky Ngindu (regiomedewerker Afrika)

Patricia Vera (regiomedewerker Azië en stafbureau-

medewerker)

Saskia Vliek (administratief medewerker)

Medewerkers Cultuurfonds (NL)

Dounia Bouzoubaa (medewerker)

Nicole Derikx (medewerker)

Katja Harterink (medewerker)

Nancy Jouwe (manager)

Marina Koenders (administratief medewerker)

Medewerkers Garantiefonds (NL)

Jacqueline Fonteijn (medewerker)

Marina Koenders (administratief medewerker)

Tendayi Matimba (manager)

Medewerkers Fondsenwerving en Communicatie

Janine van Doorn (medewerker)

Katja Harterink (medewerker) 

Marlise Mensink (medewerker)

Barbara Verhallen (manager)

Adminstratie

Maya Beuker (office-manager tot 01/06/02)

Paula Bollen (office manager en assistent 

adjunct-directeur, per 01/09/02)

Thelma Doebar (administrateur) 

Marijke Marica (huishoudelijk medewerker)

Joyce van Riessen (telefoniste/administratief 

medewerker)

Klaartje Spijkers (directie-assistent)

Financiers Mama Cash

Stichting DOEN Nederland

Novib, Oxfam Nederland

Ministerie van Buitenlandse Zaken, (Nederland)

Hivos (Nederland)

Cordaid (Nederland)

The John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation (VS)

Tides Foundation (VS)

Fondsen op naam ondergebracht bij Mama Cash

Bornfonds

Op Eigen Benen

Tijlfonds

Marofonds

Lijst met gesteunde projecten in 2002

Toekenningen per continent/regio

Afrika

Benin

Iwalewa

Aanschaf materialen voor het documentatiecentrum

€ 5000 

Botswana

Individuele aanvraag

Transportkosten lesmaterialen voor meisjesschool 

€ 454 

Burundi

CIRID Nederland 

Organisatie van een conferentie over vrede in

Burundi € 5000
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Democratische Republiek Congo

Femmes Veuves Congolaises (FVC)

Startsubsidie voor organisatie die zich richt op de

reïntegratie van weduwes € 5000

Programme d’intégration et de développement du

peuple pygmée Kivu (FVC)

Kantoorbenodigdheden voor organisatie die zich

richt op de integratie van Pygmeevrouwen € 4000

Centre d'Espoir pour Filles et Femmes

Reisbeurs voor deelname aan de AWID-conferentie

in Mexico € 3290

Association Femme et Promotion (AFePro)

Reisbeurs voor deelname aan de internationale

Know How conferentie in Kampala € 2742

CADEFA

Transportkosten van boeken voor het documentatie-

centrum € 2000

B'UMOJA ONGD

Reisbeurs voor deelname aan de internationale

Know How conferentie in Kampala € 2500 

Gambia

SIMMA Vocational Training Institute 

Organisatie van bewustwordingsactiviteiten € 7000 

Ghana 

Women’s Assistance and Business Agency (WABA)

Organisatie van bijeenkomsten over rechten voor

vrouwen € 5000 

Self-Help Action Resource Exchange 

Opzetten van een informatiecentrum en steunpunt

voor weduwen € 2800 

Health Education Programme for Rural Women

Educatie op het gebied van gezondheid € 2800 

African Women’s Development Fund 

Reisbeurs voor deelname aan AWID–conferentie en

presentatie van internationale trends in de vrouwen-

beweging € 3292 

Gender and Economic Reforms in Africa (GERA)

Reisbeurs voor deelname aan een conferentie over

internationale handelsbetrekkingen in Brussel 

€ 1500

Supportive Women’s Organization (SWO)

Educatie op het gebied van seksuele en reproduc-

tieve gezondheid aan plattelandsvrouwen € 2500

Kameroen 

Coastal Sisters Bamenda 

Bewustwordingsactiviteiten over rechten voor vrou-

wen € 3500 

Kenia

Womankind Kenya

Opzetten van bewustwordingscampagne tegen

vrouwenbesnijdenis € 2500 

Kager Self Help Project

Bouw van een vrouwenontmoetingscentrum € 5000

Sirikwa Indigenous Women Group 

Start van een documentatie– en ontmoetingscen-

trum voor inheemse Nandi-vrouwen € 2800

Universal Relief Foundation 

Onderzoeksactiviteiten over vrouwenbesnijdenis in

het Kuria-district € 3500

Loka Women Group Association (LWGA)

Bewustwordingsactiviteiten op gebied van repro-

ductieve rechten en hiv/aids € 4300
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Zebra Women Group 

Trainingen over de bestrijding van vrouwenbesnijde-

nis € 3500

Bware Women Project 

Bewustwordingscampagne over geweld tegen

vrouwen € 5000 

Gunyaki Lesbian Development Group 

Campagne tegen discriminatie van lesbiennes

€ 4000

Young Women's Institute 

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

in Mexico € 3580

Intermediate Technology Development Group –

Eastern Africa

Reisbeurs voor lezing tijdens de Evert Vermeer

Stichting Conferentie € 1880

Wildaf Kenya 

Activiteiten voor de versterking van de positie van

gemarginaliseerde vrouwen € 3400

Nigeria

Society for the Welfare of Women Prisoners

(SWEWP)

Ondersteuning voor de rehabilitatie en reïntegratie

van ex-gevangenen € 5000

International Women Communication Centre (IWCC)

Aanschaf van trainingsmaterialen en organisatie van

trainingen € 3500

Women Development Project Centre

Organisatie van een campagne over de rechten van

vrouwen € 4000 

Rwanda

Organisation des femmes seules d’Afrique

Structurele ondersteuning voor de wederopbouw

van de organisatie na oorlog € 2800 

Sudan 

Justice Africa

Reisbeurs voor deelname aan de Sudanese 

vrouwenconferentie in Nairobi € 4084

Tanzania 

Women Rights Rorya Division in Terime district –

Mara region

Organisatie van seminars over vrouwen en politieke

participatie € 3500

Tanzanian Lesbian Association (TALESA)

Organisatie van een nationale conferentie over de

rechten van lesbiennes € 5000

Women Forum for Freedom and Development

(WFD)

Trainingen ter ondersteuning van slachtoffers van

seksueel geweld € 3500

Togo 

Association des femmes Africaines pour la recher-

che et le développement (AFARD TOGO)

Deskundigheidsbevorderende activiteiten over 

vrouwelijk leiderschap € 3100 

Uganda 

Ways Women and Youth Services

Publicatie van een boek over de bestrijding van

vrouwenbesnijdenis € 3200

Kalehe Home Care Group (KAHOC)

