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De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, 
nemen op alle gebieden, 

in het bijzonder op politiek, 
sociaal, economisch en cultureel gebied, 

alle passende maatregelen, 
waaronder wetgevende, 

om de volledige ontplooiing en ontwikkeling 
van vrouwen te verzekeren, 

ten einde haar de uitoefening 
en het genot van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden op gelijke voet 
met mannen te waarborgen.

Verdrag inzake de Uitbanning 

van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, 

artikel 3 (1979)



Voorwoord

Het jaar 2004 is een bewogen jaar geweest voor mij, voor Mama
Cash en voor alle vrouwen in de wereld. Een jaar vol kansen en
uitdagingen. In april heeft Ellen Sprenger het ‘Mama Cash’-stokje
aan mij overgedragen. Conservatieve krachten winnen terrein en
vrouwenrechten worden steeds meer geschonden. Werken voor
Mama Cash is een enorme uitdaging, het inspireert me en moti-
veert me elke dag. Hoe kunnen we onze strijd staken, als vrou-
wen nog altijd leven in armoede, in oorlog, onder repressie en als
ze huiselijk geweld nog dagelijks aan de lijve ondervinden? Wij
zien vrouwen met opgeheven hoofd het geweld onder de aan-
dacht brengen waaraan zij worden blootgesteld in vluchtelingen-
kampen. Of de Marokkaanse wet veranderen om gedwongen
seks strafbaar en echtscheiding voor vrouwen mogelijk te maken.
Of opkomen voor hun rechten in de mijnen van Peru. 
Dit jaarverslag laat zien welke Heldinnen Mama Cash in 2004
gesteund heeft. Sterke vrouwen die met weinig middelen grote
veranderingen teweeg brengen. Hun kleinschalige initiatieven ver-
dienen onze steun. Zij worden niet in de weg gezeten door
bureaucratie. Mama Cash voelt zich verbonden met deze vrou-
wen: ook Zij is veelzijdig, flexibel, ontvankelijk, gaat grensverleg-
gend en baanbrekend te werk. Mama Cash doet wat anderen
niet durven. Ze komt in oorlogsgebieden of maakt zaken
bespreekbaar die taboe zijn of zich binnenshuis afspelen.
Vrouwen weten zelf het beste hoe ze de wereld om zich heen
kunnen veranderen. In 2004 heeft Mama Cash ruim ¤3 miljoen
besteed om de rechten van vrouwen over de hele wereld te ver-
beteren. Het aantal ‘grants’ werd verhoogd terwijl de uitvoerings-
kosten afnamen. Zij boorde bronnen aan om op een effectieve
manier steun te krijgen voor vrouwen in het Midden-Oosten, Irak
en de rest van de wereld. En zoveel meer. 
De vrouwen die door Mama Cash worden gesteund, zijn de voor-
hoede van de vrouwvriendelijke wereld waarnaar zij streeft: een
wereld waar ook vrouwen en meisjes de kans hebben op te
bloeien en hun idealen na te streven. Mama Cash is trots en voelt
zich bevoorrecht om deze inspirerende vrouwen te steunen. Zij is
vastbesloten om haar werk voort te zetten met meer geld om
daarmee tegemoet te komen aan de groeiende vraag van vrou-
wen op respect en recht op een waardig bestaan.

Hanneke Kamphuis, directeur Mama Cash
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Als je een vrouw een vis geeft, 
zal zij haar familie te eten geven 

en waarschijnlijk zelf honger hebben. 
Als je de vrouw leert vissen, 

zal zij haar gezin van voedsel voorzien. 

Als een vrouw zelfbeschikking heeft 
en toegang tot geld en grondstoffen, 

dan koopt zij het meer, 
ze voedt haar gezin 

en ze deelt haar kennis met andere vrouwen en mannen. 
Ze houdt het meer schoon 

en maakt er een duurzame onderneming van.

