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Inleiding
Het jaar 2003 was voor Mama Cash een jaar van groei, zowel financieel als

op het gebied van organisatieontwikkeling. Ondanks de zwakke economie

was Mama Cash weer in staat haar inkomsten te vergroten. In 2003 werden

de in 2002 geformuleerde strategische uitgangspunten getoetst aan de prak-

tijk en uitgewerkt in een gedurfde toekomstvisie. 2003 stond ook in teken van

het afscheid van de laatste actieve oprichters van Mama Cash. Na twintig

jaar onafgebroken inzet namen Lida van den Broek en Marjan Sax in februari

afscheid van Mama Cash. Samen met Tania Leon, Dorelies Kraakman en Patti

Slegers legden zij de basis voor één van de eerste onafhankelijke vrouwen-

fondsen ter wereld. Beiden hebben ieder op hun eigen karakteristieke manier

gebouwd aan Mama Cash en mede door hen is Mama Cash gegroeid tot wat

zij nu is: dynamisch, vernieuwend, betrokken, moedig, trots, kritisch, eerlijk en

nuchter.

Het verslagjaar betekende voor Mama Cash een mijlpaal in haar geschiede-

nis, het twintigjarige bestaan. In 1983 werd Mama Cash door vijf vrouwen

opgericht met het doel een stabiele financieringsbron te vormen voor vrou-

wen die kleinschalige baanbrekende initiatieven ontplooien om zo een grotere

zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen te bewerkstelligen. Zij is

trouw gebleven aan dat doel. In de afgelopen twintig jaar steunde Mama

Cash met 20 miljoen euro meer dan 5.000 vrouwengroepen over de hele

wereld.

Ontwikkelingen wereldwijd zorgen er voor dat Mama Cash alert en actief

moet reageren op de gevolgen die deze ontwikkelingen voor vrouwen heb-

ben. De zwakke wereldeconomie, de gespannen geopolitieke verhoudingen,

de opkomst van religieus en politiek conservatisme, en de alsmaar groter

wordende kloof tussen arm en rijk maken ons werk belangrijker dan ooit

tevoren. Wereldwijd winnen conservatieve bewegingen aan invloed en dat

heeft negatieve gevolgen voor de rechten van vrouwen. Vrouwenrechten die
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de afgelopen jaren als vanzelfsprekend werden gezien, worden weer ter dis-

cussie gesteld of teruggedraaid. Progressieve en conservatieve bewegingen

worstelen met onderwerpen als migratie, reproductieve rechten, rechten voor

homoseksuelen en lesbiennes, omgaan met van etnische minderheden en

economische vraagstukken. Met de steun van haar donateurs en subsidiege-

vers mobiliseert Mama Cash wereldwijd vrouwengroepen die verontwaardi-

ging over deze ontwikkelingen omzetten in positieve actie. 

Hanneke Kamphuis

Directeur Mama Cash (vanaf april 2004)
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She moves – Mama Cash in 2003
Mama Cash is een vrouwenfonds dat zich inzet voor een betere positie van

vrouwen in de samenleving. Zij is een onafhankelijk financieringsfonds dat

nationaal en internationaal vrouwengroepen ondersteunt die baanbrekend en

vernieuwend werk verrichten.

Groepen vrouwen die met weinig middelen en des te meer moed en veer-

kracht werken aan een rechtvaardiger wereld. En niet zonder resultaat. Op

talloze plaatsen in de wereld groeit het bewustzijn dat een wereld waarin

vrouwen zich volledig kunnen ontplooien een mooiere wereld is, voor ieder-

een.

In het verslagjaar werd de in 2002 geformuleerde strategie geëvalueerd en

herijkt. Met als resultaat een vernieuwd strategisch plan voor 2004 tot en met

2008. In dit plan is een uitdagende financiële ambitie van Mama Cash vastge-

legd voor de komende jaren: het geleidelijk vergroten van haar fondsen van 

€ 3.7 miljoen in 2003 naar € 6 miljoen in 2008. Belangrijke onderdelen van

het nieuwe strategische plan zijn, naast de ambitie de financiële fondsen aan-

zienlijk te vergroten, een verdergaande professionalisering en ontwikkeling

van de subsidieprogramma’s voor het Zuiden, Europa en de vrouwenfondsen. 

Mama Cash hanteert de volgende uitgangspunten:

• Mama Cash is een financiële bron voor het verbeteren van vrouwenrechten

en maatschappelijke verandering;

• Mama Cash werkt vanuit haar kernwaarden: de kracht van vrouwen, maat-

schappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid, diversiteit en solidariteit;

• Mama Cash is ervan overtuigd dat maatschappelijke veranderingen in het

Noorden een voorwaarde zijn voor een rechtvaardiger wereld;

• Mama Cash blijft oog houden voor kleine initiatieven omdat deze initiatie-

ven grote veranderingen teweeg kunnen brengen, zeker als zij grensverleg-

gende onderwerpen aan de kaak stellen;

• Mama Cash werft gelden om een financiële basis voor het verbeteren van

vrouwenrechten zeker te stellen, nu en in de toekomst;

• Mama Cash is actief in het Zuiden, de voormalige Sovjet Unie en Europa.
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Zij is ervan overtuigd dat maatschappelijke veranderingen in het Noorden

een voorwaarde zijn voor een rechtvaardiger wereld;

• Mama Cash ondersteunt de groei van onafhankelijke vrouwenfondsen in het

Zuiden, Europa en de voormalige Sovjet Unie;

• Mama Cash ontwikkelt/draagt bij aan sterke allianties tussen vrouwenfond-

sen, adviseurs, vrouwenorganisaties en andere sociale bewegingen;

• Mama Cash analyseert en communiceert de invloed van haar werk om het

belang en het effect van investeringen in vrouwenrechten aan te tonen.

Mama Cash heeft twee kerncompetenties: fondsenwerving en subsidietoe-

kenning. Fondsenwerving is het mobiliseren van en borg staan voor financieel

kapitaal voor vrouwenrechten. We doen dit direct door de uitbreiding van de

financiële middelen van Mama Cash, maar ook indirect, door grote filantropi-

sche en medefinancieringsorganisaties te stimuleren om hun investeringen in

vrouwenrechten te vergroten. 

Strategische subsidietoekenning omvat zowel financiële steun voor initiatie-

ven die voldoen aan onze criteria, de bevordering en ondersteuning van

capaciteitsversterking als ook de bevordering van maatschappelijke verande-

ring en het meten van de effectiviteit. We zijn zodanig pro-actief dat we actief

zoeken naar strategische en ‘baanbrekende’ mogelijkheden voor de verbete-

ring van vrouwenrechten. 

Mama Cash is werkzaam op de volgende vijf werkterreinen:

1. lichamelijke integriteit: Overal ter wereld worden vrouwen mishandeld, ver-

kracht, verminkt, uitgebuit, beroofd, achtergesteld, tot prostitutie gedwon-

gen, geestelijk onder druk gezet. Mama Cash steunt groepen die opkomen

voor het recht van vrouwen zelf te beslissen over hun eigen lichaam en

welzijn;

2. kunst, cultuur en media: Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.

Daarom steunt Mama Cash groepen die met hun kunst bijdragen aan het

creëren van bewustwording en het bevorderen van vrouwenrechten;



3. economische rechtvaardigheid: Gezonde arbeidsomstandigheden, zwanger

zijn zonder direct te worden ontslagen, geen seksuele intimidatie op de

werkvloer. Mama Cash steunt groepen die, ondanks alle gevaren die ze

lopen, deze structurele misstanden willen opheffen.

4. vrede en veiligheid: Mama Cash wil dat de positie van vrouwen tijdens en

na een conflict wordt verbeterd. Daarom steunt zij initiatieven van vrouwen

die zelf het heft in handen nemen;

5. zeggenschap en participatie: Mama Cash ondersteunt initiatieven van

vrouwen die gericht zijn op de versterking van de positie en de mondig-

heid van vrouwen, met name in die landen waar de vrouwenbeweging nau-

welijks of niet aanwezig is.

Vrouwenfondsenprogramma _ Mama Cash is niet het enige vrouwen-

fonds dat groeit. Alle onafhankelijke vrouwenfondsen, verenigd in het

International Network of Women’s Funds (INWF), zijn gegroeid. Het vrouwen-

fondsenmodel wordt dankzij deze groei en de inzet van het netwerk steeds

bekender als nieuwe vorm van filantropie voor vrouwenrechten. Door het ver-

lenen van institutionele steun en de mogelijkheden netwerken op te bouwen

biedt Mama Cash vrouwenfondsen in het Zuiden, Midden– en Oost-Europa en

de voormalige Sovjet Unie de mogelijkheid lokale filantropie te ontwikkelen en

te versterken, met veel aandacht voor het werven van geld onder particulie-

ren in de regio’s zelf. Vrouwen zijn dan niet langer afhankelijk van geldstro-

men uit het Noorden en kunnen in het Zuiden, Midden– en Oost-Europa en de

voormalige Sovjet Unie zelf beslissen over financiële middelen in hun eigen

landen.

Door een aanzienlijke groei in de schenkingen voor het Vrouwenfondsen-

programma van zowel institutionele als particuliere donateurs kon Mama

Cash in het verslagjaar meer subsidies verstrekken. Het totale budget steeg

van € 68.000 in 2002 naar € 380.000 in 2003 en de subsidies voor capaci-

teitsversterking, algemene steun en linking & learning groeiden enorm. In

Centraal-Amerika en Hong Kong startten mede ondersteund door Mama Cash
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twee nieuwe onafhankelijke vrouwenfondsen.

Met Cordaid en zeven vrouwenfondsen heeft Mama Cash een speciaal project

ontwikkeld met als doel lokale fondsenwerving te stimuleren in Brazilië, Mexico,

Oekraïne, Zuid-Afrika, Nepal en Ghana en filantropie te bevorderen. Met steun

van Novib en de MacArthur Foundation werd het Vrouwenfondsenprogramma

dat in 2003 vijf jaar bestond, geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatierap-

porten die begin 2004 verschenen, waren zeer positief en worden in het pro-

gramma voor 2005 verwerkt. 

Europaprogramma _ Het is cruciaal dat sociale bewegingen in Europa,

waaronder de vrouwenbewegingen, zich versterken, meer leiding gaan nemen

en allianties vormen. Mama Cash vindt deze bewegingen van strategisch

belang en bevordert dit proces actief door het verstrekken van subsidies en

het bewerkstelligen van contacten tussen verschillende groepen. Mama Cash

profileert zich meer en meer als Europees fonds voor vrouwenrechten en ont-

wikkelde in 2003 het Europaprogramma. De reeds bestaande programma’s

voor Nederland (het Cultuurfonds) en Midden– en Oost-Europa en de voor-

malige Sovjet Unie werden samengevoegd en een nieuw subsidieprogramma

voor West-Europa werd toegevoegd. 

De keuze van de overheid veel subsidiegelden aan maatschappelijke organi-

saties te verminderen of stop te zetten, heeft niet direct tot een stijging van

het aantal subsidieaanvragen in Nederland geleid. Naar verwachting zal dit

aantal in 2004 wel stijgen. In totaal werden 73 Nederlandse projecten gefi-

nancierd, 14% van het totale aantal ontvangen subsidieaanvragen. Ruim de

helft van de gefinancierde aanvragen behoort tot de werkterreinen zeggen-

schap en participatie en lichamelijke integriteit. 

In het najaar organiseerde Mama Cash de vijfdelige lezingencyclus

Caleidoscopische visies. In de lezingencyclus werden onderwerpen behan-

deld vanuit het perspectief van zwarte, migranten– en vluchtelingenvrouwen,

en kreeg de relatie van gender en etniciteit in de Nederlandse wetenschappen

en samenleving aandacht. De lezingencyclus kwam tot stand in samenwer-
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king met MCE (MultiCulturalisatie Emancipatie), E-Quality en Expertise-

centrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit - GEM en met steun van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit Midden– en Oost-Europa kwamen in totaal 254 aanvragen waarvan er 74

werden toegekend. Ruim een derde van de aanvragen had betrekking op het

thema lichamelijke integriteit. Opvallend is de afwezigheid van aanvragen op

de werkterreinen vrede en veiligheid en economische rechtvaardigheid. In het

verslagjaar werden voor het eerst vijf subsidies in West-Europa toegekend, voor

een totaalbedrag van € 40.000. Omdat het om een nieuw programma ging, is er

in 2003 voor gekozen alleen projecten op uitnodiging te ondersteunen.

Zuidenprogramma _ Het subsidieprogramma stelde zich in 2003 tot

doel strategisch te investeren in nieuwe en bestaande vrouwenorganisaties

uit het Zuiden door subsidies te verstrekken voor institutionele groei, het

meten van de impact en capaciteitsversterking. Van de 838 aanvragen steun-

de Mama Cash 133 vrouweninitiatieven in 47 landen. Het gemiddelde bedrag

per subsidie was in 2003 hoger dan in het voorgaande jaar: € 4688 in verge-

lijking tot € 3483 in 2002. 

Het versterken van het lokale adviseurnetwerk was een andere doelstelling

van het programma. Met steun van PSO organiseerde Mama Cash in decem-

ber 2003 een regionale bijeenkomst met lokale adviseurs in Hong Kong. 23

vertegenwoordigers van de regionale vrouwenbeweging namen hieraan deel.

Het doel was om de ontwikkeling in de regio op het gebied van vrouwenrech-

ten zichtbaar te maken zodat Mama Cash gerichter kan investeren.