Bouw van een vrouwenontmoetingscentrum € 5000 
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ISIS-WICCE 

Organisatie van de internationale Know How confe-

rentie in Kampala € 7000

Hope After Rape

Training van de staf over het omgaan met seksueel

geweld € 5000 

TRIA Toror Rural Impact Association

Project ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis 

€ 3000

Ndejje Sexworkers Association

Bouw van een ontmoetingscentrum voor sekswer-

kers € 3500 

Centre for Peace Research

Productie van een nieuwsbrief € 3900 

NAWOU

Lidmaatschapsbijdrage voor het netwerk Women in

Development Europe (WIDE) € 250 

Opknappen van de locatie waar vrouwelijke ex-

gevangenen terechtkunnen € 3000 

Musinguzi Foundation 

Bewustwordingsactiviteiten over rechten van 

vrouwen € 3500 

MWODEA Masanafu Women in Development

Agency

Informatie voor plattelandsvrouwen over hun 

rechten € 3500

Lady Mermaid’s Bureau

Organisatie van een conferentie over de rechten van

sekswerkers € 900 

Women’s Effort Coalition for Development 

(WECODE)

Promotie van de rechten van vrouwen in 

plattelandsgebieden € 5000 

Zimbabwe

NGO Network Alliance Project (NNAP)

Bouw van een website voor vrouwen– en mensen-

rechtenorganisaties € 3500 

Zuid-Afrika

Khib Women's Centre 

Startsubsidie voor onderzoekscentrum voor mishan-

delde vrouwen € 3500 

Out-In-Africa

Sponsoring voor homo/lesbisch filmfestival € 4538 

Masivuke Women Support Centre

Oprichting ontmoetingsplaats voor slachtoffers van

huiselijk geweld € 5000

National Network on Violence Against Women

Activiteiten tegen geweld tegen vrouwen € 3500 

Azië

Bangladesh

Ministry of Women and Children Affairs

Reisbeurs voor deelname aan de Human Rights

Challenge Conference € 2573

Human Development Organisation

Campagne over geweld tegen vrouwen € 5000

Fiji

Women’s Action for Change

Actie tegen geweld tegen lesbiennes en andere

minderheden € 5000

Filippijnen
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Kaagapay

Reisbeurs voor deelname aan de Open the Borders

Conference in Canada € 2258

Kanlungan Centre Foundation

Reisbeurs voor negen vrouwen i.v.m. presentatie

van genderaspecten van migratie op de ERCOF

conferentie € 3000

Institute of Women’s Studies of St Scholastica’s

College

Reisbeurs voor deelname aan de Know How

Conference in Kampala € 3230

Lesbian Advocates Philippines (LEAP)

Activiteiten voor de rechten van lesbiennes € 4000

Women’s Circle Foundation

Training en werk op schoonmaak– en onderhouds-

gebied voor vrouwen € 4400

Bangsa Bali Livelihood Movements

Capaciteitsversterking voor Moro–vrouwen op het

gebied van vrede en duurzame ontwikkeling € 1900

Women’s Legal Bureau

Publicatie van twee monografieën over rechten en

wetten voor vrouwen € 5600

Ebgan Inc 

Training voor vrouwengroepen die strijden tegen

geweld € 4915 

OBAERA

Reisbeurs voor deelname aan de International

Conference on Women and Peace € 1700 

TLWO

Reisbeurs voor deelname aan de International

Conference on Women and Peace € 1700

Hong Kong

Asia Pacific Mission for Migrant Philippinos

Training en onderzoek naar de situatie van 

verhandelde vrouwen € 3000

Hong Kong Women’s Fund

Onderzoek naar en benaderen van lokale bronnen

voor financiële steun voor vrouwengroepen € 4000

India 

Media Storm Collective

Monteren en post-productie van een film over een

sekswerkerscollectief € 6500

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

en vertonen van film over sekswerkers € 3134

Durbar Mahila Samanwaya Committee

Organisatie International Festival of Peace voor

sekswerkers € 5000

Aanchal

Reisbeurs voor cursus over hulpverlening aan 

lesbiennes € 2400 

Ladakh Nuns Association

Training over leiderschap en office management

voor meisjes € 3500

Fellowship of Reconciliation

Training van trainers over conflictmanagement via

niet-gewelddadige middelen € 5000 

All India Indigenous Youth Forum

Reisbeurs voor deelname aan International

Indigenous Youth Conference € 1408

Pache Trust

Training, empowerment en organisatie van sekswer-

kers € 3500

Centre for Feminist Legal Research

Onderzoek naar en bewustwording van de situatie

en rechten van sekswerkers € 3000
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Tiruvannamalai District Women’s Network

Training over leiderschap en politieke participatie

van vrouwen € 3500

Ashish Legal Centre for Women

Sociale en rechtshulp voor vrouwen die misdaden

begaan hebben € 4000 

Akshara

Reisbeurs voor deelname aan AWID–conferentie 

€ 3000

Chetna

Schrijven en presentatie van paper, reisbeurs voor

deelname aan AWID-conferentie in het kader van

AWID–Mama Cash project ‘Facing the Future’ 

€ 3000

CREA

Schrijven en presentatie van paper, reisbeurs voor

deelname aan AWID-conferentie in het kader van

AWID–Mama Cash project ‘Facing the Future’ 

€ 4286

D&N Productions

Schrijven en presentatie van paper, reisbeurs voor

deelname aan AWID–conferentie in het kader van

AWID–Mama Cash project ‘Facing the Future’ 

€ 4601

Streelekha

Opvang– en documentatiecentrum over geweld

tegen vrouwen € 5000

Bhumika Women’s Collective

Publicatie van feministisch tijdschrift in Telegu 

€ 5000

Centre for Women’s Development and Research

Voorlichting over seksuele en reproductieve rechten

voor pubermeisjes € 3000

Indonesië

LABH – Human Rights Advocacy and Legal Aid

Institute

Bewustwording van ‘sales promotion girls’ over

sekswerk € 4000

Swara Srikandi

Algemene steun voor belangenvereniging voor 

lesbiennes € 5000

Women’s Action Foundation

Voorlichting voor middelbare schoolmeisjes over

reproductieve gezondheid € 2430 

Maleisië

Asian and Pacific Development Centre

Schrijven en presentatie van paper, reisbeurs voor

deelname aan AWID–conferentie in het kader van

AWID–Mama Cash project ‘Facing the Future’