Christine Grumm

President WomenŐs Funding Network (USA)



Visie, missie en kerncompetenties 

Mama Cash is het eerste internationale, onafhankelijke financie-
ringsfonds voor vrouwen in de wereld. Het fonds werd in 1983
opgericht door vijf vrouwen, allen actief in de vrouwenbeweging.
Met het startkapitaal dat ter beschikking werd gesteld door een
van de oprichters, werd een begin gemaakt met het financieren
van kleinschalige initiatieven van en voor vrouwen in Nederland.
Twintig jaar later is Mama Cash uitgegroeid tot een professioneel
financieringsfonds met internationale bekendheid en een groot
(internationaal) netwerk van adviseurs. In de afgelopen twee
decennia steunde Mama Cash met bijna 11 miljoen euro ruim
4200 groepen over de hele wereld. 

Als vrouwenfonds financiert Mama Cash initiatieven voor en door
vrouwen. Sterke vrouwen die een voorbeeld zijn voor anderen.
Vaak vrouwen die zelf ooit slachtoffer waren en weten hoe je het
tij kunt keren. Omdat Mama Cash ervan overtuigd is dat maat-
schappelijk verandering begint bij vrouwen. Als vrouwen zich
bewust zijn van hun rechten en er meer gebruik van maken, zul-
len veel zaken anders verlopen dan nu het geval is.

_Haar visie
Mama Cash streeft naar een geweldloze en rechtvaardige wereld.
Een respectvolle wereld waarin vrouwen in vrijheid keuzes kunnen
maken en hun talenten en vaardigheden kunnen ontplooien. 

_Haar missie
Mama Cash steunt wereldwijd baanbrekende initiatieven van
vrouwen, die bijdragen aan de versterking van de positie en de
rechten van vrouwen. Door het financieren van vrouweninitiatie-
ven in Nederland, Europa, het Zuiden en de voormalige Sovjet-
Unie draagt Mama Cash bij aan meer zeggenschap en invloed
van vrouwen over hun eigen levens en hun omgeving. Daarmee
investeert Mama Cash wereldwijd in de toekomst van vrouwen.

_Haar uitgangspunten
. Mama Cash is een vrouwenrechtenorganisatie. Voor Mama

Cash betekent feminisme het streven naar structurele verande-
ring van bestaande machtsverhoudingen met als doel het ophef-
fen van uitsluitings- en onderdrukkingsmechanismen op basis
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van gender, klasse, etniciteit, religie, seksuele voorkeur of
anderszins;

. Mama Cash denkt en werkt nationaal en internationaal;

. Mama Cash maakt deel uit van de mondiale vrouwenbeweging;

. Mama Cash steunt pioniers, vrouwen die binnen een bepaalde
context baanbrekend werk doen;

. Mama Cash staat voor solidariteit, respect en het delen van
informatie en kennis;

. Mama Cash staat voor diversiteit en het belang van samenwer-
ken met verschillende en diverse organisaties en individuen.

_Haar kerncompetenties
Mama Cash heeft twee kerncompetenties: fondsenwerving en
subsidietoekenning, c.q. strategisch financieren. Fondsenwerving
is het mobiliseren van en borg staan voor financieel kapitaal voor
vrouwenrechten. Mama Cash doet dit direct door het werven van
fondsen, maar ook indirect, door grote filantropische en medefi-
nancieringsorganisaties te stimuleren om hun investeringen in
vrouwenrechten te vergroten. 
Strategisch financieren omvat zowel financiële steun voor initiatie-
ven die voldoen aan haar criteria, de bevordering en ondersteun-
ing van capaciteitsversterking als ook de bevordering van maat-
schappelijke verandering en het meten van de effectiviteit. Mama
Cash is zodanig pro-actief dat zij actief zoekt naar strategische
en ‘baanbrekende’ mogelijkheden voor de verbetering van vrou-
wenrechten.
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Het jaar 2004 voor Mama Cash in vogelvlucht