Ter voorbereiding op de beleidsplannen werden drie expertmeetings georga-

niseerd. Riffat Hasan, een bekende Pakistaanse moslimfeministe, gaf in juni

een lezing over de positie van de vrouw in de Islam; Joanna Kerr, algemeen

directeur van AWID (Association for Women’s Rights in Development) behan-

delde het thema economische rechtvaardigheid en Ana Catalina Buitrago, een

expert op het gebied van abortusvraagstukken uit Colombia, bezocht Mama

Cash. Aan het eind van 2003 werd begonnen met de beleidsplannen voor de
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regio’s Latijns-Amerika en de Cariben, Azië en het Midden-Oosten en Afrika.

In de plannen worden de trends en ontwikkelingen op het gebied van vrou-

wenrechten per regio onderzocht en beschreven.

De Erfdochters _  De werkgroep De Erfdochters stimuleert vrouwen met

een geërfd vermogen hun kapitaal maatschappelijk verantwoord aan te wen-

den en helpt hen zelfvertrouwen te ontwikkelen om hun vermogen te beheren.

In het begin van 2003 is een nieuwe praatgroep gestart, waarin erfdochters

allerlei onderwerpen die met erven te maken hebben, bespreken. Er is een

tweedaagse cursus financieel beheer georganiseerd en er zijn bankbezoeken

afgelegd om een betere verstandhouding tussen de banken en erfdochters te

bevorderen.

In kleine themagroepjes behandelden erfdochters onderwerpen als: fondsen

op naam, de relatie met de bank en familiebedrijven.

Ook was er een succesvolle landelijke Erfdochtersdag met aandacht voor

‘microfinanciering’, donatiestrategieën en erfdochtersinitiatieven om een goed

doel op structurele en substantiële wijze financieel te ondersteunen.

Uit een peiling blijkt dat de bijeenkomsten de erfdochters een gevoel van

solidariteit geven. Die vormt een belangrijke basis om makkelijker met geld

om te gaan en erover te praten.

Communicatie _ Mama Cash informeert haar donateurs via de website

en de halfjaarlijkse nieuwsbrief, maar hecht er ook veel waarde aan haar

donateurs persoonlijk te ontmoeten. Daarom organiseert Mama Cash jaarlijks

regionale donateurbijeenkomsten. In 2003 vonden regionale bijeenkomsten

plaats in het Groninger Museum in Groningen en in het Aboriginal Art

Museum in Utrecht. In het Groninger museum stond het thema ‘De vrouw in

de kunsten’ centraal en in Utrecht de rechten van inheemse vrouwen. Ruim

100 donateurs gaven gehoor aan de uitnodiging. Verder trad Mama Cash vele

malen op als gastspreker op congressen of bijeenkomsten, waaronder bijeen-

komsten van Shell, Groen Links en Rotary Amsterdam Zuid.
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Consultancy bureau McKinsey nam Mama Cash als casus voor een workshop

met potentiële vrouwelijke werknemers van het bedrijf. De groep kwam met

een advies voor het werven van fondsen voor Mama Cash. 

De website van Mama Cash onderging in 2003 een restyling. De informatie

werd gehergroepeerd en gekoppeld aan de vijf werkterreinen van Mama

Cash. Voor de verschillende mogelijkheden van schenken aan Mama Cash

werden aparte pagina’s gemaakt om het schenken te vergemakkelijken. De

donatiemodule op de Mama Cash-site resulteerde in ruim 120 nieuwe dona-

teurs. In het maandblad Opzij werd tweemaal geadverteerd met een full color

pagina-grote advertentie. Dit leverde Mama Cash 100 nieuwe donateurs op.

Met een fonds op naam biedt Mama Cash particulieren, stichtingen en bedrij-

ven de mogelijkheid een (substantieel) bedrag te schenken via een eigen

fonds dat onder de paraplu van Mama Cash valt. Een fonds op naam bete-

kent een persoonlijke en langdurige bijdrage aan vrouwenrechten en is een

goed alternatief voor een stichting. Mama Cash beheert op dit moment 6

fondsen op naam. In 2003 verwelkomde Mama Cash twee nieuwe fondsen op

naam, het Diepenveenfonds en het Maria Willard Fonds. Het Diepenveen-

fonds richt zich op de positie van lesbische vrouwen, voornamelijk in het

Zuiden en het Maria Willard Fonds richt zich op de maatschappelijke positie

van vluchtelingvrouwen in Nederland en Europa. 

Inkomsten _ Dankzij donateurs en subsidiegevers in binnen- en buiten-

land werd in 2003 € 3.793.593 aan inkomsten gegenereerd1 , een groei van

88 procent in vergelijking met 2002 (€ 2.014.478). Een groot gedeelte van

deze stijging werd veroorzaakt door een toename van particuliere bijdragen.

Mama Cash ontving een grote donatie van de Sigrid Rausing Trust, een parti-

culier fonds uit Engeland, het aantal fondsen op naam van Mama Cash steeg

van vier naar zes en Mama Cash ontving meer donaties uit nalatenschappen.

Ook de subsidies van derden en overheden namen toe, waaronder een grote

blz.14

(she m
o

ves)



blz.15
(she moves)

35%

Zuidenprogramma

Subsidies 
overheden/anderen

Periodieke 
uitkeringen

Ver-
keringen

Inciden-
tele

donaties

Parti-
culiere 

fondsen

Fondsen
op naam

Nalaten-
schappen

Overige
inkom-

sten

Vrouwenfondsen Europaprogramma Voorlichting /
Bewustwording

13% 45% 7%

22% 4% 9% 8% 12% 6% 4% 35%

Bestedingen 2003

Inkomsten 2003



blz.16

(she m
o

ves)

subsidie uit het Thematische Medefinancieringsprogramma van het Ministerie

van Buitenlandse Zaken (€ 1.500.000 voor 2003 t/m 2005). Ten slotte was per

31 december 2003 voor het eerst in drie jaar sprake van een (bescheiden)

koerswinst op de effectenportefeuille.

Bestedingen _ In 2003 is meer geld besteed aan de doelstelling van

Mama Cash: verbetering en versterking van de positie van vrouwen wereld-

wijd. In totaal is € 3.031.899 (2002: € 2.378.965) in omloop gebracht. Dit

bedrag bestaat uit € 2.794.235 voor alle uitgaven in het kader van de doel-

stelling en € 237.664 (10,9%) aan directe kosten voor fondsenwerving. De

directe kosten voor fondsenwerving bleven daarmee ruim beneden de door

het CBF gestelde norm van 25%.

In vergelijking met het jaar 2002 zijn de uitgaven van het Europaprogramma

aanzienlijk gestegen. Deze stijging is het gevolg van het samenvoegen van

het Nederlandprogramma (Cultuurfonds), het programma voor Midden– en

Oost-Europa en het nieuwe programma voor West-Europa. De uitgaven in

Nederland stegen in verband met het documentairefestival (who is s/he?) ter

ere van het 20-jarige bestaan van Mama Cash. Het Zuidenprogramma liet een

lichte stijging zien en de uitgaven van het Vrouwenfondsenprogramma namen

toe. De uitvoeringskosten bedroegen 27% van de bestedingen, een daling ten

opzichte van voorgaande jaren. 

Organisatiestructuur _ Met ingang van 2003 is het Vrouwenfondsen-

programma een apart subsidieprogramma van Mama Cash. In september

werd voor het programma een manager aangetrokken. In samenwerking met de

regiomedewerkers van het Europa– en Zuidenprogramma en een vrijwilliger

verleent het programma subsidies aan de vele onafhankelijke vrouwenfond-

sen wereldwijd.

1 De inkomsten bestaan uit het totaal beschikbare bedrag voor de doelstelling (€ 3.555.929) en de kosten

eigen fondsenwerving (€ 237.664).



Op basis van culturele, historische en politieke argumenten is besloten het

subsidieprogramma voor Midden– en Oost-Europa en de voormalige Sovjet

Unie onder te brengen in het Europaprogramma. Het Zuidenprogramma

beslaat met ingang van 2003 de regio’s Azië en de Pacific, Afrika, Latijns-

Amerika en de Cariben, en het Midden-Oosten. Het vrouwenfondsenprogram-

ma steunt beginnende vrouwenfondsen in de hele wereld.

In september vond een workshop plaats over organisatieontwikkeling waar-

aan zowel bestuur, staf, adviseurs als vrijwilligers van Mama Cash deelnamen.

Verschillende capaciteitsgebieden van de organisatie werden geanalyseerd.

Een van de conclusies betrof de noodzaak van een verdergaande investering

in de afdeling fondsenwerving en communicatie. 

Interne systemen _ In 2003 werd geïnvesteerd in de aanschaf, ontwik-

keling en introductie van een nieuwe database. Er is een intern monitoring-

systeem opgezet evenals een methodiek voor het meten van impact van

gesteunde groepen.
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Activiteiten in 2003

Opbrengst eerste Marikenloop voor Mama Cash _ Al heel wat

atleten hebben als olympisch of wereldkampioen of als wereldrecordhouder

aan de start gestaan van de Zevenheuvelenloop. Op 18 mei was er in

Nijmegen voor de vrouwelijke toppers of trimmers een nieuwe variant: de

Marikenloop, een ladiesrun over vijf of tien kilometer, waarmee bovendien

geld werd ingezameld voor Mama Cash. Deelnemers konden bij hun inschrij-

ving schatten hoeveel lopers er van start zouden gaan. Elke schatting leverde

Mama Cash geld op. Organisator Henk Stevens kwam met het idee de

opbrengst voor Mama Cash te bestemmen: “Vooral het idee dat het speciaal

vrouwen zijn die gebaat zijn bij de actie, heeft de loopsters gestimuleerd een

duit in het zakje te doen.” Vlak voor het startschot nam Mama Cash directeur

Ellen Sprenger een cheque van € 2.000 in ontvangst. 

(she shows) _ Beelden communiceren sneller en zeggen vaak meer dan

woorden. Allerlei kunstvormen kunnen een goed middel zijn om maatschap-

pelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Uit de ingezonden wer-

ken voor de Mama Cash Kunstprijzen 2003 bleek dat de politieke en maat-

schappelijke omgeving nadrukkelijk in de belevingswereld van (veelal jonge)

kunstenaars aanwezig zijn. Culturele diversiteit en reflectie op maatschappe-

lijke ontwikkelingen en actuele vraagstukken stonden in de ingezonden wer-

ken centraal. De jury koos uit meer dan 150 inzendingen acht genomineerden

en uiteindelijk twee prijswinnaars: Elke Uitentuis en Iratxe Jaio. Elke winnaar

ontving € 5.000. 

De aan de Kunstprijs gekoppelde tentoonstelling (she shows) in Imagine IC te

Amsterdam Zuid-Oost werd door meer dan 1900 bezoekers bezocht. Ook de

rondleidingen voor donateurs van Mama Cash waren erg gewild. Zo gewild

zelfs dat besloten werd het aantal rondleidingen te verdubbelen van drie naar

zes.
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(who is s/he?) _ Enige jaren geleden stelde een donateur een bedrag

beschikbaar met als doel vrouwelijke documentairemakers in Nederland te

stimuleren en aandacht te vragen voor onderwerpen die Mama Cash na aan

het hart liggen. Het unieke documentaireproject was geboren. 

Viewpoint Productions uit Amsterdam werd als producent aan het project ver-

bonden en uiteindelijk werden in 2003 vijf documentaires in coproductie met

twee publieke omroepen gerealiseerd. Drie van de vijf documentaires werden

in het voorjaar 2004 op Nederland 3 uitgezonden.

De makers van de vijf documentaires bekijken het thema identiteit in verschil-

lende verschijningsvormen. Maartje Nevejan schetst in ‘Virtuele Vaderlanden’

hoe Armeense vrouwen en mannen van jong tot oud zich een beeld hebben

gevormd van hun vaderland Armenië terwijl ze er nog nooit geweest zijn. Hun

virtuele vaderland neemt vormen aan, die niet rijmen met de werkelijkheid. 

Jacqueline van Vugt vraagt in haar film ‘Adios Nonino’ hoe mensen hun iden-

titeit vormgeven als de kennis die zij hadden over hun achtergrond, niet juist

blijkt te zijn. Haar hoofdpersoon, de Argentijnse Victoria, kwam onlangs tot

de schokkende ontdekking dat haar ouders niet haar echte ouders zijn en dat

haar echte ouders tijdens het Videla regime in Argentinië zijn verdwenen. In

‘Keeping it real’ maakt Sunny Bergman een analyse van een wereld waarin

ervaringen niet langer een gegeven zijn, maar als consumptiegoed worden

gezien, ‘authenticiteit geleverd op maat’. Tessa Boerman en Sam Reiziger

volgden in ‘A knock out’ de zwarte bokskampioene Michele Aboro. De docu-

mentaire gaat over een individu dat zich verzet tegen onrecht, mythes en

opvattingen over etniciteit en gender. 

Hedda van Gennep vraagt in haar film ‘Welvaartresten’ welke verantwoorde-

lijkheid mensen individueel kunnen en misschien wel moeten nemen, als de

samenleving dat niet meer doet. Zij volgde een groep uitgeprocedeerde

vluchtelingen in een besloten gemeenschap in Eindhoven.

De documentaires zijn in februari 2004 tijdens het drukbezochte festival (who

is s/he?) in Felix Meritis te Amsterdam vertoond.



Debat over grenzen _ Naar aanleiding van het documentaireproject

organiseerde Mama Cash 15 oktober het debat (who is s/he?). In de Rode

Hoed te Amsterdam ging het debat over grenzen: het doorbreken van begren-

zingen en over nieuw opgeworpen en op te werpen grenzen. In een enerve-

rende discussie met de zaal debatteerden deskundigen over beperking, vrij-

heid, veiligheid. Over grenzen in ons hoofd. Hoe observeren we elkaar, hoe

word je gezien en hoe wil je gezien worden? Wie behoort tot ‘wij’ en tot ‘zij’

en in hoeverre maakt de hokjesgeest deel uit van het menselijke wezen?