€ 3790

Nepal

Legal Aid and Consultancy Centre

Publicatie van kwartaaltijdschrift over rechten voor

vrouwen € 2000

SAATHI

Onderhoud van opvanghuis voor vrouwelijke slacht-

offers van geweld € 3000

Women for Human Rights

Workshop voor weduwes over empowerment en

solidariteit € 5000

Nagarik Aawaz

Workshop over vrede en conflictresolutie in Nepal 

€ 4981

Sanchetna

Reisbeurs voor deelname aan de Annual
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Conference on South Asia in de VS € 1005

Jagaran Nepal

Workshops capaciteitsversterking en leiderschap

van lokale vrouwen € 5000

Pakistan

Uks

Startkosten van een vrouwennetwerk dat zich verzet

tegen de negatieve beeldvorming van vrouwen in de

media € 2000

Pakistan Rural Workers Social Welfare Organisation

Training voor plattelandsvrouwen om traditionele

praktijken en daaraan gerelateerd geweld aan te

pakken € 5000 

Society for Disabled Women

Bewustwording bij het algemene publiek en actie-

programma over seksueel geweld tegen vrouwen

met een handicap € 3700

Fatimah Ishan 

Reisbeurs voor deelname aan de Gay Games in

Sydney € 3087

Singapore

Singaporean Women’s Collective

Boek met mondelinge getuigenissen van vrouwen

tijdens onderdrukkende regime (1930-1960) € 4000

Sri Lanka

Women’s Support Group

Hulpprogramma voor lesbische sekswerkers € 5000

SANHITA

Reisbeurs voor deelname aan de International

Conference on Women and Peace € 980 

Taiwan

Collective of Sex Workers and Supporters (COS-

WAS)

Conferentie over de rechten van sekswerkers en

gedragslijnen voor de seksindustrie € 3500

Thailand

Lawan Jirasuradej - Individuele filmmaker 

Productie van een film over vrouwen met een 

handicap € 5000

IMPECT Association

Reisbeurs voor deelname aan de International

Indigenous Youth Conference € 985

Latijns–Amerika en de Cariben

Argentinië

Centro de Estudios e Investigación de la Mujer ‘Dra

Elvira Rawson’

Preventie en hulpprogramma’s voor vrouwelijke

slachtoffers van geweld € 1900 

AMMAR

Rechtshulp voor sekswerker in rechtszaak i.v.m.

zogenaamde openbare ordeverstoring € 5000 

Asociación Civil ‘Juana Manuela Gorriti’

Documentatiecentrum gespecialiseerd in gender en

vrouwenzaken € 4060

Antigona Centro de Estudio y Asistencia a la Mujer

Workshop en campagne tegen huiselijk en seksueel

geweld € 1800 

Mujeres Trabajando

Workshops over genderzaken voor slachtoffers van

geweld in opvangcentra € 3650 

Casa de la Mujer ‘Doña Luisa Gutierrez’
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Trainingsprogramma voor gemeenschapsleiders

over rechten voor vrouwen € 3500

Se dice de mi

Productie en uitzending van feministisch radiopro-

gramma € 3500

Centro Pedagógico ‘Florencia Fossatti’ – Mujeres

con voz

Trainingsprogramma voor meiden over seksuele en

reproductieve gezondheid en leiderschap € 3000

Mujeres al Oeste

Documentatiecentrum gespecialiseerd in gender en

vrouwenzaken € 4500

Instituto Social y Político de la Mujer

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

€ 980

Juana Ghersa

Onderzoek naar seksueel misbruik en het herstel-

proces € 2600

Asociación de Especialistas Universitarias en estu-

dios de la Mujer – ADEUM

Socio-cultureel onderzoek over vrouwen en ouder

worden € 5000

Bolivia

OMAK Organización de Mujeres Aymaras del

Coyasuyo

Reisbeurs voor deelname aan de International

Indigenous Youth Conference € 3100

ASMUDES

Workshops voor inheemse vrouwen over 

genderzaken € 2800

CEPROMA

Trainingsprogramma voor inheemse vrouwelijke 

leiders over genderzaken €1500

Mujeres Creando

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1500

Brazilië

Pagu: Documentation Center

Reisbeurs voor de Know How Conferentie in

Kampala € 2535

VIA-TV Mulher

Documentaire over vrouwen uit de etnische

Camdomble groep € 3500

Forum de Mulheres de Pernambuco

Algemene steun voor activiteiten voor vrouwen 

€ 5000

Fondo Angela Borba

Reisbeurs voor de hiv/aids conferentie € 2830

María Lucía da Silva 

Workshop over racisme tijdens de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1300

Grupo Palabra de Mulher

12 workshops over preventie van geweld tegen

vrouwen € 3000

CEDOICOM

Workshops voor vrouwen over genderzaken en

hiv/aids € 7000

Fala Preta Organizacao de Mulheres Negras

Reisbeurs voor deelname aan de

VN–Milieuconferentie € 3200

Católicas pelo Dereito de Decidir

Reisbeurs voor deelname aan het World Social

Forum € 3400
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Chili

ANAMURI

Algemene steun voor activiteiten voor inheemse

vrouwen € 5000

Fundación Margen/APRODEM

Trainingsprogramma over rechten voor sekswerkers

€ 5000

Colectivo Alquimia

Reisbeurs voor deelname aan de WFN Conference

en de Conference on hiv/aids € 5541

Technische hulp voor institutionele ontwikkeling

€ 900

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1250

CODEMU

Workshop voor vrouwen in de textielindustrie, over

werkvoorwaarden en globalisering € 5000

Casa de la Mujer Valparaiso

Feministische trainingsschool voor vrouwen in 

vakbonden € 5000

Las Sembradoras

Workshops met studenten en leraren over 

seksualiteit € 4500

RSMLAC

Reisbeurs voor deelname aan de Sex Workers

Conference € 4400

Colectivo de Mujeres Jóvenes ‘Chocolate’