Januari
_Kritische kunst
De tentoonstelling ‘(she shows): Kunst met een kritische blik’ in
Imagine IC (22 januari – 13 maart) te Amsterdam Zuidoost toonde
het werk van acht vrouwelijke kunstenaars die waren genomi-
neerd voor de Mama Cash Kunstprijs 2003. Voor de Kunstprijzen
2003 werd voor het eerst nadrukkelijk gezocht naar hoogstaand
artistiek werk gekoppeld aan een inhoudelijke visie waaruit maat-
schappelijk engagement spreekt. Het indrukwekkende resultaat
was te zien op de tentoonstelling (she shows): vernieuwende en
geëngageerde kunst rond migratie, geweld, maatschappelijke
verhoudingen en gevangenschap. De tentoonstelling is door 1900
bezoekers bezocht. Gemiddeld liepen ruim 300 mensen per week
Imagine IC binnen om de tentoonstelling te bekijken. Dit aantal
ligt hoger dan het gemiddelde bezoekersaantal per week van
Imagine IC (250).

Februari
_(who is s/he)-festival succesvol
De reeks van vijf documentaires die ter gelegenheid van het twin-
tigjarige bestaan van Mama Cash is gemaakt, was in het
Valentijnsweekend van 2004 in Felix Meritis te zien. De documen-
tairereeks werd mogelijk gemaakt door een gift van een individu-
ele donateur. De documentaires behandelen elk op een eigen
manier het begrip identiteit. In de documentaire ‘Echter dan Echt’
raakt Sunny Bergman, filosofisch maar grappig en bijna alle-
daags, aan gecompliceerde thema’s waar de moderne mens mee
worstelt. In ‘A Knock-out’ volgen Tessa Boerman en Sam
Reiziger de zwarte bokskampioene Michele Aboro. De film
‘Welvaartresten’ laat de schrijnende situatie in Nederland zien,
waar vluchtelingen alleen nog kunnen rekenen op hulp van men-
sen die hebben besloten dat een mens er toe doet. ‘Virtuele
Vaderlanden’ is een zoektocht naar de gevoelswaarde van het
begrip vaderland. En Jacqueline van Vugt volgt in haar documen-
taire ‘Adios Nonino’ twee Argentijnse kinderen van ‘verdwenen’
ouders. 
Bijna 1400 bezoekers bezochten het festival, waar naast de
documentaires ook twee paneldiscussies werden georganiseerd
over migratie en het vluchtelingenbeleid, en beeldvorming in de
sport. De documentaires, die in coproductie met twee
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Nederlandse omroepen werden gerealiseerd, kenden na het festi-
val een succesvol vervolg; zij werden ook op televisie en
(inter)nationale filmfestivals vertoond. De uitzendingen op
Nederland 1 en 3 trokken tussen de 80.000 en 130.000 kijkers.

_Midden-Amerika heeft haar eigen vrouwenfonds 
Het Central American Women’s Fund (CAWF) uit Nicaragua is
– met steun van Mama Cash – van start gegaan met het verlenen
van subsidies aan regionale vrouwengroepen. Een unicum omdat
vrouwenorganisaties ter plekke weinig support krijgen van con-
servatieve financiers en overheden.
Vrouwenfondsen zijn belangrijk om vrouweninitiatieven financieel
onafhankelijk te maken van het dominante, rijke Westen en hun
eigen agenda te laten bepalen. Dit is precies de reden waarom
Mama Cash met geld, kennis en expertise investeert in het opzet-
ten van een groeiend wereldwijd netwerk van onafhankelijke vrou-
wenfondsen. 