Uiterlijk, taal, sekse en seksualiteit, plekken van herkomst, doorkomst en

aankomst bepalen of iemand er mag zijn en zich geborgen voelt: zichzelf her-

kent. Mensen die zich met hun verschijningsvormen en levenswijzen aan

geijkte kaders (weten te) onttrekken, worden bejubeld als oorspronkelijke

mensen met durf, maar ook bekeken, bevraagd, gevreesd, gemeden en

geweerd. Definitieve uitkomsten gaf het debat niet, maar wel veel stof tot

napraten.
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Projecten in 2003

Traumaverwerking in Congo _ De Democratische Republiek Congo

wordt al jarenlang geteisterd door gewapende conflicten. (Seksueel) misbruik

van vrouwen is helaas vaak onderdeel van de strijd. Réseau des Femmes

pour la Defense des Droits et la Paix (RDFP) uit de Democratische Republiek

Congo verleent hulp aan vrouwelijke slachtoffers van geweld. Zij leert jonge

vrouwen door middel van traumaverwerking – een relatief nieuw concept in

Congo - weer zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Om de cam-

pagne nog beter te laten slagen worden ook jongens bij de activiteiten

betrokken. Vanwege de vernieuwende manier waarop het probleem werd aan-

gepakt en het feit dat RDFP het probleem durfde aan te pakken, financierde

Mama Cash deze wekelijkse sessies, evenals een postercampagne en radio-

shows die geweld tegen vrouwen moeten voorkómen. 

Vakbondsactie in Korea _ Zeventig procent van de werkende vrouwen

in Zuid-Korea is veroordeeld tot tijdelijke contracten of een rol als dagarbei-

der. De werkgevers ontlopen op deze manier de gebruikelijke arbeidsrechte-

lijke verplichtingen zoals minimumsalarissen, goede arbeidsomstandigheden

en zwangerschapsverlof. Korean Women Workers Association United

(KWWAU) probeert aan deze ongelijkheid een einde te maken. Mede ook

omdat zij een van de weinige organisaties is die zich inzet voor een ongeor-

ganiseerde groep werkende vrouwen, steunt Mama Cash haar in haar werk.

Via een telefonische hulplijn, informatiecentra in de verschillende regionen

van Zuid-Korea, publicaties en workshops brengt KWWAU vrouwen op de

hoogte van hun rechten. Een vast dienstverband komt voor meer vrouwen in

zicht.
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Eensgezind Europa voor vrouwenrechten _  Vrouwen– en men-

senrechtenorganisaties uit Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Marokko

werkten afgelopen jaar samen om de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen

te verbeteren. Met de ‘Campagne voor de verbetering van de rechtspositie

van Marokkaanse vrouwen’ als katalysator wilden de samenwerkende organi-

saties vrouwenrechten hoog op de politieke agenda krijgen. Vrouwen hebben

in het Marokkaanse familierecht, de Mudawannah, geen zelfstandige rechts-

positie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor individuele vrouwen in Marokko,

maar ook voor de ontwikkeling en democratisering van de samenleving in

Marokko en in de Europese landen waar veel Marokkaanse migranten wonen.

Op papier stelde de Marokkaanse overheid in 1999 al enkele verbeteringen

voor zoals het verbod op polygamie, verhoging van de huwelijksleeftijd van

15 naar 18 jaar en de mogelijkheid voor vrouwen om bij de rechtbank echt-

scheiding aan te vragen. In de praktijk stokten de verbeteringen. De campag-

ne wordt in 2004 voortgezet met publieksacties, politieke lobby en media-

aandacht in zowel Europa als Marokko. Zo hoopt men de Marokkaanse over-

heid te bewegen haar voornemen om de positie van vrouwen in het familie-

recht te moderniseren, ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Eerste koranlezing met feministische visie _ Veertien eeuwen

islamitisch denken heeft een groot aantal koraninterpretaties voortgebracht.

Ze zijn vrijwel allemaal geschreven door mannen. Volgens Amina Wadud,

hoogleraar Islamitische studies aan de Virginia Commonwealth University

(VS), ligt daar de oorzaak van de onderdrukking van vrouwen. Niet de koran

zelf, maar de door mannen gedomineerde koranuitleg, heeft geleid tot de

onderdrukking van vrouwen. Hervorming van de islam moet volgens haar dan

ook vooral gebeuren door het opnieuw interpreteren van de bronnen van de

islam, waarvan de koran de belangrijkste is. En Wadud heeft de daad bij het

woord gevoegd. Zij schreef de eerste interpretatie van de bronnen vanuit het

perspectief van de vrouw. In haar boek ‘Qur’an and Women: Rereading the
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Sacred Text from a Woman's Perspective’ toont Wadud aan dat de koran wel

degelijk mogelijkheden voor verandering en voor een gelijkwaardige plaats

voor mannen en vrouwen biedt. Mama Cash subsidieerde de vertaling van dit

boek.

Voorlichtingsmateriaal voor ama-meiden _ Samah is een organi-

satie die zich onvermoeibaar inzet voor alleenstaande minderjarige asielzoe-

kers (ama's) zonder – in tegenstelling tot andere organisaties – blinde vlek

voor seksespecifieke problemen. De ama-meiden zijn extra kwetsbaar omdat

ze soms in Nederland terechtkomen via mensensmokkelaars die nog macht

over hen hebben. Ook worden ze door zogenaamde loverboys geronseld voor

de prostitutie of misbruikt door mannelijke asielzoekers. Samah produceerde

met steun van Mama Cash een publicatie in meerdere talen, speciaal gericht

op deze meiden. Het preventieboekje verschijnt onder de titel ‘Het verhaal

van Mirjam’ en biedt de meiden tips om problemen te voorkomen. De uitga-

ve, die tevens is bestemd voor COA’s (Centrale Opvang Asielzoekers) en

organisaties als VON (Vluchtelingen-Organisaties Nederland), Pharos en

Vluchtelingenwerk NL, brengt een onzichtbaar maar hardnekkig probleem in

de openbaarheid.

Mobiele rechtshulp in Oekraïne _ Sinds de val van het communisme

zijn burgers in Oekraïne niet goed geïnformeerd over hun nieuw verworven

democratische rechten. Het Commonwealth Women’s Rights Protection

Center (CWRPC) neemt die taak gedeeltelijk op zich door met de ‘Mobile

Public Advice Office’, een mobiel kantoor met advocaten en vrijwilligers, door

de regio Crimea te trekken. Twee advocaten geven gratis rechtshulp aan plat-

telandsvrouwen. Vrijwilligers delen documentatie uit over de situatie van vrou-

wen in het land en proberen de bevolking te enthousiasmeren hun eigen

vrouwenorganisatie te beginnen. Geïnteresseerden worden vervolgens uitge-
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nodigd voor een workshop over vrouwelijk leiderschap, vrouwenrechten en

het oprichten van een organisatie. Omdat het nog steeds moeilijk is om een

officieel erkende stichting op te richten, blijft CWRPC de nieuwe groepen juri-

disch en financieel bijstaan zolang het nodig is. Een weldoordacht en ver-

nieuwend project dat Mama Cash van harte ondersteunt.

De herwonnen kracht van weduwen in India _ “Oh, I never knew

I was a woman, I thought I was only a widow!” Deze uitspraak kenmerkt de

houding van weduwen in India. Zij krijgen dagelijks te horen dat ze onheil

brengen, dat ze niet welkom zijn, dat hun man de enige is die hun leven bete-

kenis geeft. In de patriarchale samenleving in India worden niet alleen wedu-

wen, maar ook gescheiden en alleenstaande vrouwen buitengesloten omdat

ze ´alleen´ zijn. De organisatie Ekal Nari Shakti Sangathan (The Association of

Strong Women Alone (ASWA)) in de staat Rajasthan in het noordwesten van

India leert vrouwen hun zelfvertrouwen terug te winnen. 

ASWA komt op voor de sociale, politieke en economische rechten van deze

vergeten groep. Ze organiseert trainingen die arme weduwes en alleenstaan-

de vrouwen informeert over hun rechten. “Volgens lokale tradities worden

vrouwen geacht niet te hertrouwen. Helaas kunnen weduwen na het overlij-

den van hun man niet altijd rekenen op de steun van hun familie. Ook maakt

een weduwe na het overlijden van haar man niet automatisch aanspraak op

het land waarop ze haar hele getrouwde leven heeft gewoond. Alle soorten

eigendom staan namelijk op naam van de man, of zelfs de kinderen. Als een

weduwe of gescheiden vrouw haar schoonfamilie en haar mans huis verlaat,

kan dat in sommige gevallen betekenen dat ze ook haar kinderen moet

achterlaten”, aldus dr. Shrivastava van ASWA. “De vrouwen leren tijdens de

trainingen spreken in het openbaar, ‘live’ voor een zaal met beleidsmakers

wel te verstaan. Ook rollenspelen, bijvoorbeeld over het aangifte doen bij de

politie van geweld, worden in de praktijk gebracht. Verder spreken we de
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overheid aan op hun verantwoordelijkheden rondom weduwepensioenen en

landrechten.” 

Zaaien _ De steun van Mama Cash stelt ASWA in staat haar grensverleggen-

de werk voor te zetten. Het werk van ASWA laat zien dat een kleinschalig

project met moed en weinig middelen opgezet, door de kracht van de vrou-

wen succesvol kan zijn in het bewerkstelligen van sociale verandering. Dr.

Shrivastava licht toe: “Een van onze leden, Krishna Devi (43) werd weduwe

op haar veertigste. Onterecht verloor zij haar land aan een man die claimde

dat Krishna’s echtgenoot het aan hem verkocht had. Een door ASWA inge-

schakelde advocaat adviseerde Krishna het veld om te ploegen met een trac-

tor. We trommelden 45 vrouwen op die aan de slag gingen.

Politiebescherming zorgde ervoor dat het ploegen en later ook het zaaien

lukte. De man gaf zich over toen hij de tegenwerking van onze vrouwen onder-

vond en Krishna herwon haar land. Zo zie je maar, eenheid is kracht: de reputa-

tie van ASWA in de hele omgeving was gevestigd.”

Menopauze: overgang naar een nieuwe fase _ Ten tijden van de

Mayas (1000 vr Chr-900 na Chr) zagen vrouwen uit naar de overgang en de

menopauze. Na het vervullen van hun reproductieve plichten kregen de vrou-

wen andere belangrijke taken in de gemeenschap toebedeeld, waaronder de

rol van raadgever. In het huidige Mexico ligt dat anders. Vrouwen in en na de

overgang tellen niet mee. De ‘waarde’ en de positie van vrouwen in de maat-

schappij worden bepaald door het krijgen van kinderen .

“In Mexico betekent het krijgen van kinderen aanzien. Alle aandacht, ook die

van het ministerie van Volksgezondheid, gaat uit naar jonge, vruchtbare vrou-

wen. Mexicaanse vrouwen in de overgang raken hierdoor geïsoleerd van de

maatschappij”, aldus Beatriz Mira Andreu, een van de oprichters van Nucleo

de comunicacion participativa. Om deze ‘verstoten’ groep vrouwen te berei-
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ken met de juiste informatie initieerde Beatriz samen met Maria Eugenia

Tamés het project ‘Cambiando juntas’. Een vernieuwend initiatief, juist omdat

het gericht is op een groep vergeten vrouwen, dat Mama Cash van harte

ondersteunt. Centraal in het project staan informatieve videoclips van 5 tot 10

minuten waarin medische specialisten waaronder gynaecologen, psycholo-

gen, specialisten in osteoporose en voedingsdeskundigen, informatie geven

over veroudering en gezondheid. De video’s worden getoond tijdens work-

shops voor vrouwen tussen 40 en 60 jaar. 

Gevolgen van het ouder worden _ Het project ‘Cambiando juntas’ wil een

correct beeld van de rijpe, oudere vrouw neerzetten, een beeld dat de heer-

sende negatieve visie in de Mexicaanse cultuur over veroudering moet ver-

dringen. “De menopauze en de overgang worden omgeven door taboes en

mythes die ook door de vrouwen zelf in stand worden gehouden. Volgens

veel Mexicanen betekent de menopauze het einde van de seksuele activiteit

van vrouwen. Vrouwen schamen zich dat ze niet meer menstrueren en vrou-

wen worden weinig geïnformeerd over de lichamelijke gevolgen en gevaren

van het ouder worden zoals osteoporose en aderverkalking. Artsen besteden

daar helemaal geen aandacht aan. Met deze videoclips leren de vrouwen het

verouderingsproces beter te begrijpen en te accepteren”, vervolgt Beatriz. 

Mentaliteitsverandering _ Het tonen van de video’s blijft niet beperkt tot de

grote steden. Ook in kleine, rurale gemeenschappen, waar de bestaande

mythes en taboes rond de overgang nog hardnekkiger stand houden, worden

de video’s vertoond. Het betrekken van de verschillende medische specia-

listen bij het vervaardigen van de video’s heeft ook tot gevolg dat binnen de

medische wereld langzaam aan het besef groeit dat er aandacht geschonken

moet worden aan de groep vrouwen van 40 tot 60 jaar. “Met de video’s en de

workshops wordt respect afgedwongen en een mentaliteitsverandering

bewerkstelligd ten opzichte van de vergeten ‘oudere’ vrouwen. En dat verdie-

nen ze” concludeert Beatriz.
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Dolle Zina _ ‘Dolle Zina, gesluierde monologen’ is een opmerkelijk en

indringend portret van een generatie ‘nieuwe’ Nederlandse vrouwen. De

documentaire van regisseuse Mijke de Jong is een aanvulling op de gelijkna-

mige theaterproductie. 