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1200

Red Chilena en Contra de la Violencia

Campagne tegen huiselijk en seksueel geweld 

€ 5000

Colombia

María Posse - Media Artist

Documentaire over vrouwen die gevlucht zijn van-

wege gewapende conflicten € 4400

CEPALC

Zeven regionale ontmoetingen over gender en vrede

€ 3500

Costa Rica

La Sala

Algemene steun voor activiteiten voor sekswerkers

€ 5000

Gabriela Quiros – Filmmaker

Documentaire over in-vitro fertilisatie in Costa Rica

€ 5000

Dominicaanse Republiek

Casa por la Identidad de las Mujeres Afro

Onderzoek naar politieke praktijken van zwarte

vrouwen in Brazilië, Honduras en de Dominicaanse

Republiek € 4400

ODEMIHF

Trainingsprogramma voor vrouwelijke immigranten

uit Haïti over seksuele en reproductieve gezondheid

en rechten € 7000

Ecuador

Movimiento de Mujeres del Oro

Aankoop van een ruimte voor activiteiten van de

groep € 5000

Coorporación Promoción de la Mujer

Historisch onderzoek over het leven van lesbische

vrouwen in Ecuador € 5000

La Sala

Reisbeurs voor deelname aan hiv/aids–conferentie 

€ 3600
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Asociación Femenina de Trabajadoras Autónomas

del Oro ‘22 de Junio’

Algemene steun voor activiteiten voor sekswerkers

€ 6500

Fundación Desafío

Hotline voor noodhulp op het gebied van voorbe-

hoedsmiddelen en seksuele en reproductieve

gezondheid € 5000

Honduras

ONADEMUR

Trainingsprogramma voor plaatselijke vrouwelijke

leiders over seksuele en reproductieve rechten 

€ 1500

Jamaica

KARIBE: Network for Women’s Wellbeing

Radioprogramma over seksueel geweld, workshops

voor en getuigenissen van vrouwen die verkracht

zijn € 8000

Mexico

Ticime AC

Reisbeurs voor deelname aan de 26th Triennial

International Conference of Midwifes € 2650

Mujeres Gestoras

Algemene steun voor inheemse vrouwen € 5000

Formación y Capacitación Asociación Civil – FOCA

Workshops voor maya–vrouwen over reproductieve

gezondheid € 5000

RELACAHUPAN

Algemene steun voor activiteiten voor vroedvrouwen

€ 4300 

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 2500

Las Amantes de la Luna y Los Sueños

Producciones

Algemene steun voor activiteiten voor de lesbische

gemeenschap € 5000

Organización ‘Lilith’ de Mujeres Independientes AC

Rechts– en psychologische hulp voor slachtoffers

van geweld € 4500

APADI 

Workshop voor sekswerkers over persoonlijke ont-

wikkeling en gevoel van eigenwaarde € 3500

Milenio Feminista

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 800

Semillas

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

€ 450

Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Trainingsprogramma gericht op actie voor verdwe-

nen vrouwen in Ciudad Juarez € 5000

Nicaragua

Colectivo Cultural la Chichabruja 

Publicatie van tijdschrift en reisbeurs voor deelname

aan de IX Latin American and Caribbean Feminist

Encuentro € 3000

Red de Mujeres por la Salud ‘Maria Cavalleri’

Documentatiecentrum gespecialiseerd in gender en

vrouwenzaken € 4500

Instituto Nicaraguense de Mujeres No Videntes -

INMUN

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1000
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MUCOMU