Een van de stuwende krachten achter het CAWF is Ana
Criquillion die al eerder baanbrekende projecten ontwikkelde,
zoals de televisie-soap ‘Sexto Sentido’. Dit Nicaraguaanse tv-pro-
gramma is bedacht om op een toegankelijke manier sociale mis-
standen aan de orde te stellen. Het wordt inmiddels door 3 mil-
joen kijkers bekeken. De oprichting van een vrouwenfonds is voor
Ana een nieuwe uitdaging en een noodzakelijke stap. Van dichtbij
heeft zij de politieke omwentelingen in Midden-Amerika mee
gemaakt en de negatieve gevolgen voor de positie van de vrouw
ervaren. Met CAWF steunt zij nu regionale vrouwengroepen die
werken aan betere toegang van vrouwen tot onderwijs en
gezondheidszorg; groepen die strijden tegen (seksueel) geweld
en opkomen voor economische onafhankelijkheid en seksuele en
reproductieve rechten. Vrouwengroepen die gebruikmaken van
nieuwe media hebben een streepje voor. Kortom, het CAWF is
een welkome nieuwe partner in het globale netwerk van onafhan-
kelijke vrouwenfondsen.

Maart
_HER-FUND
Op Internationale Vrouwendag (8 maart) werd in Hong Kong het
nieuwe vrouwenfonds HER-Fund gelanceerd. In Hong Kong is de
maatschappij nog steeds zeer traditioneel: vrouwen worden
gezien als moeder van de familie en niet als degene die het geld
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verdient. Er is een chronisch gebrek aan geld en steun voor orga-
nisaties die zich richten op vrouwen en streven naar sociale ver-
andering voor vrouwen. Met steun van Mama Cash wil HER-Fund
de positie van vrouwen in Hong Kong verbeteren. Met de komst
van dit vrouwenfonds uit Hong Kong komt het totaal aantal onaf-
hankelijke vrouwenfondsen op 17. 

April
_Nieuwe directeur Mama Cash
In Hanneke Kamphuis (1955) heeft Mama Cash haar nieuwe
directeur gevonden. Zij volgde Ellen Sprenger op, onder wier lei-
ding de organisatie een grote inhoudelijke en financiële groei
heeft doorgemaakt. Voor Hanneke is Mama Cash niet het eerste
contact met vrouwenrechten. In de jaren ’70 voerde ze actie voor
het recht op abortus en ook in haar werk bij de Nederlandse ont-
wikkelingsorganisatie SNV had zij oog voor de positie van vrou-
wen. ‘In Mozambique bijvoorbeeld lette ik bij álles sterk op de rol
en positie van vrouwen. Omdat vrouwen in het dagelijkse leven
het meeste met water te maken hebben, werd er op gelet dat
vrouwen in het comité voor waterbeheer plaats namen, dat ze de
sleutel van de kas ontvingen, dat ze opleidingen kregen om zelf
reparaties aan de watertap uit te voeren.’ Ook bij de eerste
gemeentelijke verkiezingen die ooit in Mozambique werden
gehouden, kregen veel vrouwen door Kamphuis’ beleid meer ver-
antwoordelijkheden.

Mei
_Affiches Mama Cash aangekocht door Stedelijk  
Museum Amsterdam

De affiches van Mama Cash voor het documentairefestival en het
debat (who is s/he) zijn door het Stedelijk Museum Amsterdam
aangekocht. De beide affiches van Esther Noyons, vaste vormge-
ver van Mama Cash, waren tijdens de tentoonstelling ‘Mark’ te
zien in het SMCS te Amsterdam. Een fragment uit het juryrap-
port: ‘De jury (van de Gemeentelijke Kunstaankopen 2003-2004
red.) moest uit een zeer gevarieerd aanbod selecteren om met de
tentoonstelling recht te doen aan de grote verscheidenheid en
hoge kwaliteit van de Nederlandse vormgeving.’
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Juni/Juli
_Testen van de resultaten
In de zomermaanden werd het instrument ‘Making The Case’ uit-
voerig getest met Nederlandse groepen die door Mama Cash
worden gesteund. Het instrument dat in de Verenigde Staten
door het Women’s Funding Network is ontwikkeld, is gericht op
het meten van geboekte resultaten in maatschappelijke verande-
ring. Steeds meer worden fondsen zoals Mama Cash gevraagd
wat de zogeheten ‘impact’ is van hun werk. Aangezien Mama
Cash kleine subsidies verstrekt aan vaak startende en soms
ondergrondse vrouwengroepen is die impact moeilijk aan te
geven. Dit instrument ‘Making The Case’ zal dat in de nabije toe-
komst wel mogelijk maken. Met steun van PSO is een aantal tes-
ten op de bruikbaarheid hiervan uitgevoerd en vanuit de groepen
zijn voorstellen voor verbetering en aanpassing gekomen. In 2005
zullen de eerste concrete resultaten op basis van dit instrument
gepresenteerd kunnen worden.