Voor de theaterproductie Dolle Zina ging Adelheid Roossen in Nederland in

gesprek met tientallen vrouwen die zijn geboren in een islamitisch land. Ze

interviewde deze vrouwen om hen te leren kennen, kennis te nemen van hun

tradities, van de verschillen en overeenkomsten, van de pijn en de schoon-

heid (‘zina’). De gesprekken verwerkte ze tot tien, indringende monologen, die

in het toneelstuk ‘Dolle Zina’ werden vertolkt door een wisselende cast van

bekende Nederlandse vrouwen van Marokkaanse, Somalische of Turkse

afkomst. 

Documentaire _ Geïnspireerd door de persoonlijke verhalen van de vrouwen

besloot Adelheid Roossen samen met regisseuse Mijke de Jong vijf vrouwen

uit te nodigen om voor de camera hun verhaal te vertellen. Mijke de Jong

volgde de vijf Marokkaanse en Turkse vrouwen tijdens het wordingsproces

van de theatervoorstelling. De vrouwen die aan ‘Dolle Zina, gesluierde mono-

logen’ meewerkten, zijn geen doorsnee moslimvrouwen. Ze kwamen volko-

men onvoorbereid uit Turkije en Marokko naar Nederland en moesten alles

achterlaten wat hun vertrouwd was. Maar inmiddels zijn ze opgegroeid tot

volwassen, zelfstandige en vrijgevochten vrouwen. Op zeldzaam openhartige

wijze vertelden ze over hoe het hun hier verder verging. Dit leidde tot intieme

verhalen over hun persoonlijke ervaringen met liefde, vrouw zijn, schoonheid,

erotiek en seksualiteit, maagdelijkheid, geloof en over de voor- en nadelen

van hun islamitische opvoeding. De documentaire is in 2004 tweemaal uitge-

zonden door de publieke omroep.
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Derderangsburger af? _ Om de groei van de Roma-bevolking in

Slowakije af te remmen werden Roma-vrouwen in de laatste jaren van het

communisme gedwongen gesteriliseerd. Hoewel gedwongen sterilisatie offici-

eel begin jaren negentig van de vorige eeuw is stopgezet, hebben de nieuwe

machthebbers een andere manier gevonden om de bevolkingsgroei tegen te

houden. Bij het uitvoeren van keizersneden wordt Roma-vrouwen door medici

voorgehouden dat de volgende zwangerschap levensbedreigend voor moeder

en kind zal zijn. Directe sterilisatie is volgens de artsen de enige manier waar-

op deze levensbedreigende situatie kan worden voorkomen. Veel vrouwen

wordt pas tijdens het ondergaan van de keizersnede gewezen op de zogehe-

ten gevaren van een nieuwe zwangerschap en ter plekke op de operatietafel

gevraagd een formulier te ondertekenen. Anderen wordt pas gevraagd de

papieren te tekenen als de sterilisatie al is uitgevoerd. 

Advocaten die voor rechten van de Roma-vrouwen opkomen, worden door

Slowaakse officials geïntimideerd en bedreigd. Poradna is een organisatie die

in samenwerking met internationale gezondheidsexperts en andere, betrok-

ken organisaties zich niet laat afschrikken en deze misstanden laat zien en de

vrouwen helpt. Mama Cash steunt deze groep vanwege hun grensverleggen-

de werk voor inheemse vrouwen en omdat Poradna zich niet alleen richt op

de directe steun van de vrouwen zelf, maar ook probeert het gevoerde beleid

te veranderen door samen te werken met andere internationale organisaties.

In Slowakije wonen een half miljoen Roma en zij vormen een tiende van de

Slowaakse bevolking. De Roma leven onder erbarmelijke omstandigheden

(geen elektriciteit, drinkwater, riolering etc), de werkloosheid is erg hoog

(onder Roma-vrouwen bijna 100%) en Roma-kinderen krijgen ongeacht hun

intelligentie alleen les op scholen voor geestelijk gehandicapten. Om de vrou-

wen te informeren worden in verschillende Roma-dorpen zogeheten ‘support

groups’ opgericht. Deze ‘support groups’ zijn plekken waar de vrouwen op

informele wijze worden geïnformeerd over reproductieve gezondheid, waar

slachtoffers vertellen over hun ervaringen, waar dokters en psychologen
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ondersteuning bieden. Het biedt een plek waar de ruim 600 slachtoffers per

jaar terechtkunnen met hun vragen en voor hulp op medisch en psycholo-

gisch vlak. Door het informeren van potentiële slachtoffers wordt getracht het

aantal slachtoffers te verminderen. 

Onlangs bracht Poradna het rapport “Body and Soul: Forced Sterilization and

Other Assaults on Roma Reproductive Freedom in Slovakia” uit, waarin ver-

slagen staan van 230 diepte-interviews met Roma-vrouwen uit 40 dorpen in

Oost-Slowakije. Het rapport brengt ernstige mensenrechtenschendingen aan

het licht waaronder 110 gevallen van gedwongen sterilisatie tijdens een kei-

zersnede. Bijvoorbeeld Agata (28) uit Svinia: “Ik werd voor een keizersnede

naar de operatiekamer gebracht. In de operatiekamer kreeg ik een verdoving

en terwijl ik langzaam in slaap viel, pakte een zuster mijn hand in de hare en

zij ondertekende iets met mijn hand. Ik had geen idee wat het was.

Bovendien zou ik het ook niet hebben kunnen controleren want ik kan niet

lezen. Ik weet alleen hoe ik mijn naam schrijf. Toen ik het ziekenhuis verliet,

werd mij verteld dat ik geen kinderen meer kon krijgen. Ik was heel gezond

voor de ingreep, nu heb ik alleen maar pijn en veel infecties.”
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Project voor weduwes door Widows Development Organisation uit
Nigeria (So no to: grabbing of matrimonial properties).

Aankondiging Who is s/he? Documentairefestival
in Felix Meritis.
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Een gezondheidsproject door het vrouwenfonds Nirnaya uit India.

Tentoonstelling over Chinese sekswerkers door
Coswas uit Taiwan en parade.
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Campagne tegen geweld tegen vrouwen door
Nisaa Institute for Women's Development uit
Zuid-Afrika.

Fondsenwerving voor Mama Cash
tijdens de Marikenloop, Nijmegen.

Vrouwendocumentatiecentrum
Sparrow uit India.
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Cultureel festival ‘City of Women’ door Mesto Zensk uit Slovenië.

‘City of Women’.
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Verkorte jaarrekening 2003 

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

voeringskosten over 2003 zijn ontleend aan de jaarrekening 2003, die is

opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grond-

slagen voor financiële verslaggeving en met de ‘Richtlijn Verslaggeving

Fondsenwervende Instellingen. Bij de jaarrekening 2003 heeft Berk

Accountants en Belastingadviseurs op 5 februari 2004 een goedkeurende ver-

klaring verstrekt. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van

het bestuur van Stichting Mama Cash. De volledige jaarrekening is op aan-

vraag beschikbaar.
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Balans per 31 december 2003

Activa 2003 2002

Materiële vaste activa 104.462 84.290
Uitstaande leningen verstrekt in het kader doelstelling 29.030 32.111
Beleggingen:

- algemeen 1.576.370 1.514.609
- Tijlfonds 631.729 247.844

Vorderingen 779.871 272.042
Liquide middelen 1.082.180 969.727
Liquide middelen Tijlfonds 2.464 205.986

4.206.106 3.326.609
Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:

- continuïteitsreserve 1.535.894 1.267.510
- niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen 61.761 -

Totaal vrij besteedbaar vermogen 1.597.655 1.267.510

Vastgelegd vermogen:
- fonds activa bedrijfsvoering 104.462 84.290
- egalisatiereserve investeringsbijdragen - 2.337
- aangewend in het kader van de doelstelling 29.030 32.111
- bestemmingsfondsen 85.385 37.317
- Tijlfonds 634.193 443.466
- Maria Willard Fonds 178.000 -

Totaal vastgelegd vermogen 1.031.070 599.521

Totaal eigen vermogen 2.628.725 1.867.031

Voorzieningen:
- borgstellingen 39.442 60.045
- kleine kredieten 7.257 7.461

Schulden op lange termijn 459.276 681.462
Schulden op korte termijn 1.071.406 710.610

4.206.106 3.326.609
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Staat van baten en lasten over 2003

Inkomsten 2003 2003 2002
Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten uit fondsenwerving:
Giften:

- periodieke uitkeringen 865.404 794.000 459.632
- verkeringen 144.544 200.000 132.571
- incidentele donaties 360.046 400.000 290.209
- bijdrage particuliere fondsen 322.638 215.000 112.117
- fondsen op naam 479.877 327.738 268.377
Nalatenschappen 226.806 – 85.230
Af: schenkingsrechten -66.017 -55.000 36.867

Totaal baten fondsenwerving 2.333.298 1.881.738 1.311.269

Kosten fondsenwerving:
- directe wervingskosten 52.574 80.000 47.875
- uitvoeringskosten 185.090 186.471 147.178

237.664 266.471 195.053
De kosten fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 10,19% 14,16% 14,88%

Beschikbaar uit fondsenwerving 2.095.634 1.615.267 1.116.216

Subsidies overheden en anderen:
- overheden 504.000 500.000 287.425
- anderen 796.150 1.050.695 665.602

Resultaat beleggingen:
- algemeen 126.666 15.000 -249.583
- Tijlfonds 15.694 10.000 -16.548

Overige baten:
- overige inkomsten 6.660 2.500 5.663
- inkomsten De Erfdochters 11.125 15.000 10.650

Totaal beschikbaar voor doelstelling 3.555.929 3.208.462 1.819.425



Bestedingen 2003 2003 2002
Werkelijk Begroot Werkelijk

Zuiden
- verstrekte subsidies 619.283 935.210 694.706
- niet uitbetaalde subsidies 

voorgaande jaren -1.110 - -21.781
- adviseurkosten en netwerkontwikkeling 60.076 37.500 76.088
- uitvoeringskosten 309.238 300.000 210.562

987.487 1.272.710 959.575

Vrouwenfondsen
- verstrekte subsidies 213.350 95.550 101.986
- capaciteitsversterking 10.368 22.100 -
- ‘linking en learning’ 62.314 67.000 -
- projectevaluatie 5.479 38.975 -
- uitvoeringskosten 78.312 47.983 45.000

369.823 271.614 146.986

Europa _ Nederland/West-Europa
- verstrekte subsidies 230.739 173.115 228.969
- Tijlfondssubsidies 9.307 10.000 8.276
- niet-uitbetaalde subsidies voorgaande jaren -1.053 - -1.633
- kunstprijs en expositie 37.071 37.000 4.781
- documentaireproject 412.418 432.060 100.141
- overige activiteiten 3.102 - 365
- afwikkeling Garantiefonds 533 15.000 2.817
- uitvoeringskosten 146.504 173.156 231.362

Europa _ Centraal– en Oost-Europa en VSU
- verstrekte subsidies 261.400 195.500 224.316
- niet-uitbetaalde subsidies voorgaande jaren -1.815 - -15.769
- netwerkontwikkeling Europa - 12.500 -
- uitvoeringskosten 142.873 148.095 114.300

1.241.079 1.196.426 897.925
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Bestedingen 2003 2003 2002
Werkelijk Begroot Werkelijk

Voorlichting en Bewustwording
- activiteiten 89.446 65.000 29.304
- website 22.462 20.000 12.122
- directe uitgaven De Erfdochters 2.546 7.750 2.719
- uitvoeringskosten 81.392 192.961 130.488

195.846 285.711 174.633

Totaal beschikbaar doelstelling 3.555.929 3.208.462 1.819.425
Totaal besteed aan doelstelling 2.794.235 3.026.461 2.179.119

Overschot/tekort 761.694 182.001 -359.694

Het resultaat is als volgt verwerkt:  
Vrij besteedbaar vermogen
Toevoeging: 

- continuïteitsreserve 285.475
- niet-gerealiseerde 

waardeverschillen beleggingen 61.761
Vastgelegd vermogen
Toevoeging:

- Tijlfonds 190.727
- Maria Willard Fonds 178.000
- bestemmingsfondsen 48.068

Onttrekkingen:
- egalisatiereserve fonds activa 2.337

Totaal 761.694
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Verdeling uitvoeringskosten

Doelstelling 2003

Zuiden- Vrouwen- Nederland Midden– en
fonds fonds West–Europa Oost–Europa

Salaris/sociale lasten 213.278 57.024 107.500 103.428
Pensioenlasten 15.470 2.890 4.509 4.949
Overige personeelskosten 12.375 2.829 5.303 5.304
Huisvestingskosten 25.601 5.852 10.972 10.972
Kantoorkosten 35.454 8.104 15.194 15.194
Bestuurskosten 523 119 224 224
Overige alg. kosten 6.537 1.494 2.802 2.802

Totaal 309.238 78.312 146.504 142.873

Personeelsbezetting fulltime arbeidsplaatsen
2003 2003 2002

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

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

Toelichting financiën
Gerealiseerd versus begroot resultaat 2003:
Het resultaat 2003 wijkt op een aantal punten af van de begroting 2003. Het resultaat is 
hoger dan aanvankelijk verwacht. Investeringen in nieuwe contacten en financiers wierpen 
in 2003 hun vruchten af, resulterend in een groei van 88%. De begroting werd medio 
2003 door het bestuur herzien op grond van bijgestelde en positieve verwachtingen van 
de inkomsten fondsenwerving.