Reisbeurs voor deelname aan de IX Latin American

and Caribbean Feminist Encuentro € 1710

Fundación Xochiquetzal

Onderzoek naar rechten voor lesbische vrouwen en

moederschap € 2500

Ana Criquillion

Reisbeurs voor deelname aan de AWID-conferentie

€ 2200

Reisbeurs voor deelname aan de Women’s Funding

Network Conference € 2052

Peru

Mujer Afroperuana

Trainingsprogramma voor zwarte vrouwen over

vrouwen en mensenrechten € 5000

CEPDUR

Trainingsprogramma voor Afro-Peruaanse vrouwen

over leiderschap, gender en seksuele en reproduc-

tieve rechten € 3500

MODESER 

Trainingsprogramma voor meiden over seksuele en

reproductieve gezondheid € 3500

Karina Cerna Aparicio

Reisbeurs voor deelname aan hiv/aids–conferentie 

€ 215

Midden-Oosten

Afghanistan

Revolutionary Association of the Women of

Afghanistan

Institutionele steun voor activiteiten voor rechten

voor vrouwen € 5056

Israël 

Al-Zahraa

Solidariteitsconferentie voor Arabische vrouwen op

internationale vrouwendag € 3000

Palestina

Birzeit Women’s Charitable Society

Gezondheidsvoorzieningen voor zwangere vrouwen

in de conflictgebieden € 3500

Women’s Studies Centre

Voortzetting en uitbreiding van een vrouwenbiblio-

theek € 3000

Turkije

In the Name of Honour

Reisbeurs voor deelname aan de VN Commissie van

de Rechten van de Mens in Genève € 2500 

Women’s Studies Cooperative for Equality, Solidarity

and Communication

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

€ 1614

Women’s Foundation for Culture and

Communication

Publicatie van maandelijks feministisch tijdschrift 

€ 5000

Midden– en Oost–Europa

Baltische Staten

Litouwen

Kaunas Region Women’s Crisis Center 

Project ter ondersteuning van vrouwelijke slachtof-

fers van geweld € 4000



blz.63

Women's Crises Center 

Startkosten voor drie opvanghuizen voor slachtof-

fers van geweld op het platteland € 3500

Centraal Europa 

Polen

Federation for Women and Family Planning 

Voorlichtingscampagne over vrouwenrechten, 

in het bijzonder abortus en reproductieve rechten 

€ 10.000

Franciszek Ryx Association Poland Women’s Art 

Project om discussie op gang te brengen over

prostitutie en jonge meiden te informeren over hun

rechten € 1500

Konsola Poland 

Bijeenkomst over de problemen rondom onderwijs

aan meisjes in Polen € 2500

Society for Assistance to Youth Poland 

Ondersteuning van jonge lesbische vrouwen € 2500

WIEDZMA Poland Art 

Project over de geschiedenis van geweld tegen

vrouwen € 1000

Tsjechië

Gender Studies Center Prague 

Kleine kunstgallerie van Tsjechische en Slowaakse

vrouwen € 1500

Magdalenium Liberec 

Ondersteuning van streetworkers aan de grens met

Duitsland € 2000

Roma Women's Group Manushe 

Voorlichting Roma–meiden over vrouwenrechten en

stimulering van zelfvertrouwen € 1500

Zuid-Oost-Europa

Albanië

ASD Albanian Society In Development 

Project ter vergroting van de kansen van vrouwen

op de arbeidsmarkt € 3000

Bulgarije 

BAUW 

Cultureel centrum voor vrouwen € 3535

Partnership Foundation Bulgaria 

Ondersteuning van vrouwelijke gevangenen € 1500

SOS Families at Risk 

Onderzoek naar rechtszaken op het gebied van 

huiselijk geweld € 3000 

Macedonië

Open Gate

Voorkomen en bestrijden van vrouwenhandel 

€ 2700

Voormalig Joegoslavië

Bosnië

Centar Zivota Udruzene Zena 

Noodhulp voor het herbouwen van het afgebrande

vrouwencentrum € 5000

LOTOSICE 

Gender bewustwordingsproject en ondersteuning

van gehandicapte moeders € 2700

Women's Association Zelja 

Workshops over vrouwenrechten en hulpverlening 

€ 5098
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TALDI-Tuzla

Project ter preventie van (huiselijk) geweld tegen

vrouwen en verandering van de wetgeving € 1500

United Women Association 

Promotie en publieke bewustwording van rechten

voor vrouwen € 3866

Women's Development Center 

Project ter bestrijding van vrouwenhandel en steun

voor verhandelde vrouwen € 2700

Kroatië

Center for Women 

Aanbod van psychologische en wetshulp voor

slachtoffers voor seksueel geweld: conferentie over

vrouwen in conflictsituaties € 2000

NEO AFZ

Publicatie van feministisch tijdschrift € 1000

Udruga Brod 

Workshop in zelfwerkzaamheid voor zestig vrouwen

€ 2500

Women's Wellness Center Kosovo

Project over gezondheid en welzijn voor vrouwen 

€ 6500

Montenegro

ANIMA Women's Organisation

Publicatie van een vrouwentijdschrift € 3000

New Horizon NGO 

Radio– en tv–programma ter integratie van Albanese

vrouwen € 2000

Women Action NGO

Mediatraining voor vrouwelijke journalisten en 

politici over vrouwenzaken € 2700

ZINEC 

Project ter bevordering van de zichtbaarheid van

vrouwen en introductie van vrouwenstudies in

Montenegro € 2500

Servië

Center for Contemporary Arts Belgrado 

Ontwikkeling van een feministische theorie op het

gebied van kunst en film en publicatie van boek

over feministische kunsttheorieën € 2700

Juca Committee for Women Human Rights 

Project ter ondersteuning van vrouwelijke slachtof-

fers van geweld € 2500 

Girls Center Uzice 

Project voor misbruikte meiden €1600

Girls Centre Nis 

Opzet van SOS-hotline en onmoetingsplek voor

meiden € 3000

NANDI Art Research Station 

Documentairefilm over vrouwenzaken voor de

Servische media en televisie € 3500

Pescanik 

Praktische hulp en telefonische hotline voor mis-

bruikte vrouwen in de Krusevac–regio € 3000

PROMA Serbia 

Onderzoeksproject naar redenen waarom vrouwen

minder in de kunsten deelnemen € 3500

Uzice Centre for Women Rights and Democracy

Serbia 

Promotie van rechten voor vrouwen via publicatie

van informatiebulletin € 3000

Women in Black Black Serbia 

Publicatie van een ‘Anthology for Peace’ € 6000
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Slovenië

CCC Cross Conversation Cut 

Project dat stereotypen van vrouwen in de media

aanvecht € 3500

SKUC-Lesbian group 

Organisatiekosten € 3500

Voormalige westelijke USSR–Staten

Moldavië

International Center for Promotion of Women’s

Rights 

Project ter bestrijding van vrouwenhandel € 2700

Oekraïne

Donetsk Youth Debate Center 

Ondersteuning voor vrouwelijke ex–gevangenen 

€ 1500

KSEO Kiev School for Equal Opportunities 

Theaterproductie om meiden te informeren over de

risico’s van vrouwenhandel € 2000

Odessa Scientific Center for Women’s Studies 

Productie van effectieve methoden om rechten voor

vrouwen te beschermen € 2345

Cleopatra Regional Charitable Women’s League 

Startkosten voor een centrum voor lesbische vrou-

wen voor en strijd tegen schendingen van hun 

rechten € 2000 

Ukrainian Women's Fund 

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

€ 5922

Rusland

Marina Malysheva 

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

€ 2017

MLA Moscow Lesbian Archive 

Huur voor enige plek in Moskou waar lesbische

vrouwen voor informatie terecht kunnen € 2800

Smolensk NGO 

Project ter bestrijding van vrouwenhandel € 2500

TANO Club of Women 

Promotie van vrouwenparticipatie in lokale en regio-

nale overheidsdiensten € 1500

Returning to Freedom

Project ter ondersteuning van vrouwen in de gevan-

genis € 2500

Wit-Rusland

The Rainbow 

Film die taboe rondom homoseksualiteit aankaart 

€ 2500 

Rebellious Girls 

Training voor meiden over seksuele discriminatie en

stereotypen rondom de seksen € 2500 

Seventh Side YNG 

Project om taboe rondom geweld tegen vrouwen te

doorbreken en hulp voor misbruikte meiden € 1200 

Kaukasus

Armenië

Arshaluys 

Oprichting van een nieuwe vrouwengroep € 2500
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Center for Gender Studies

Project tegen vrouwenhandel € 2500

Hope and Help NGO 

Project ‘Your Life is in Your Hands’ ter ondersteu-

ning van sekswerkers en preventie van seksueel

overdraagbare aandoeningen € 2500

Society without Violence 

Project ‘Know your Rights and struggle for them’

om meiden te informeren over geweld en veilige

seks € 2500

Azerbeidzjan

Humanitarian Association of Jewish Women

Azerbeijzjan

Project over het voorkomen van seksueel over-

draagbare aandoeningen voor meiden met een

orthodoxe achtergrond € 2500

Dilara Alieva, Society for Women’s Rights 

Onderzoeksproject over schendingen van rechten

voor vrouwen en preventieve maatregelen € 2500

SONA Akiska Turkish Women’s Organisation 

Project over rechten voor vrouwen voor 900 vrou-

wen uit minderheidsgroeperingen en de oprichting

van een vrouwencentrum € 2500

Refugees Against Violence 

Project over rechten voor migranten– en vluchtelin-

genvrouwen en publicatie van een handboek 

€ 4000

Georgië

Regional Committee for Women and Children

‘Protection from Violence’