September
_Donateurarrangementen Afrovibes groot succes
In september organiseerde Mama Cash ontmoetingen met haar
donateurs tijdens het Afrovibes Festival – over 10 jaar democratie
in Zuid-Afrika – in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Ruim
250 donateurs en hun introducés kwamen naar de voorstelling
‘At Her Feet’, een ‘one-woman’ toneelstuk over de complexe
levens van jonge moslimvrouwen in Kaapstad. Voorafgaand aan
de voorstelling gaf auteur Nadia Davids een toelichting en vertel-
de een medewerker van Mama Cash over de raakvlakken van het
stuk met het werk van Mama Cash in Afrika. Actrice Quanita
Adams zette vervolgens op overtuigende wijze zes verschillende
vrouwenrollen neer en vertelde en ‘rapte’ over hun zoektocht naar
een eigen identiteit en het verlangen ergens bij te horen. 

_Bezoek aan Marokko
In het najaar is een kleine delegatie van Mama Cash op werkbe-
zoek geweest in Marokko met als doel haar werkterrein en net-
werk in de Maghreb uit te breiden om meer financiële steun te
kunnen bieden aan stedelijke en plattelandsvrouwengroepen. Er
speelt zich in Marokko en in Nederland een ware revolutie af op
seksueel en sociaal-politiek terrein, ontketend door sterke en
moedige feministische vrouwen. Hun activiteiten zijn momenteel
grotendeels gekoppeld aan uitvoering en verdere herziening van
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de ‘Mudawannah’, de Marokkaanse familiewet. Tegelijkertijd moe-
ten Marokkaanse vrouwen opboksen tegen hardnekkig verzet van
conservatieve én progressieve mannen om de juridische verwor-
venheden in daadwerkelijke positieverbetering voor vrouwen om
te zetten en te versterken. Ook imams en andere religieuze lei-
ders dienen bij dit proces te worden betrokken. Opbouw van
strategische netwerken, training voor vrouwen uit onderwijs,
gezondheidszorg, advocatuur en politie moeten een bewustwor-
dingsproces bij brede lagen van de bevolking op gang te bren-
gen. Met steun van Mama Cash uiteraard.

_Europa-experts bij Mama Cash
Om adequaat en strategisch in te kunnen spelen op de vele ont-
wikkelingen in Europa is het voor Mama Cash belangrijk te weten
wat er in Europa speelt en welke organisaties en netwerken actief
zijn op vrouwenrechten. Daarom organiseerde Mama Cash eind
september een ‘expertmeeting’ rond vrouwenrechten in Europa.
Vertegenwoordigers van acht Europese vrouwenfondsen en ande-
re Europese organisaties en netwerken die actief zijn op het
gebied van vrouwenrechten, debatteerden over het huidige
Europa en de rol van vrouwenfondsen en vrouwenorganisaties.
Onderwerpen als onderlinge samenwerking en zichtbaarheid van
vrouwenfondsen kwamen aan de orde, maar ook belangrijke uit-
dagingen voor de toekomst werden besproken. Mama Cash zette
met het organiseren van deze netwerkbijeenkomst een belangrij-
ke stap in de richting van samenwerking en zorgde ervoor dat de
verschillende organisaties een gezamenlijke stem willen laten
horen in mondiale fora. Samenwerking en het gezamenlijk formu-
leren van een agenda is een grote stap voorwaarts. Een eerste
stap, maar een belangrijke.