blz.11

(she moves

Fondsenwerving 2003 2003 2002

Voorlichting Totaal Begroot Totaal
Bewustwording Werkelijk Werkelijk

58.822 138.741 678.793 670.045 617.764
1.873 4.956 34.647 34.235 28.505
3.182 6.364 35.357 89.791 45.252
6.583 13.166 73.146 70.000 62.174
9.117 18.233 101.296 157.100 68.733

134 269 1.493 4.000 3.936
1.681 3.361 18.677 23.500 52.616

81.392 185.090 943.409 1.048.671 878.980
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De vrouwen achter Mama Cash

Oprichters van Mama Cash

Lida van den Broek 

Dorelies Kraakman (1946 - 2002)

Tania Leon (1944 - 1996)

Marjan Sax 

Patti Slegers

Bestuur, adviesraadsleden, vrijwilligers en 

medewerkers van Mama Cash

Bestuur Stichting Mama Cash

Carine van den Brink  (secretaris, per 01-03-2003

voorzitter)

Lida van den Broek (adviesraadslid Zuiden 

tot 01-02-2003, mede-oprichter Mama Cash)

Louise van Deth (penningmeester)

Leila Jaffar (adviesraadslid Europa en het Zuiden)

Els van Mourik (adviesraadslid Europa, Midden– en

Oost-Europa), 

Marjan Sax (voorzitter, adviesraadslid Zuiden 

tot 01-02-2003, mede-oprichter Mama Cash)

Petra Taams (bestuurslid)

Marjolein van der Tweel (adviesraadslid 

De Erfdochters)

Adviesraadsleden in Nederland

Zuidenprogramma

Lida van den Broek (tot 01-02-2003)

Yvette Lawson

Lorraine Nencel

Marjan Sax (tot 01-02-2003)

Bertha French (per 01-09-2003)

Europaprogramma

Midden– en Oost-Europa

Kirsten van den Hul

Els van Mourik 

Nada Pinteric 

Nederland en West-Europa

Maayke Botman

Leila Jaffar

Ines Orobio de Castro

Kunstcommissie (NL)

Nancy Jouwe

Krien Klevis

Soheila Najand

Wies van Moorsel 

Christine Wagner

Documentairecommissie (NL)

Sibil Bilgin

Maayke Botman

Louise van Deth

Eveline van Dijk

Katja Harterink

Nancy Jouwe 

Vrijwilligers

Mariza Barbanida Dacoron (Azië)

Sabina Bergstén (Azië en Afrika)

Esther de Boer (stagiair, Europa)

Carla Brünott (medewerker Archief) 

Tamara Campero (Latijns-Amerika en Carriben)

Nathalie Jonker (Latijns-Amerika en Carriben)

Helene Leclerc (Afrika)

Monique Mol (assistent De Erfdochters, per 01-07-

2003 coördinator)

Sabine de Rooij (Midden– en Oost-Europa)

Marjan Sax (coördinator De Erfdochters 

tot 01-02-2003)

Bina Saib (Midden–Oosten)

Julia Tchikhatcheva (Midden– en Oost-Europa)

Medewerkers

Directie

Nancy Jouwe (adjunct-directeur)

Ellen Sprenger (directeur)
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Medewerkers Zuidenprogramma

Astrid Aafjes (manager)

Beata Baradziej (programma-assistent)

Deborah IJsendijk (regiomedewerker Afrika 

per 01-09-2003)

Preeti Kirbat (regiomedewerker Azië)

Helene Leclerc (programma-assistent, zwanger-

schapsvervanging, (01-09 tot 31-12-2003))

Diana van Maasdijk (regiomedewerker 

Latijns-Amerika tot 01-07-2003)

Vicky Ngindu, (regiomedewerker Afrika 

tot 01-06-2003)

Carmen Reinoso (regiomedewerker Latijns-Amerika

& Cariben)

Sabine de Rooij (regiomedewerker Midden– en 

Oost-Europa, zwangerschapsvervanging 

vanaf 01-09-03)

Saskia Vliek (programma-assistent)

Medewerkers Europaprogramma 

Dounia Bouzoubaa 

(regiomedewerker Nederland en West-Europa)

Nicole Derikx (medewerker Tijlfonds)

Hanneke Hazeveld (regiomedewerker Midden– en

Oost-Europa)

Nancy Jouwe (manager)

Marina Koenders (programma-assistent)

Jacqueline Fonteijn (medewerker) 

Vrouwenfondsenprogramma

Diana van Maasdijk (manager per 01-09-03)

Medewerkers Fondsenwerving en Communicatie

Janine van Doorn (medewerker Communicatie)

Katja Harterink (medewerker Evenementen) 

Barbara Verhallen (manager)

Adminstratie

Paula Bollen (office manager en assistent 

adjunct-directeur tot 01-09-2003)

Nicole Stoop (office manager en assistent 

adjunct-directeur per 01-06-2003)

Thelma Doebar (administrateur) 

Tanja Elias (assistent administrateur 

per 01-07-2003) 

Marijke Marica (huishoudelijk medewerker)

Joyce van Riessen (telefonist/administratief 

medewerker)

Klaartje Spijkers (directie-assistent)

Financiers Mama Cash

Cordaid

Stichting DOEN

Hivos

Novib

P.S.O.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS)

Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (DCE)

The Sigrid Rausing Trust (GB)

The John D. and Catherine T. MacArthur 

Foundation (VS)

Fondsen op naam ondergebracht bij Mama Cash

Bornfonds

Diepeveenfonds

Op Eigen Benen

Maria Willard Fonds

Marofonds

Tijlfonds

Overzicht van gesteunde projecten in 2003

Zuidenprogramma

Afrika

Algerije

Association 20 ans Barakat 

Campagne tegen het Algerijnse familierecht dat

vrouwen discrimineert en kleineert € 7.500
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Burkina Faso

AERS-JED 

Roldoorbrekende training van jonge vrouwen tot

automonteur € 5.000 

Troupe de Théâtre Songataaba

Oprichting van theatergroep die toneel gebruikt om

vrouwenrechten te promoten € 3.800

World March of Women

Reisbeurs voor het ‘World Social Forum’ € 2.500

Burundi

Collectif des Associations et ONG's Féminines du

Burundi 

Capaciteitsversterking van het grassroots-vrouwen-

collectief € 3.000

Democratische Republiek Congo 

Réseau des Femmes 

Rechts– en psychologische hulp en educatie voor

jonge vrouwen om traumatische ervaringen uit de

oorlog te verwerken € 3.500

Búmoja Ongd 

Training organisatorisch en financieel management

€ 2.600

Egypte

Women & Memory Forum 

Herschrijven van Arabische sprookjes voor jongeren

vanuit het perspectief van vrouwen € 8.000

Alliance for Arab Women 

Reisbeurs voor vijf Palestijnse vrouwen naar de

‘Regional Consultation Violence & Women’ met de

UNHCR-rapporteur voor geweld tegen vrouwen,

Cairo € 5.000

Ghana

Ark Foundation 

Uitgave van nieuwsbrief over vrouwenrechten

‘Sister Watch’ en de verspreiding onder NGO’s,

ministeries en scholen € 5.000

Feminist International Radio Endeavour 

Realisatie van de Women's Peace Train van

Kampala naar Johannesburg ter promotie van vrou-

wenrechten, empowerment en vrede € 3.500

Women in Law and Development in Africa (WILDAF)

Herstructurering van de West-Afrika-afdeling van dit

pan-Afrikaanse netwerk voor vrouwenrechten 

€ 10.000

Kenia

Harvest of Hope, Self Help Community Centre 

Opzetten van een informatiecentrum waar seksuele

voorlichting aan vrouwen en meisjes gegeven wordt

€ 6.000

Nymare Women Group

Bewustwordingstraining voor sekswerkers over hun

rechten € 4.501

Action Now Kenya 

Project ter verbetering van de positie van vrouwen

die op straat leven € 4.501 

Marokko

Association Epanouissement Féminin 

Aanschaf van apparatuur ten behoeve van een pro-

ject tegen analfabetisme € 2.250

Théâtre AQUARIUM 

Toneelstuk over geweld tegen vrouwen € 5.000

Mauretanië
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Association Jeunesse Action Développement 

Opzetten van vrouwenorganisaties in Maghama en

R'Kiz € 5.000

Nigeria

Women's Rights Advancement and Protection

Alternative (WRAPA)

Workshops over seksueel geweld en uitbuiting van

slachtoffers € 3.500

Edom Women Development Group 

Organisatie van een tweedaagse workshops over

geweld tegen vrouwen € 3.000 

Centre for Women's Health and Information 

Radioprogramma’s voor jonge schoolverlaters over

seksuele voorlichting, reproductieve gezondheid en

rechten € 8.366

Family-Centred Initiative for Challenged Persons 

Reisbeurs voor deelname aan de ‘MIUSA WILD

Programmes’ in de VS € 4.681

Umani Pride Coalition 

Wederopbouw documentatiecentrum en nieuwe

inventaris na vernieling - voor de derde keer - door

tegenstanders € 7.000

Widows Development Organisation 

Informatie over rechten voor weduwes via radio-uit-

zendingen € 5.500 

Oeganda

Teso Women's Peace Activists 

Workshops in conflictoplossing € 5.000

Mobility Appliances by Disabled Women

Entrepreneurs (MADE)

Deelname aan training door Women’s Institute on

Leadership and Disability (WILD) en Mobility

International USA (MUISA) voor vrouwen met een

handicap, VS € 3.800 

Tanzania

Pangani Women Development Agency 

Twee tweedaagse seminars voor vrouwelijke parle-

mentsleden en gemeenteambtenaren over o.a. gen-

dergelijkheid en scholing € 6.000

Women in Environment, Gender and Human Rights

Association 

Project ter bevordering van het bewustzijn en kennis

over landrechten € 3.500 

Tsjaad

Action pour un Développement Intègre Durable et

Droits Tchad 

Project tegen vrouwenbesnijdenis € 5.000

Zimbabwe

Women's Self-Promotion Movement 

Centrum voor trainingen op het gebied van informa-

tietechnologie en communicatie € 6.000

Women Filmmakers of Zimbabwe 

Internationaal Filmfestival voor vrouwen € 10.000

Zuid-Afrika

Umtapo Centre 

Conferentie over gender en ontwikkeling € 3.000

New Women's Movement 

Educatief programma voor een feministische politie-

ke en economische strategieontwikkeling voor de

vrouwenbeweging € 2.816

South Africa Water Caucus 

Deelname aan de ‘WTO Ministerial Meeting’ € 2.750
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The Gender and Trade Network in Africa 

Strategische bijeenkomst in Brazilië ter voorberei-

ding op de vijfde WTO bijeenkomst € 5.260 

CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation 

‘World Assembly’ in Botswana € 10.000

Women's Forum 

‘The Rose Has Thorns’ - project over de haatdelic-

ten tegen lesbische vrouwen € 5.000 

Masonwabisane Women's Support Centre

Programma tegen geweld tegen vrouwen € 5.000 

GLBT – South South Dialogue

Deelname aan ILGA-conferentie over globalisering

en de impact op de GLBT-gemeenschap € 2.779 

Azië 

Bangladesh

Garment Workers Unity Forum 

Juridische bijstand aan vrouwelijke arbeiders uit de

textielindustrie, slachtoffers van seksuele intimidatie

op de werkvloer en arbeiders die arbeidsongeschikt

zijn geworden € 10.000 

Cambodja

Women with Disability Action Council 

Reisbeurs voor deelname aan de ‘MIUSA WILD

Programmes’ in de VS voor vrouwen met handicap

€ 3.000

Fiji 

Fiji Women's Rights Movement 

Reisbeurs voor deelname aan de jaarlijkse WIDE-

conferentie en de ‘WIDE Economic Literary’ bijeen-

komst € 600

Filippijnen

Ermita Women's Organisation 

Educatieve campagne over geweld tegen vrouwen

en training van hulpverleners in een van de armste

gebieden van de Filippijnen € 5.000

Gender Watch Against Violence and Exploitation 

Startsubsidie voor het opzetten van een kantoor dat

een hulplijn voor en tijdelijke opvang van geweld-

slachtoffers biedt € 5.000 

ISIS International Manila 

Reisbeurs naar het ‘World Social Forum’ in Brazilië

€ 1.867

Sumpay Mindanao 

Bijeenkomst van 80 vrouwelijke leiders, wetgevers

en advocaten uit verschillende groeperingen om

vrouwenrechten op de politieke agenda te krijgen 

€ 4.000

Hong Kong

Hong Kong Women Workers Association 

Ondersteuning van de vakbond voor vrouwelijke

arbeiders in Hong Kong € 5.000

Asian Migrant Theater Company 

‘Women Circles, Weaving Stories’, serie workshops

voor arme Chinese migrantenvrouwen in Hong Kong

over hun ervaringen, angsten en problemen € 3.600

Zi Teng 

Weerbaarheidstrainingen voor sekswerkers en het

ondersteunen van oudere sekswerkers bij het

opzetten van massagesalons € 10.000

India

Development & Awareness Need Art 

Institutionele steun voor groep die met culturele en

interactieve activiteiten de positie van vrouwen op

het platteland versterkt € 4.998 
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Ekal Nari Shakti Sangathan - Association of Strong

Women Alone 

Verbeteren van de positie van weduwes en alleen-

staande vrouwen door training en acties € 7.000 

Women's Awareness and Rural Development 

Ontmoetingscentrum voor jonge vrouwen dat infor-

matie verstrekt over (reproductieve) gezondheid en

bestrijding van geweld tegen vrouwen € 3.000

Chhattisgarh Women's Organisation 

Project ter ondersteuning van vrouwenrechten 

€ 5.000 

Women's Research & Action Group 

Initiëren en opzetten van een belangengroep voor

alleenstaande moslimvrouwen € 5.000

Sangini Trust 

Opzetten van een ontmoetingscentrum voor lesbi-

sche, biseksuele en transseksuele vrouwen € 4.000

Society for Informal Education & Development

Studies 

Opvang– en documentatiecentrum over geweld

tegen vrouwen € 10.000 

KRITI 

Verzamelen en bundelen van informatie over repro-

ductieve rechten € 9.568 

Sound & Picture Archives for Research on Women

(SPARROW)