Project over conflictresolutie voor in Georgië en

Abkhazië € 1700

Sukhumi 

Educatie van 130 meiden over rechten voor vrou-

wen € 2500 

Caucasus Women's Association

Reisbeurs voor deelname aan de vredescampagne

en Know How conferentie in Kampala € 3528

Centraal Azië

Kyrgizië

Amnesty International 

Project om plattelandsmeiden voor te lichten over

leiderschapskwaliteiten, gender en seksuele

gezondheid € 4000

Public Foundation Podruga 

Informatievoorziening voor sekswerkers over de risi-

co’s van in het buitenland werken, zelfverdediging in

gewelddadige situaties en distributie van voorbe-

hoedsmiddelen € 2500

Mongolië

Mongolian Women’s Coalition/CEDAW National

Watch Network Center 

Project ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en

verbetering van de wetgeving € 2500

Centre for Human Rights and Development (CHRD)

Reisbeurs voor deelname aan een conferentie voor

vrouwen uit bergstreken € 2098

The Globe International 

Internationaal forum voor vrouwelijke filmmakers 

‘The World Through Women’s Eyes, Our Stories and

Your Stories’ € 2000

Mongolian Women Lawyers Association 

Reisbeurs voor deelname aan de 6e conferentie van

de International Association of Women Lawyers 
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€ 2042

Mongolian Women's Fund 

Reisbeurs om kennis en ervaringen uit te wisselen

met andere vrouwenfondsen € 5215

Women Leaders Club 

Onderzoeksproject over de impact van participatie

van vrouwen in de politiek op de samenleving 

€ 1150

Oezbekistan

ISHONCH Fergana 

Voorlichting van 2000 meiden over voorbehoeds-

middelen en reproductieve rechten € 2000

Tadzjikistan

NGO Hamidlon 

Steun voor de ‘16 Days Against Violence Campaign’

€ 2000

Turkmenistan

Anna Women's NGO 

Training voor meiden over reproductieve rechten en

voorbehoedsmiddelen € 2500

Women club Nagriz 

Project ter ondersteuning van oudere vrouwen 

€ 3000

Internationaal

Irish Family Planning Association (IFPA)

Project ter verbetering van reproductieve rechten en

abortuswetgeving in Oost–Europa € 5000

Women in Europe International 

Reisbeurs voor deelname van vrouwen uit Armenië,

Wit–Rusland en Tadzjikistan aan de regionale bij-

eenkomst over milieu en duurzame ontwikkeling in

Midden– en Oost–Europa € 2500

World March of Women Canada 

Conferentie over wereldwijde acties (2003-2005)

voor rechten voor vrouwen € 5000

LGBT South South Dialogue Equador 

Publicatie en conferentie voor wereldwijde actie

voor seksuele rechten voor lesbische en biseksuele

vrouwen € 5000

International Criminal Justice Institute Philipines 

Studie, documentatie en aanbevelingen schendin-

gen van mensenrechten in oorlogssituaties € 1020

D&N Productions India 

Documentaires over feministische perspectieven 

€ 3400

Mahnaz Afkhami – Midden-Oosten/USA 

Reisbeurs voor deelname aan de AWID-conference

en presentatie van kansen voor de vrouwenbewe-

ging in het kader van AWID-Mama Cash project

‘Facing the Future’ € 2182

Clean Clothes Campaign - Nederland

Reisbeurs voor deelname aan de Conference of the

Ethical Trading Initiative € 604

Sexwork Initiative Group (SIGN) - Nederland

Reisbeurs voor deelname aan de sekswerkersconfe-

rentie in Kaapstad € 1990

URAHO (Rwandese vluchtelingenorganisatie) –

Nederland

Reisbeurs voor deelname aan de Know How–

conferentie in Kampala € 3162 

Individuele aanvraag

Reisbeurs voor deelname aan de AWID–conferentie

in Mexico € 2387
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Cultuurfonds

Maatschappelijke ontwikkeling

Algemene en Startkosten

Koerdische Vrouwen Unie

Algemene organisatiekosten € 1500 

Stichting WAHO - belangenvereniging hoogopgelei-

de vrouwen in de WAO 

Organisatiekosten voor de stichting € 2000 

Stichting Perilous Ventures 

Oprichtingskosten stichting op gebied van kunst,

wetenschap en politiek € 750 

Stichting IVH – Initiatiefgroep vrouwen met een 

handicap 

Aanloopkosten stichting € 2000 

MEC – Multicultureel Emancipatie Centrum 

Bijdrage voor aanschaf computer voor 

internet–project € 1800 

Hicret Vereniging voor Moslimvrouwen 

Inrichting ruimte voor computercursus € 500 

Servicebureau Migranten- en Vluchtelingen

Zelforganisaties 

Aanvulling op eerdere reisbeurs Afghaanse vrouw

naar Tadzjikistan € 152

Stichting Marokkaanse Schiedammers Narcis 

Organisatie multiculturele dag voor vrouwen € 500 

Stichting Iraanse Vrouwen Maastricht 

Sociaal-culturele activiteiten € 2000

ENOVA – Emancipatie Advies Bureau Drenthe 

Project ‘Het digitale Vrouwenplein’ € 3900 

Moedercentra Nederland – Landelijk Netwerk

Moedercentra 

Project ‘Moeders actief op de digitale weg’ € 686 

Stichting Femi

Feministisch Kafee Utrecht € 708 

Campagnes en PR

Stichting Groep 7152 – Regio Rotterdam 

Website, folders en affiches voor lesbische 

organisatie € 320 

WOUW Nijmegen – Netwerk Maatschappijkritische

50+ vrouwen 

Publicatie jubileumboekje € 1500 

Stichting Cancerlink 

Bijdrage voor Engelstalige voorlichtingsbrochure

over kanker bij vrouwen € 1000 

Stichting Nos Rais 

Radioprogramma voor jonge Antilliaanse meiden 

€ 3683 

WOUW Amsterdam – Netwerk Maatschappijkritische

50+ vrouwen 

Speciale jubileumuitgave Wouw Blad € 1500 

Equa Emancipatiebureau 

Verwijsgids vrouwen– en interculturele hulpvereni-

ging Fryslân € 2000 

Studiedagen, Congressen en Conferenties

Halk Birligi 

Studieweekend over eerwraak € 250 

Antropia Cultuur– en Congrescentrum 

Symposium wereldvrouwendag € 500 

Basima Zakariea 

Miniconferentie Islam & Geweld € 1960

Internationaal Vrouwen Centrum 
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Debat over de toegankelijkheid van de gezond-

heidszorg voor allochtone vrouwen € 1000 

CIRID

Seminar voor Burundese vrouwen € 1360 

Stichting Bayanihan – Centrum voor Filippijnse 

vrouwen

Kadertraining/deskundigheidsbevordering voor

medewerkers € 2270 

Alevi Kultur Dernegi 

Studieweekend oudere vrouwen € 1500 

Savannah Bay/Stichting De Luister 

Thema-avond lesbiennes & seksualiteit € 350 

Hexennacht Groningen 

Hexennacht 2002, jaarlijkse demonstratie tegen

seksueel geweld € 325 

Heksennacht Utrecht 

Heksennacht 2002, jaarlijkse demonstratie tegen

seksueel geweld € 500 

Stichting Moslimvrouwen Dar al Arqam 

Themadag ‘Islam en de rechten van de vrouw’