Oktober
_Mama Cash dvd
Om nog meer mensen te betrekken bij haar werk, heeft Mama
Cash met steun van het Engelse fonds, the Sigrid Rausing Trust,
een promotie-film gemaakt. Marieke Slinkert, donateur van Mama
Cash, verzorgde de samenstelling en de regie. De film getiteld
(who is she) geeft een 15 minuten durende impressie van het
werk van Mama Cash. Marieke maakte onder meer in Jamaica
unieke opnames van de vrouwengroep Karibe. Deze groep wil
verkrachting zichtbaar en bespreekbaar maken en daarmee de
publieke opinie veranderen. Omdat de projecten van de groep
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niet zonder gevaar zijn, mogen de activiteiten eigenlijk niet wor-
den gefilmd. Voor Mama Cash werd een uitzondering gemaakt.
Tijdens het Nederlandse Film Festival in Utrecht (22 sept. – 1 okt.
2004) was (who is she) te zien op de Dag van de Opdrachtfilm.
Tijdens dit speciale programma werden opvallende opdrachtfilms
vertoond, die het afgelopen jaar zijn gemaakt. 

November
_Organisatie in balans
Begin november introduceerde Mama Cash het instrument ‘Smart
Growth’ bij drie Afrikaanse vrouwenfondsen in Kaapstad. Het
model ‘Smart Growth’ is door het Women’s Funding Network uit
de Verenigde Staten ontwikkeld om de organisatieontwikkeling
van vrouwenfondsen te meten. Verschillende capaciteitsgebieden
van de organisatie worden met het instrument geanalyseerd,
waardoor duidelijk wordt in welke fase het fonds zich bevindt. In
2003 heeft Mama Cash zelf het instrument gebruikt en een van
de conclusies betrof de noodzaak van een verdergaande investe-
ring in de afdeling fondswerving. Alle deelnemende Afrikaanse
vrouwenfondsen waren enthousiast over het instrument en gaven
aan dat zij graag verder willen met het instrument de komende
jaren. 

December
_De toekomst van vrouwenrechten 
Mama Cash en AWID (Association for Women’s Rights in
Development) hebben in samenwerking met Zed Books het boek
‘The Future of Women’s Rights. Global Visions and Strategies’
gepubliceerd. Het boek bevat bijdragen van 14 internationale
activistes die ieder op basis van de huidige situatie van vrouwen
in hun deel van de wereld, nieuwe strategieën voor een betere
toekomst formuleren. Toename van armoede, oorlog en geweld
en de opkomst van verschillende (extreem) conservatieve stro-
mingen zijn dé uitdagingen voor de internationale vrouwenbewe-
gingen. Deze ontwikkelingen hebben wereldwijd een negatief
effect op de positie en de rechten van vrouwen. In de analyse
van de huidige situatie schuwen de verschillende auteurs het niet
om kritiek te leveren op de werkwijzen van vrouwenbewegingen
in het heden en verleden. 

Activiste Srilatha Batliwala is van mening dat de Zuid-Aziatische
vrouwenbeweging zich te lang heeft geconcentreerd op juridische
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hervorming en het initiatief hiermee te veel bij de staat heeft
gelegd. Herziening van de wetgeving gaat uit van de neutraliteit
van de staat die in Zuid-Azië niet kan worden gegarandeerd.
Hierdoor blijken verkregen rechten in de praktijk niet te worden
nageleefd, waardoor aan de dagelijkse situatie niets wezenlijk
verandert. Volgens Batliwala kan sociale transformatie worden
bewerkstelligd als veel meer vrouwen, ook vrouwen die door de
maatschappij worden verstoten, hun stem te laten horen. 
Sarah Bracke daarentegen vindt het van groot belang dat vrou-
wenbewegingen de politiek betrekken bij en bewustmaken van
vrouwenrechten. Het aangaan van allianties met andere sociale
bewegingen zoals de alter-globalisatie-beweging is voor Bracke
een prioriteit voor vrouwenbewegingen.
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‘What we require is not a formal return to tradition and religion,
but a rereading, a reinterpretation, of our history 

that can illuminate the present and pave the way to a 
better future. For example, if we delve more 

deeply into ancient Egyptian and African civilisations 
we will discover the humanistic elements that were prevalent 

in many areas of life. Women enjoyed 
a high status and rights, which they later lost 

when class patriarchal society 
became the prevalent social system.’