Documenteren van het werk dat door de vrouwen-

beweging in India is verzet € 5.000 

Asian Women’s Human Rights Council

Organisatie van ‘The World Court on War as Crime’

over betrokkenheid van vrouwen bij vrede € 5.000

Indonesië

Savy Amira Surabaya Crisis Centre 

Opzetten programma ter ondersteuning van vrouwe-

lijke slachtoffers van geweld € 6.000

Institut Perempuan (Women's Institute) 

Steun aan vrouwelijke slachtoffers van geweld 

€ 4.000 

Kalyanamitra 

Training over geweld tegen vrouwen € 10.000 

Korea

Korean Women Workers Association United 

Telefonische hulplijn voor gelijke rechten voor vrou-

welijke werknemers € 7.000

Nepal

Women for Human Rights 

Trainingen voor alleenstaande vrouwen op het

gebied van leiderschap, rechten, organisatieontwik-

keling, genderbewustzijn en fondsenwerving 

€ 5.000 

Pakistan

Women Action Forum (WAF)

Activiteiten tegen eermoorden waaronder film,

demonstratie en productie van shirts en shawls  

€ 1.400 

Sri Lanka

GLBT – South South Dialogue

Deelname aan ILGA-conferentie over globalisering

en de impact op de GLBT-gemeenschap € 2.090

Taiwan

Collective of Sex Workers and Supporters 

Onderzoek naar de problemen van Chinese seks-

werkers in Taiwan en strategieontwikkeling voor

deze kwetsbare groep € 2.500
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Thailand

Tavoy Women's Union 

Training voor stafmedewerkers over vrouwenrechten

en leiderschap € 3.500

Latijns-Amerika en de Cariben

Argentinië

Red de Mujeres Solidarias 

Versterking van het netwerk van jonge vrouwen dat

zich inzet voor economische rechtvaardigheid en

strijdt tegen de negatieve gevolgen van globalise-

ring voor vrouwen € 2.000

Fundación Genero y Sociedad 

Documentaire over de rol van vrouwen in Argentinië

en de negatieve gevolgen van globalisering en neo-

liberale economische politiek € 5.000

Católicas por el derecho a decidir - Mendoza

Seksuele voorlichting aan jonge vrouwen en man-

nen € 2.500

Católicas por el derecho a decidir – Cordoba

Ontwikkeling van trainingsprogramma over repro-

ductieve rechten € 5.000

Asociación de mujeres meretrices de la Argentina 

Institutionele steun voor groep die sekswerkers

informeert over hiv/aids en andere seksueel over-

draagbare aandoeningen en hun rechten € 2.500

Desde Nosotras - Center for Lesbians over 40 

Roldoorbrekende trainingen aan lesbische vrouwen

van 40 jaar en ouder die zowel gediscrimineerd

worden op basis van hun seksuele voorkeur als hun

leeftijd € 2.000

GLBT Argentina

Deelname aan ILGA-conferentie over globalisering

en de impact op de GLBT-gemeenschap € 3.290

Bolivia

Taller Adela Zamudio 

Huur van een ruimte op het platteland ten behoeve

van trainingen voor inheemse vrouwen omtrent zeg-

genschap en participatie € 2.000 

Talleres Abiertos sobre Reciprocidad e

Interculturalidad 

Deelname aan het ‘XVI Congreso sobre Medicina

Tradicional’ over traditionele geneeswijzen € 3.000

Asociación para el desarrollo integral de la mujer

Adeim-Simbiosis 

Projecten voor lesbische vrouwen door de enige

groep voor lesbiennes in Bolivia € 2.500 

Mujeres Creando 

Publicatie van een maandblad ‘Mujer Publica’ over

de positie van vrouwen in Bolivia dat meegestuurd

wordt met een nationale krant € 5.000

Brazilië

LABRIS 

Poëzie– en korte verhalen-wedstrijd waardoor lesbi-

sche vrouwen voor het eerst een podium krijgen en

een groter publiek bereiken € 4.800 

Grupo de Mujeres Maria Quiteria 

Trainingsmodules voor het verbeteren van politieke

participatie van lesbische groepen € 3.000 

Casa de la Cultura de la Mulher Negra 

Seminar over huiselijk geweld en gezondheid voor

zwarte vrouwen, een gemarginaliseerde groep in

Brazilië € 1.500

Federacao Nacional de Educacao e Integracao dos

Surdos 

Deelname aan de ‘MIUSA WILD Programmes’ in de

VS voor vrouwen met een handicap € 2.200
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Católicas pelo Direito de Decidir (CDD) 

Discussie over vrouwenrechten door organisatie die

tegen de heersende opvattingen van de katholieke

kerk ingaat over seksuele en reproductieve rechten

€ 2.000

CRIOALA - Organizacao de Mulheres Negras 

Project ter bescherming van slachtoffers van seksu-

ele exploitatie, als onderdeel van campagne tegen

seksmigratie € 12.566 

Chili

Colectivo Audiovisual Luna Negra

Productie van documentaire over vrouwen die zich

midden in het acceptatieproces van hun lesbisch

zijn bevinden € 3.000 

La Ventana Indiscreta 

Vierdaagse bijeenkomst van Mapuche vrouwen, een

etnische minderheid, over de rol van vrouwen in

deze cultuur € 3.000 

Colectivo de Mujeres en Alerta 

Reisbeurs naar het 2e forum over hiv/aids in Cuba

en presentatie van onderzoek naar de gedwongen

sterilisatieprocedures van bevallen hiv-positieve

vrouwen € 1.660

Trabajos y estudios lesbicos 

Subsidie om kantoor geopend te houden en acti-

viteiten te continueren € 2.489

Colombia

Fundación Casa Gami 

Opvang voor hiv/aids-geïnfecteerde vrouwen en

moeders € 4.500 

Asociación Colombiana para el desarrollo de perso-

nas con discapacidad 

Reisbeurs voor deelname aan de ‘MIUSA WILD

Programmes’ in de VS voor vrouwen met een handi-

cap € 3.700

Mujer Te Ves 

Productie van een educatief tv-programma voor

plattelandsvrouwen € 4.000

Costa Rica

Asociación de Mujeres en Salud 

Opzetten van een veilige abortuskliniek in een land

waar abortus alleen wordt toegestaan als het leven

van de moeder in gevaar is € 7.000

Dominicaanse Republiek

Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)

Reisbeurs voor deelname aan de ‘MIUSA WILD

Programmes’ in de VS voor vrouwen met een handi-

cap € 1.961 

Ecuador

Colectivo Flor de Azalea 

Campagne voor legalisatie en wetgeving ten behoe-

ve van sekswerkers € 2.834

Red de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios

Comunitarias 

Verhogen van de participatie van vrouwen uit de

regio aan de discussies over globalisering en de

effecten voor vrouwen via de radio € 5.000

Guatemala

Asociación de Salud y Desarrollo Rxinn Tnamet

Programma voor Maya-vrouwen over reproductieve

gezondheid € 7.500

Haïti

Initiative d'Entrepreneuriat Féminin 

Productie en uitzending van twintig radio-uitzendin-

gen over vrouwenrechten en reproductieve gezond-

heid € 3.500
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Jamaica

Myrtle Ferguson Women 

Educatief programma voor jonge vrouwen over

informatietechnologie en computerkunde € 4.259

Multi-Media Communications 

Aankoop materiaal voor productie van video over

huidbleking en ‘hair straightening’ onder meiden 

€ 3.500 

Mexico

Groep anoniem om veiligheidsredenen

Alarmsysteem voor vrouwen in de vrijhandelszones

in Ciudad Juarez door middel van computerchips

die door radio’s worden getraceerd als de vrouwen

in gevaar zijn € 1.200

Nucleo de comunicación participativa 

Informatiemateriaal over de psychische en de licha-

melijke gevolgen van de overgang € 3.500 

Colectivo Filmadoras 

Productie van een video voor inheemse vrouwen

over de ernstige gevolgen van het plaatsen van

dammen € 6.000 

RELACAHUPAN Red LAC por la humanización del

parto y nacimiento 

Deelname aan de bijeenkomst van traditionele

vroedvrouwen in Mexico € 3.950 

Brecha Lesbica 

Verzamelen en publiceren van het artistieke en poli-

tieke werk van lesbische auteurs over Latijns-

Amerika en de Cariben € 2.200 

Epikeia 

Deelname aan de internationale conferentie in

Californië over de moorden in de Maquiladoras 

€ 1.500

Mujeres para el dialogo 

Deelname van 10 vrouwen aan het Forum Women’s

Rights in Trade Agreements € 4.716 

Nicaragua

Fundación Cipaltomat 

Project om huiselijk geweld bespreekbaar te maken

binnen de gemeenschap en medische en psycholo-

gische steun te verlenen aan vrouwelijke slachtof-

fers € 3.000 

Movimiento de mujeres del sector informal 

Training over vrouwenrechten aan medewerkers van

NGO’s € 4.500 

Panama

Centro de desarrollo de la mujer indigena 

Drie workshops waarin Kunas-vrouwen worden

getraind in leiderschap en maatschappelijke partici-

patie € 5.000 

Peru

Grupo PROEMDO / CEPRODETH, Centro de

Promoción y Desarrollo de Trabajadoras del Hogar

Trainingsprogramma’s en campagnes voor huishou-

delijke hulpen € 3.000 

Commisión A Latina y Caribe para Defensa de los

Derechos de la Mujer 

Reisbeurs voor bijeenkomst van de Commissie van

de Verenigde Naties in Toronto € 1.000

Central Nacional Mujer Minera 

Institutionele steun voor organisatie van mijnwer-

kersvrouwen € 2.500 

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales,

Miluska, Vida y Dignidad 

Versterken van organisatie voor sekswerkers 

€ 2.500
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Centro de Promoción Cultural 

Tweede editie van het Girls' Forklore festival en de

ondersteuning van de groepen die tijdens de eerste

editie zijn ontstaan € 4.500 

Movimiento de Jovenes por los Derechos Sexuales

y Reproductivos 

Educatief programma over reproductieve gezond-

heid € 5.000

Asociacion Auquis Ollantay 

Deelname aan ‘I Encuentro Jovenes y Adultos

Mayores’ € 1.400 

Centro Manos de Paz 

Opening van een gezondheidscentrum € 5.000 

World March of Women

Reisbeurs voor het ‘World Social Forum’ € 2.500

Red Nacional de Casa de Refugio para las Mujeres

Victimas de Violencia

Nationale bijeenkomst van vrouwenopvangcentra en

politieke campagne voor slachtoffers van geweld 

€ 3.500

Uruguay

Articulación Feminista Mercosur 

Opbouw van een netwerk met gemeenschappelijke

doelstellingen dat deelneemt aan het ‘World Social

Forum’ in India € 5.000

Midden-Oosten

Israël

The Counselling Centre for Women 

Ondersteuning slachtoffers vrouwenhandel € 5.000

Al-Zahraa Arab women organization 

Ontwikkelen en implementeren van trainingen over

vrouw en leiderschap € 4.339

Women Against Violence 

Opvanghuis voor vrouwelijke slachtoffers van huise-

lijk geweld en ondersteuning van de vrouwen in het

vinden van werk en woning € 7.000

Palestina

Union of Palestinian Women's Committees 

Opvangcentrum voor vrouwelijke vluchtelingen in

het Jabalia vluchtelingenkamp op de Gaza-strook

en verlening sociale, juridische en medische bij-

stand € 5.209 

Internationaal

Equality Now 

Reisbeurs voor deelname aan de regionale bijeen-

komst over de rechten van de vrouw € 5.300

Women's Learning Partnership for Rights

Development and Peace 

Reisbeurs voor deelname aan tweedaagse interna-

tionale conferentie in het Zuiden over veiligheid 

€ 8.900

World March of Women 

Reisbeurs voor deelname aan bijeenkomst in

Nederland € 594 

V-DAY

‘Afghan Women's Leadership Program’: coalitievor-

ming van Afghaanse vrouwen en agendabepaling

teneinde geweld te stoppen € 15.000 

Association for Women's Rights in Development 

Vrouwenstrategie-bijeenkomst ‘The Women's Tent’,

WTO Ministerial in Mexico € 3.115

International Criminal Justice Institute 

Trainingshandleiding voor onderzoek naar en docu-

mentatie van schendingen van mensenrechten 

€ 5.000

Aanvulling € 2.500
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Women's International Coalition for Economic