€ 2000

Stichting Utrechts Debatcentrum Tumult 

Debat over prostitutie € 1350 

Palet – Steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in

Noord-Brabant 

Provinciale netwerkdag ‘Zorg & arbeid’ € 1022 

Universiteit Maastricht – Capaciteitsgroep

Internationaal en Europees Recht 

Internationaal congres over vrouwenrechten € 2500 

FENN – Feminist Economics Network in the

Netherlands 

Seminar over feminisme en globalisering € 2000 

TIYE International 

Conferentie ‘Geweld tegen vrouwen’ € 1500 

Stichting ASKV/Steunpunt 

Bijwonen studiemiddag over vrouwen en 

vreemdelingenrecht € 200 

Forum – Instituut voor multiculturele ontwikkeling 

Themadag ‘Rechten van de vrouw in de Islam’ door

COS Limburg € 1500 

Reisbeurzen

Stichting Hindoestaanse Vrouwen Rotterdam ‘Soekh

aur Shanti’

Uitwisselingsproject India–Rotterdam-Suriname 

€ 2000

Stichting Fos’ten 

Reisbeurs voor deelname aan conferentie € 900

Huiskamer Aanloop Prostitutie 

Bijwonen aids-conferentie in Barcelona € 2000

Internationale Vrije Vrouwen Stichting 

Bezoek aan vluchtelingenkamp in Maxmur, 

Noord–Irak € 3200 

Raad Jongeren en Bevolking 

Reisbeurs voor deelname aan AWID–conferentie in

Mexico € 1000 

NextGENDERation 

Organiseren Workshop ‘Missing Links: feminism and

globalised resistance’ op het European Social

Forum in Florence en reisbeurzen voor deelnemers

€ 2500 

Vrouwen voor Vrede Nijmegen 

Reisbeurs voor conferentie Sahrawi–vrouwen in

Algiers € 750 
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Vieringen

PASSAGE en NBvP Vrouwen van Nu, Zeewolder

Plattelandsvrouwenverenigingen 

8 maart programma Internationale Vrouwendag 

€ 300 

Sociaal Culturele Vrouwenvereniging Aasra 

Viering 10-jarig bestaan € 1000 

MEC – Multicultureel Emancipatie Centrum 

8 maart programma ‘Girls just wanna have fun?!’ 

€ 1600 

IVZO – Iraanse Vluchtelingen Zelforganisatie 

8 maart programma Internationale Vrouwendag

€1000 

Stichting Arabische Vrouwen Narcis 

Intercultureel Vrouwenfeest € 1000 

Werkgroep ‘De dans der werelddelen’ Venray 

Dansoptreden 8 maart Internationale Vrouwendag 

€ 1700 

COS West- en Midden-Brabant 

8 maart programma Internationale Vrouwendag 

€ 750 

Vrouwenwerkgroep ‘Zanan’

8 maart programma Internationale Vrouwendag 

€ 1050 

VON – Vluchtelingen Organisaties Nederland 

8 maart programma Internationale Vrouwendag 

€ 2270 

ACU 

8 maart programma – Open Stage Night for Women

€ 254 

URAHO – Vereniging voor Rwandese Vluchtelingen 

Viering 3-jarig bestaan URAHO € 1270

Stichting Wijkcentrum Wheermolen/’t Noot 

Viering afschaffing slavernij in Suriname € 387

Stichting het Tunesische Forum in Nederland 

Festival voor Arabische vrouwen € 2500 

Stichting De Rode Draad 

Viering oprichting vakvereniging voor sekswerkers 

€ 1500 

IHRSAD adviesgroep 

Viering Internationale Vrouwendag in Ede € 676 

The Site 

Project Female Power III, ‘In the picture’ € 1620

Sport

Dragonfire Dreams Unlimited 

Zelfverdedigingsevenement € 1500 

Commissie Vrouwen Schaaktoernooi 

Vrouwen Schaaktoernooi Amsterdam € 750 

Overig

De Fabel van de Illegaal 

Abortusproces pro–choice activisten € 1000 

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam 

Workshops op Y–ART festival voor Turkse en

Marokkaanse meiden € 1000 

Stichting Palestijnse Islamieten in Nederland 

Poëzieprijsvraag voor vrouwen € 2000 

Meerjarensubsidies

ZAMI zwarte/migranten-vrouwen-organisatie 

Meerjarensubsidie 2000–2002 ZAMI Award € 3403

Stichting Vriendinnen Jaarboek voor

Vrouwengeschiedenis 
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Meerjarensubsidie 2000-2004 € 1361 (bedrag 2001) 

Meerjarensubsidie 2000-2004 € 1361 (bedrag 2002)

Stichting Pink Media – Roze Filmdagen 

Meerjarensubsidie 2000–2002 Roze Filmdagen 

€ 4538

Kunst

Evenementen

Stichting de Balie 

Festival Black Inc. II – programma over zwarte cul-

tuur, met concerten, poezië, optredens, film, debat

€ 3403 

Expertisecentrum Gender, Etniciteit en

Multiculturaliteit 

Conferentie en poeziëavond rondom de inauguratie

van Gloria Wekker als hoogleraar gender & etniciteit

€ 2650 

Krater Theater Zuidoost 

Torifestival ‘Vrouwen verhalen’ € 2000 

Ladyfest 

Ladyfest Amsterdam 2002, cultureel vrouwenfestival

€ 1500 

Publicaties

Angeline van den Berg 

Biografie van Cobi Schreijer, vakbondsvrouw en

voorvechter vrouwenbeweging € 1500 

Ellie Smolenaars 

Biografie van Clara Wichmann, juriste en 

voorvechter vrouwenrechten € 2000 

Zehra Ozkaya 

Publicatie onderzoek naar Turkse vrouwen in

Nederland € 3403 

Artimo 

Publicatie boek kunstenaar Lidwien van de Ven 

€ 1000 

Schorer Boeken 

Jubileumboek ter gelegenheid van het afscheid van

Riek Stienstra als directeur van de Schorer Stichting

€ 500 

Exposities

Virginia Diaz 

Expositie fotoserie ‘De 4 elementen’ € 680 

Essamba Arts 

Tentoonstelling ‘Slavernij in Nederland’ van Angèle

Etoundi Essamba € 2269 

Leids Universitair Medisch Centrum 

Tentoonstelling ‘Grenzen’ € 2000 

Vereniging voor Afghaanse Vrouwen Rabe–i–Balkhi

Foto–expositie Afghaanse vluchtelingenvrouwen 

€ 1900 

Keramiekmuseum Het Princessenhof Leeuwarden 

Tentoonstelling ‘Oosterse Prinsessen en

Minnaressen’ € 1400

Theater

Danielle van Vree 

Theaterproductie ‘Het vertrek, ze sluiten omdat wij

huilen’ € 1361

Leander Haaitsma 

Theaterproductie ‘Revue Obscure’ € 1134

Theater Instituut Nederland 

Publicatie onderzoek ‘Carrières of barrières in de

kunsten’ over vrouwen in de kunstwereld € 2260 
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Stichting d’Amor 

Theatervoorstelling ‘Welkom op je bruiloft’ € 1130 

Stichting Parels voor de Zwijnen 

Theaterproject ‘Lieve Joke’ € 2270 

Stichting De Vogelfabriek 

Theatervoorstelling ‘Hip’ € 1000 

Alba Theaterhuis 

Intercultureel theaterproject ‘Voorjaarsontwaken’ 

€ 1500 

Theatercollectief Het TIJ (i.o.)/Stip Producties 

Onderzoeksproject theaterstuk ‘Het strand van de

grote verlatenheid’ € 2269 

Toneelgroep Berend & Het Been 

Theaterproductie ‘Klei’ € 2500 

Stichting Ipso Facto 

Tournee solo ‘Decoding Dickinson’ € 2260 

Tati Wirahadiraksa 

Multiculturele jongerenvoorstelling ‘Ik ben over 5

minuten thuis’ € 1360 

Theatre Embassy 

Theaterworkshop in Bangladesh € 1390 

Stichting Muzaïk 

Organisatiekosten € 1360

Stichting Muze & Zn 

Voorstelling ‘Duras & Dickinson’ € 1360 

Stichting Dimenzie 

Theatervoorstelling op het Oerol Festival € 1360 

Stichting Het Theaterhuis 

Project ‘Who is in the house?’ € 1420 

Kleine Spui produkties 

Theaterproject ‘KAHLO’ € 2500 

Stichting Bonheur 

Theaterproject ‘Laten wij aanbidden’ coproductie

van Het Groene Balkon en Stichting Bonheur 

€ 2269 

‘t Bos Theaterprodukties 

Toneelstuk ‘De mooiste tijd’ € 2269 

Dans

Susanne Marx 

Dansproject ‘Mrs. Smith’s Quest for Lost Luggage’

€ 1360 

Anoukvandijk dc 

Dansproject ‘DIVA’ € 2270 

Culture Coalition 

Jongerendansvoorstelling ‘La Pendeloque’ € 2270 

Dansgezelschap ‘Footloose’

Dansproductie voor zomerfestival € 1360 

Stichting Totaal De Kazerne 

Dans–/bewegingssolo E.V.A. e.a. € 2045 

Ina Stockem 

Dansvideo ‘Bek houden, mooi zijn’ € 2000

Dance Laboratory 

Dansproject/reisbeurs Venezuela € 1800

Stichting Eye Land 

Dansproject ‘Unknown Islands’ ¤€ 2000 

Edit Kaldor 

Reiskosten vertonen dansvoorstelling in Argentinië

€ 900 
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Muziek

Vrouwenkoor Angels 

Programma ‘Liefdesverklaringen’ € 250 

Viviani Godoy 

Uitbrengen cd Braziliaanse zangeres € 1000 

Stichting Vrouw en Muziek 

Concert door ensemble La Primavera € 1500 

Stichting Monalisa 

Uitbrengen cd componiste Marjo Tal € 1400 

Cristin Wildbolz 

Muziekproject ‘9 für Kontrabaß’ € 2000 

Kristina Fuchs Sonic Unit 

Uitbrengen tweede cd € 3000 

Jetske Mijnssens & Solita Stucken 

Deelname aan de operacompetitie Ring Award 

€ 796 

Film en Media

Stichting Orka 

Uitzenden radioprogramma ‘Vrouwenstemmen’ op

Amsterdamse zender Salto € 1950 

Brigit van Dam 

Documentaire over Senegalese rappers € 1590 

De Mug Videoprodukties 

Video-internet-project i.v.m. 8 maart vrouwendag 

€ 2270 

CUT Productions 

Afwerking film ‘Public Relations’ € 2270 

Filmwerk Remy Vlek 

Documentaire verzetsstrijdster Swaziland € 2270 

Stichting Aves 

Film ‘Kobra ta Duru’ (‘In God we trust, all others

pay cash’) € 1815

Holland Improvement 

Documentaire over hiv+ moslimvrouwen € 2269 

Sarah Schilling 

Documentaire over 15–jarige asielzoekster € 2650 

Lover tijdschrift 

Lover filmfestival ‘Heldinnen’ € 1835 

IVA 

Documentaire ‘Chunking House’ van Ivanka Bakker

€ 500 

Il Luster Produkties 

Animatiefilm ‘DICHT/VORM’ € 2500 

Nora Martirosyan 

Korte film ‘Welcome’ € 2500 

Vera Stiphout 

Filmproject ‘Alterego’s/Metgezellen’ € 2500 

Toshie Unoki 

Animatiefilm ‘One white hair’ € 1500 

Omonike Akinyemi 

Film ‘Paris/Black/Women’ € 2500 

Fleur van Dissel 

Research ‘An Intimate Roadmovie’ € 1800 

VanderNoort.Rosens 

Documentaire ‘Het nieuwe onbehagen’ € 1130 

UNITWIN Network -– Unitwin 

Documentaire over de herbegrafenis van slavin

Saartje Baartman in Zuid-Afrika € 3025 
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Katherine Gregory 

Documentaire ‘In the Life’ over migranten– en trans-

gender sekswerkers in Nederland € 2500 

Maartje Liebregts en Josien Pieterse 

Documentaire over feminisme € 1000 

NFTA Productie ‘SINTEZZA’

Eindexamendocumentaire ‘SINTEZZA’ over zigeu-

nervrouwen € 2203 

Overig

ROOT

Huur ruimte voor Mama Cash

Kunstprijstentoonstelling ‘She shows’ € 4538
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Mama Cash telephone
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