Justice 

Beurs voor ‘Feminist Dialogue’, Mumbai, India 

€ 7.874

Health Net International, Congo

Empowerment van vrouwen op het gebied van

gezondheid € 15.000

Just Associates, Mexico

Reisbeurs voor het ‘World Social Forum’ € 2.000

Breakthrough, India

Institutionele steun voor campagnes op het gebied

van geweld tegen vrouwen en vrouwen en hiv 

€ 3.000

Europaprogramma

Midden– en Oost-Europa en de Voormalige

Sovjet Unie

Albanië

Refraction

Tweede fase van een project ter ondersteuning van

vrouwen in de gevangenis € 2.500

Armenië

Center for Development of Civil Society

Reisbeurs voor de conferentie ‘Enacting Theories

Envisioning Action’, georganiseerd door Women’s

and Gender Studies Program Minnesota USA 

€ 1.551

Support of Legal State

Training voor vrouwelijke vertegenwoordigers uit het

onderwijs en de overheid over economische rechten

€ 1.500

Azerbeidzjan

WARD

Voorlichting en praktische informatie voor school-

meisjes op het platteland over reproductieve rech-

ten € 5.000

AREAT-Azerbaijan Information Center

Vertaling van een vrouwenthesaurus for

Azerbeidzjan in het Russisch en Azerisch € 3.000

Clean World

Landelijk voorlichtingsproject over geweld tegen

vrouwen € 5.000

Bosnië

Centar Zivota

Psychosociale en medische hulp rondom reproduc-

tieve gezondheid voor vrouwen in de afgelegen

Konjic-regio € 7.000

Centre for Culture of Peace & Non-violence

Reisbeurs voor de conferentie ‘The Practice of

Peace’ in de VS € 2.500

Bosnia Medica Zenica

Reisbeurs voor het ‘World Social Forum’ in Parijs 

€ 1.175

Bulgarije

Internet Rights Bulgaria

Reisbeurs voor ‘Women’s European Assembly’ in

Bobigny (F) en het ‘European Social Forum’ in Parijs

€ 843

VITA Foundation

Startsubsidie voor centrum waar vrouwelijke slacht-

offers van geweld psychologische en rechtshulp

ontvangen € 3.300

Estland

ENUT Women's Studies

Opstarten van database voor vrouwenstudies en
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reisbeurs voor de ‘Annual European Women's

Studies Meeting’ € 2.500

Georgië

Sakhli- Women's Advising Center

Organisatie van conferentie over ‘Huiselijk geweld,

de Maatschappij en de Staat’ € 5.000

StudioMobile-Accent on Action 

Algemene subsidie voor kunstencentrum dat vrou-

wenlevens portretteert via video’s en foto’s € 7.500

Sukhumi

Computercursus en training over mensenrechten

voor vluchtelingenmeiden € 7.200

Transition/ Women's Study Center

Algemene subsidie voor vrouwencentrum € 1.500

Women's Initiative for Equality (WIE)

Reisbeurs voor de ‘5th European Feminist Research

Conference Gender and Power in the New Europe’

€ 2.700

The Association Women of Multinational Georgia

(AWMG)

Internationale dialoog door vrouwelijke leiders van

etnische minderheden € 2.000

Hongarije

ARANJ Organization for the Rights of Roma/Gypsy

Women in Hungary

Oprichting van organisatie die strijdt voor gelijke

rechten voor Roma-vrouwen € 8.000

Kosovo

Afrodita's Women's Union

Mediacampagne om aandacht te vragen voor de

positie van vrouwen in Kosovo € 2.650

Little People of Kosovo

Reisbeurs voor de ‘Mobility and Leadership

Conference’ voor vrouwen met een handicap in de

VS € 4.000

Motrat Qiriazi Rural Women Activists

Startsubsdie voor oprichting van lesbische groep

‘Sappho’ € 2.000

Kroatië

Udruga Zena Unije Roma Hrvatske RWA

Seminars in de Kozari-nederzetting voor Roma-mei-

den en -vrouwen over reproductieve rechten en

gezondheid € 5.000

Women's Room

Onderzoek naar en campagne tegen geweld tegen

vrouwen € 3.000

Zenska Grupa Losinj

Lobby voor het op de agenda zetten van vrouwen-

zaken door politieke partijen € 1.361

Kyrgizië

Alga Rural Women's NGO

Oprichting van vijf vrouwengroepen op het platte-

land die strijden tegen schendingen van rechten van

vrouwen € 2.723

Independent Association of Women Invalids

Onderwijs over rechten van invalide vrouwen, trai-

ningen over projectontwikkeling, wetgeving en het

beïnvloeden van de politieke agenda € 4.000

Medical Alliance

Oprichting van een centrum waar slachtoffers van

(seksueel) geweld medische, psychologische en

rechtshulp ontvangen € 5.000

Uuljan Public Women's Organization

Organisatiekosten voor een plattelandsvrouwenor-
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ganisatie die vrouwen onderwijst over hun rechten

€ 2.000

Young Professional Organization 

Deelname aan de zomerschool ‘Engendering

Economic Policy in a Globalizing World’ € 530

Rupija Women's Community

Startsubsidie voor plattelandsvrouwenorganisatie

voor technische apparatuur ten behoeve computer-

trainingen en seminars € 1.500

Letland

Latvian Young Women's Association

Serie seminars over gendergelijkheid en mensen-

rechten voor meiden € 2.000

Litouwen

Association of HIV/AIDS Affected Women and Their

Intimates

Project ter verbetering van de werkomstandigheden

van sekswerkers € 6.000

MPFSC

Project ter verbetering van de situatie van sekswer-

kers en slachtoffers van vrouwenhandel € 6.043

Moldavië

Tighina County Informational Centre

Informatievoorziening in plattelandsgebieden over

rechten voor vrouwen, vrouwenhandel, ondernemer-

schap en politieke participatie € 3.000

Mongolië

Federation Empowerment of Rural Women (FERW)

Bescherming van vrouwen en kinderen tegen

geweld en onderzoek naar mogelijkheden van een

rechtssysteem die dit strafbaar stelt € 4.950

Montenegro 

SOS Line for Women and Children - the victims of

the violence

Workshops over de rol van vrouwen in de familie,

huiselijk geweld en rechten voor vrouwen € 1.905

Oekraïne

COMMONWEALTH Women's Rights Protection

Center

Mobiele rechtshulpwinkel in plattelandsgebieden om

vrouwen te informeren over hun rechten € 6.000

Kiyv Research and Education Center

Reisbeurs voor de ‘5th European Feminist Research

Conference - Gender and Power in the New Europe’

€ 1.300

Step into the Future

Oprichting van informatiecentrum voor sekswerkers

dat info verstrekt over seksueel overdraagbare aan-

doeningen, preventie van geweld etc € 1.500

KRONA Kharkiv Women Organization

Serie van televisieprogramma’s gericht op de jeugd,

om de aandacht te vestigen op gender-ongelijkheid

€ 3.200

SALUS

Onderdak, rechts–, medische en psychologische

hulp voor vrouwen in crisissituaties, veelal meiden

en verhandelde vrouwen € 3.700

Oezbekistan

Gulbeor

Productie van website over vrouwenaangelegenhe-

den en organisatie van conferentie over huiselijk

geweld en vrouwenhandel € 6.000

NGO Uzb/Future Generation

Ondersteuning van vrouwen uit Oezbekistan die in

het ‘Immigration Detention Center’ in Bangkok vast
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zitten en bewustwording van de situatie van verhan-

delde vrouwen in Bangkok € 2.500

Oydin

Voorlichting over reproductieve gezondheid voor

vrouwen en scholen in de Bukhara-regio € 3.000

Polen

GENDA Informal Group

Project ter verbetering van de positie van vrouwen

in de katholieke kerk en analyse van homofobie in

Duitsland en Polen € 1.500

Umbrella project

Activiteiten ter verbetering van de situatie van seks-

werkers in Krakow € 3.000

Roemenië

The Roma Women Association in Romania (RWAR)

Reisbeurs voor het ‘European Social Forum’ en de

vertegenwoordiging van Roma-vrouwen € 2.945

Oprichting van drie reproductieve gezondheidskli-

nieken voor Roma-vrouwen in steden rondom

Boekarest € 5.000

Society for Gender Equality SEG

Project ‘Glow Week’ rondom leiderschap voor jonge

vrouwen € 1.715

Rusland

East-West; Women's Innovative Projects

Inzet van computertechnologie (ICT) als middel voor

het versterken van de Russische Vrouwenbeweging

€ 4.500

ISWC Pskov - Independent Social Women's Centre

Continuering van opvang, hotline centrum en

rechtshulp voor mishandelde vrouwen in de Pskov-

regio € 4.900

Labrys

Bouw van nieuwe website voor organisatie voor les-

bische vrouwen € 5.500

Nadezhda - Women's Crisis Center 'Hope'

Rechts-, medische en psychologische hulp voor

mishandelde vrouwen en voorbereiding van televi-

sieprogramma over geweld tegen vrouwen € 5.000

Nanook Foundation

Documentaire over de positie van Russische vrou-

wen en organisatieontwikkeling € 2.000

St. Petersburg Center for Gender Issues

Steun voor transseksuelen en het begeleiden van

wetswijzigingen die op hen van toepassing zijn 

€ 1.000

Siberian Initiatives

Voorlichting en medische hulp voor sekswerkers

over hiv € 3.000

Unity

Psychologische hulp voor jonge lesbiennes en acti-

viteiten om discriminatie tegen te gaan € 4.770

VITA

Leiderschapstraining door vertegenwoordigers van

de School of Leadership for Women € 2.269

Island, Radical feminist Magazine

Publicatie van een magazine voor lesbische vrou-

wen (zes keer per jaar) € 2.000

Servië

AWIN

Reisbeurs voor de conferentie ‘Women working to

make a difference’ in Washington D.C. € 1.800

Labris

Empowermentproject voor lesbische vrouwen en

kunstproject ter bevordering van hun zichtbaarheid

€ 5.000
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Orasac Women Society 

Startsubsidie voor vrouwencentrum voor aanschaf

computers, telefoon en opzet bibliotheek € 6.000

PRADOK

Steun aan vrouwen in de gevangenis en voorlichting

over hun rechten € 2.970

V-Day Sarajevo

Kunstproject ter voorkoming van geweld tegen

vrouwen € 5.000

Slovenië

City of Women

Internationaal Festival voor Hedendaagse Kunst om

werk van vrouwelijke kunstenaars onder de aan-

dacht te brengen € 5.000

SKUC

Kunstfestival over ‘Gender Theories in Practice’ 

€ 2.400

Slowakije

Poradna

Bescherming van reproductieve rechten en aan-

dacht voor gedwongen sterilisatie van Roma-vrou-

wen in Slowakije € 10.000

PODISEA

Bescherming van lesbische vrouwen tegen geweld

€ 2.000

Tadzjikistan

Bonuvoni Fardo

Voorlichtingsproject voor het algemene publiek over

geweld tegen vrouwen via theater en de massame-

dia € 7.000

Tsjechië 

Gender Studies Centre Prague

Tentoonstelling over het vrouwenlichaam om gen-

der-stereotypering tegen te gaan € 2.500

Wit-Rusland

Commission of Women Rights 

Training over hoe geweld te herkennen en te lobby-

en voor verbetering van de wetgeving € 8.000

Nederland

Stichting Fakes Amsterdam 

Posteractie ‘Stem op een vrouw’ bij de parlements-

verkiezingen 2003 € 600

NextGENDERation 

Deelname 3e ‘World Social Forum’ in Porto Allegre

‘New and old social movement, spaces of confluen-

ce and tension, locally and globally’ € 500

Amnesty International - Afdeling Nederland 

Vrouwenforum 5e Amnesty International Filmfestival

2003 € 2.600

Stichting 8 maart Groningen 

Viering Internationale Vrouwendag € 500

Iraanse Vrouwen Zelforganisatie 

Viering Internationale Vrouwendag € 1.000

Chebba Meidenplaza in samenwerking met Stichting

Destek 

Multicultureel Vrouwenfestival € 1.220

SVD - Samenwerkingsverband Vrouwen en

Diversiteit 

Project ‘Grensoverschrijdende ontmoetingen, vrou-

wen/bewegingen in gesprek’ € 2.000

Stichting Ja – ROOM

Promotiekosten voor het project ‘PrintROOM’,

gericht op het schrijven en publiceren via onafhan-
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kelijke feministische media door jonge vrouwen 

€ 1.000

V2 - Institute for the Unstable Media Lab 

Project ‘Data Quilting’ onderdeel van het Dutch

Electronic Arts Festival, ter bevordering van samen-

werking van vrouwen in de nieuwe media en inter-

disciplinaire mediapraktijken € 1.000

Uitgeverij Bulaaq 

Vertaling van boek van Amina Wadud ‘Qu’ran and

Women; Rereading the Sacred from a Woman’s

Perspective’ € 3.774,17

Stichting Vrouw en Muziek 

Concertserie van vrouwelijke componisten in

Nederland en Rusland € 2.000

Stichting KILO in samenwerking met Atelier D 

Toneelbewerking ‘To the Lighthouse’ van Virginia

Woolf € 1.166

Nicola Hepp 

Dans/media voorstelling ‘Continuüm’ over twee

vrouwen gevangen in een isolement € 2.500

Paula Albuquerque 

Documentaire ‘Eternal Foreigner’ over de positie

van vrouwen in processen van (de)kolonialisatie,

een zoektocht naar nationale en culturele identiteit

€ 2.500

Dragonfire Dreams Unlimited 

Zelfverdedigingsevenement voor gehandicapte

vrouwen en deskundigheidsbevordering van gehan-

dicapte docenten € 3.000

Projectbureau MCE 

Bijeenkomst over armoedebestrijding in samenwer-

king met Centrum Buitenlanders, Comité Vrouwen

en de Bijstand/EVA € 1.000

Chebba Meidenplaza - Stedelijk Jongerenwerk

Amsterdam 

Female Power-dag 2003 ‘Ben ik in beeld?’, een

multiculturele jonge vrouwendag over hun positie en

ontwikkelingsmogelijkheden in de samenleving 

€ 1.500

YWCA Nederland 

Project ‘Wereldvrouwenmars Nederland - een geza-

menlijke strijd tegen armoede en geweld’ € 3.000

Internationale Vrije Vrouwen Stichting 

Internationale Solidariteitsbijeenkomst vluchtelin-

genkamp Noord-Irak € 2.500

KMM - Komitee Marokkanen voor Mensenrechten 

Conferentie over de rechten van Marokkaanse immi-

granten € 2.000

Stichting Het Spiegelbeeld (i.o.) 

Algemene opstartkosten en inrichten kantoorruimte,

een ontmoetingsplek in Amsterdam-Zuidoost voor

Marokkaanse vrouwen en meiden € 2.500

Brenda de Vries 

Onderzoek voor fotografiepublicatie over vrouwen-

levens in Marokko € 2.500

Nederlands Transgender Filmfestival 

Reiskosten en accommodatie sprekers € 2.500

Organic Chaos Productions 

Serie korte feministische films € 250

Ladyfest/MROVA 

Ladyfest 2003, een discussie/ontmoetingsplek en

onderdeel van een internationaal netwerk met festi-

vals in Europese steden € 2.000

Berith Danse 

Onderzoek in Nederland, Suriname en Senegal voor

theaterproject ‘Echo’s van de zee’ over het slavern-

ijverleden van Nederland € 2.500

IdtV-Dits 

Internationale documentaire ‘AIDS: A women’s
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story’, levensverhalen van vrouwen in Azië, Latijns-

Amerika en Afrika over de aids-problematiek 

€ 2.500

Organisatiegroep Hexennacht 2003 Utrecht 

Viering Hexennacht 2003, een nacht waarin vrou-

wen met veel lawaai de straat opgaan als protest

tegen seksueel geweld € 250

Stichting Cinema Asia 

Asian Filmfestival ‘CinemAsia’, kennismaking met

films van onafhankelijke Aziatische filmmakers en

de Aziatische cultuur in Europa € 1.400

Labrys - The St. Petersburg Lesbian Organization 

Deelname Russisch dames-zwemteam aan het

Midzomergracht zwemtoernooi in Utrecht € 1.200

Stichting SAMAH 

Preventie- en voorlichtingsmateriaal over prostitutie

voor alleenstaande minderjarige asielzoekers € 3.000

Nirit Peled aka Mamamess 

Documentaire ‘Say my name’ over vrouwelijke rap-

pers en ‘spoken word’ artiesten € 3.225

Stichting Iraanse Vrouwen 

Studiedagen met als thema ‘Zorg en Arbeid bij

vluchtelingenvrouwen’ € 2.000

Feministisch café Groningen 

Actie tegen bezuinigingen bij organisaties die zich

bezighouden met gezondheid van vrouwen, borst-

onderzoek en vrouwendocumentatie € 500

Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees (SHOP) 

Actie tegen politieke beleid aangaande de tippelzo-

nes dat leidt tot verslechtering van de positie van

prostituees € 600

Stichting Atelier Delphine 

Deelname conferentie ‘Women Playwrights

International Conference 2003’ in Manilla € 3.500

Stichting Notorious Film 

Vrouwenprogramma ‘Mama Africa’, filmfestival

Africa in the Picture € 5.000

Ruth Hopkins 

Bezoek internationale conferentie over mensenhan-

del aan de Universiteit van Nottingham, GB € 385

Stichting Mediamatic Letterhead 

Tentoonstelling ‘Women on Waves’ met mobiele

abortuskliniek door Atelier van Lieshout en foto’s

van de abortusboot-expeditie naar Polen € 2.500

Theorema Film Productie BV 

Korte Film ‘Vet’ over het dagelijkse leven van een

groep tieners in een volkswijk € 2.500

KVO Films BV 

Documentaire ‘Na 28 dagen’ over vier jonge uitge-

procedeerde Chinese vrouwen € 2.040

Stichting Rhythm of Reason 

Evenement ‘Event to Present’ een podium voor all-

ochtone vrouwen tijdens het Live for Life festival 

€ 4.500

Theater Instituut Nederland 

Tentoonstelling ‘Speelruimte, 1000 jaar theater.nl’

voor het onderdeel vrouwelijke theatermakers 

€ 3.000

Lemming Film BV 

Documentaire ‘Dolle Zina, Gesluierde Monologen’,

verhalen van en over Islamitische vrouwen over sek-

sualiteit en intimiteit € 5.000

Abrihami-Netz TV Producties 

Documentaire ‘Beloofd leven in het beloofde land’ 

€ 3.650

Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei 

Videoclip ‘Wereld Meiden in de hoofdrol’ € 1.500
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Stichting IHLIA Leeuwarden Internationaal

Homo/Lesbisch Infocenter/archief 

Aanschaf DVD-recorder voor het overbrengen van

het VHS-archief op DVD € 2.050

Stichting IHLIA - Internationaal homo/lesbisch info-

centrum en archief 

Viering 25-jarig bestaan Homodok met een exposi-

tie over de geschiedenis van de Lesbische

Archieven in Nederland € 2.500

ENOVA - Emancipatie Adviesbureau Drenthe 

Project ‘Migratie & Relatie’ € 3.780

Vrouwenwerkgroep ‘Zanan’

Viering 25 november (Internationale Dag Tegen

Geweld Tegen Vrouwen) € 1.100

Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning 

Algemene organisatiekosten € 4.000

Hand Theater 

Publicatie bij gebarentaalproductie ‘Vagina

Vertellen’ € 2.500

Van Hemert Produkties 

Onderwijspakket seksespecifieke zorg € 4.000

UMC St. Radboud - Afdeling Vrouwenstudies/HSV

229 

Website Digitaal Kenniscentrum Seksespecifiek

Onderwijs € 2.500

Suzanne van Rossenberg 

Publicatie eerste nummer trans/gender-magazine 

€ 2.500

Leerstoelgroep Vrouwenstudies, Faculteit Letteren

Universiteit van Utrecht 

Conferentie ‘Truth Or Dare’ ter gelegenheid van vie-

ring 15-jarig bestaan € 2.500

Theatergroep Mevrouw Jansen 

Musical over het leven van Anna Blaman € 1.000

VNVA - Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke

Artsen 

Jubileumcongres ‘Vrouwen en leiderschap in de

geneeskunde’ € 500

IIAV/Lover 

LOVER-debat over Feminisme € 2.000

Korzo Muziekprodukties 

Festival ‘Adventures’, performance art en installatie-

kunst door o.a. vooruitstrevende vrouwelijke com-

ponisten € 5.000

Vrouwen Comité Veendam 

Organisatiekosten voor Vrouwen Comité € 1.600 

Net Vrouwenweb 

Ontmoetingsdag vluchtelingenvrouwen € 500

Zeeuwse Engel - Expertise netwerk gender en

levensbeschouwing 

Opstartkosten website € 2.900

FATUSCH Productions 

Video en discussieproject over vrouwenbesnijdenis

binnen de Somalische gemeenschap € 5.000

Tijdschrift voor Genderstudies 

Organisatie jaarlijkse lezing over de maatschappe-

lijke discussie omtrent religie (Islam) en feminisme 

€ 3.000

Gate Foundation 

Publicatie ‘A short history of Dutch video art’, een

catalogus van een internationaal reizende tentoon-

stelling met vrouwelijke videokunstenaars € 3.150

Stichting B3Positive 

Startsubsidie voor hulpverlening aan vluchtelingen

met hiv/aids € 10.000

Boogaerdt/Van der Schoot 

Theaterproductie ‘Dolly’ over Dolly Parton € 1.500
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Women on the Web 

Cursusdag voor vrouwen over internetgebruik 

€ 1.500

Liefde v/door Vrouwen 

Onderzoek voor publicatie over lesbische liefde 

€ 3.000

Marjan Peters

Reservering voor boekpublicatie over vrouwen en

kunst € 5.000

De Rode Hoed 

Conferentie ‘Seksuele voorlichting’ gericht op stra-

tegieën om specifieke doelgroepen te bereiken 

€ 10.000

Barbara Nanning 

Publicatie boek ‘Barbara Nanning Evolution’ € 900

Meerjarensubsidies

Stichting Vriendinnen Jaarboek voor

Vrouwengeschiedenis 

Meerjarensubsidie 2003 € 1.361,34

Stichting Pink Media/Roze Filmdagen 

Meerjarensubsidie 2003 € 4.537,80

Tijlfonds

Regula Müller

Publicatie boek met werk van Regula Maria Müller

€ 900

Mariëlle van den Bergh

Catalogus bij tentoonstelling ‘Gewerveld/ongewer-

veld’ door Mariëlle van den Berg € 900

Sandra Kruisbrink en Margaretha Louwers

Publicatie van catalogus bij project ‘Barcelona-

Amsterdam’ € 900

Pietsjanke Fokkema en Anne Louise Groothuis

Algemene kosten € 900

Lam de Wolf

Tentoonstelling ‘Sinnerokken en ijzeren woorden’ 

€ 900

Stans Lutz

Algemene kosten € 900

Ditte Brouwers

Publicatie boekje met overzicht van schilderijen

Ditte Brouwers, periode 2000-2003 € 600

Dorothé Jehoel

Ontwerpkosten voor publicatie boekje ‘Het verbond’

van Dorothé Jehoel € 900

Helma Pantus

Bouw website € 600

Bettie van Haaster

Kleine publicatie bij tentoonstelling ‘Twente-

Enschede’ in het Rijksmuseum € 600

Mirjam van Veelen

Aanschaf laptop € 900

Kunstprijs

Iratxe Jaio

Kunstprijswinnaar 2003 € 5.000

Elke Uitentuis 

Kunstprijswinnaar 2003 € 5.000

West-Europa

Women on Waves 

Coördineren en indienen van hoger beroep van

abortushulpverlener Maria do Cue bij European

Court of Human Rights € 10.000
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NextGENDERation

Deelname en lancering project ‘Feministische

Interventies’ tijdens het ‘European Social Forum’,

met workshops en andere activiteiten € 7.000

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland 

Internationale campagne voor de verbetering van de

rechtspositie van Marokkaanse vrouwen € 10.000

London Artists Projects Limited 

Marisa Carnesky’s Ghost Train – internationaal rei-

zend theaterproject over vrouwen en migratie 

€ 10.000

SIGN - SekswerkersInitiatiefGroepNederland 

Conferentie ‘Sekswerk, mensenrechten, arbeid en

migratie’ € 3.000

Garantiefonds

Genda Projects & Trading 

Startsubsidie € 5000

Vrouwenfondsenprogramma

Afrika

Ghana

African Women’s Development Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 31.400 

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Afrika en

Afrikaanse diaspora € 20.000

Zuid-Afrika

WHEAT

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 11.450

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Zuid-

Afrika € 20.000

Pitseng

Reisbeurs voor deelname aan de ‘International

Network of Women’s Funds’ bijeenkomst in Ghana

€ 640

Azië

India

Nirnaya Trust for Women

Project voor gehandicapte vrouwen en hun rechten

€ 6.800

Mongolië

MONES Mongolian Women’s Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 13.600

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Mongolië

€ 7.000

Reisbeurs voor deelname aan de ‘Grantmakers wit-

hout Borders’ bijeenkomst in Tucson, VS € 2.325

Nepal

TEWA

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Nepal 

€ 13.000

Midden– en Oost-Europa

Oekraïne

Ukrainian Women’s Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 13.600
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Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Oekraïne

€ 15.000

Latijns-Amerika

Brazilië

Angela Borba Women’s Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 10.000

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Brazilië 

€ 15.000

Reisbeurs voor deelname aan de ‘International

Network of Women’s Funds’ bijeenkomst in Ghana

€ 4.550

Reisbeurs voor deelname aan de ‘Grantmakers wit-

hout Borders’ bijeenkomst in Tucson, VS € 2.725

Chili

Alquimia Women’s Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 26.500

Mexico

Semillas Women’s Fund

Lokale fondsenwerving gericht op ontwikkeling van

filantropiecultuur voor vrouwenrechten in Mexico

€ 10.000

Reisbeurs voor deelname aan de ‘International

Network of Women’s Funds’ meeting in Ghana 

€ 7.330

Nicaragua

Central American Women’s Fund

Reisbeurs voor deelname aan de ‘Grantmakers wit-

hout Borders’ bijeenkomst in Tucson, VS € 2.000

International Network of Women’s Funds

Bijdrage aan de INWF-bijeenkomst in Ghana 2003 

€ 11.250

Bijdrage aan de INWF 2004-bijeenkomst in Brazilië

2004 € 22.530

Capaciteitsversterkingsactiviteiten 

Nederland

Smart Growth Organizational Development

Assessment € 5.479

Turkije

Workshop over start-strategieën voor nieuwe vrou-

wenfondsen in Midden– en Oost-Europa € 4.247

Oekraïne

Workshop over fondsenwerving en marketing voor

nieuwe vrouwenfondsen in Midden– en Oost-Europa 

€ 2.024

Verenigde Staten

Training van trainers in de ‘organizational develop-

ment tool Smarth Growth’  € 4.097

Linking and learning activiteiten

Deelname aan INWF-bijeenkomst in Ghana € 2.808

Deelname aan de jaarlijkse Women’s Funding

Network bijeenkomst in Dallas € 3.579

Deelname aan de ‘Grantmakers without Borders’

bijeenkomst in Tucson, VS € 2.352

Lidmaatschapsgelden € 224
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‘Dolle Zina, Gesluierde Monologen’.

Documentaire ‘Dolle Zina, Gesluierde Monologen’
door Lemming BV.
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Female Power 2003 door Chebba Meidenplaza.

Tentoonstelling ‘Women on Waves’ door
Mediamatic Letterhead.
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Conferentie over vrouwen met hiv/aids door
Fundacion Casa Gami, Colombia.

‘Down Under’ van kunstprijswinnares Elke Uitentuis.
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‘A twenty-four hours a day revolution’ (detail) van kunstprijswinnares Iratxe Jaio.

Voorlichting voor meiden door de
Centre for Women's Health and
Information uit Nigeria (Women
and men are born equal. Do not
stop a girl/woman working and
earning a living).