Nawal El Saadawi 

Egypt



Strategisch financieren 

Mama Cash wil de wereld veranderen en investeert daarom in
vrouwen die – ondanks de gevaren – geloven in idealen en zich
inzetten voor verandering. Mama Cash werkt daarbij vanuit de
overtuiging dat vrouwen recht hebben op zelfbeschikking, op een
vrije meningsuiting, op volwaardige deelname aan het arbeidspro-
ces, om betrokken te worden bij het beëindigen en voorkomen
van conflicten.

In 2004 heeft Mama Cash aan de doelstelling € 3.380.875
besteed. Dit betekende een flinke stijging in de subsidietoewijzin-
gen in de verschillende regio’s. Naast de subsidies was een
belangrijk onderdeel van de regionale programma’s het organise-
ren van regionale expertmeetings en netwerkbijeenkomsten. 2004
stond ook in het teken van het zichtbaar maken van de resultaten
van het werk van Mama Cash. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van een instrument in ontwikkeling, ‘Making the Case’. Een aantal
testen op de bruikbaarheid hiervan zijn uitgevoerd en vanuit
enkele regio’s zijn voorstellen voor verbetering en aanpassing
gekomen. In 2005 zullen de eerste concrete resultaten gepresen-
teerd kunnen worden. 

Het Vrouwenfondsen-programma groeide van € 291.511 naar 
€ 569.235. Kenmerkend voor vrouwenfondsen is het doel om
een duurzame en groeiende financieringsbron te zijn voor lokale
initiatieven ter bevordering van vrouwenrechten door het werven
van lokale gelden. 

Door het steunen van deze vrouwengroepen- en fondsen die er
voor zorgen dat alle vrouwen deze rechten kunnen gebruiken,
draagt Mama Cash bij aan een rechtvaardigere wereld. Binnen de
vrouwenrechten concentreert Mama Cash zich op de volgende
kernthema's:

1. lichamelijke integriteit
Het recht op lichamelijke integriteit van vrouwen wordt dagelijks
geschonden. Huiselijk geweld, vrouwenhandel, seksueel geweld,
discriminatie vanwege etniciteit, seksuele oriëntatie, klasse, leef-
tijd of levensbeschouwing is aan de orde van de dag. Veel schen-
dingen gebeuren binnen het gezin of de gemeenschap. Voor een
buitenstaander blijven veel van deze schendingen verborgen.
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Mama Cash ondersteunt lokale initiatieven van vrouwen die de
schendingen op lichamelijke integriteit willen beëindigen. 

2. economische rechtvaardigheid
In de mondiale 24-uurs economie zijn veel sociale vangnetten
weggevallen, arbeidsomstandigheden verslechterd en transnatio-
nale structuren hebben de macht van nationale overheden over-
genomen. De positie van vrouwen in het arbeidsproces is vaak
slecht; vrouwen worden uitgebuit en gemarginaliseerd. 
Mama Cash wil dat de wezenlijke bijdrage van vrouwen aan het
arbeidsproces wordt erkend en dat de machtsongelijkheid tussen
mannen en vrouwen op de werkvloer wordt opgeheven. 

3. vrede en veiligheid
Ruim 130 van de 180 landen ter wereld zijn verwikkeld in een
oorlog of een gewapend conflict. Veel vrouwen op de wereld
hebben hierdoor te maken met een conflictsituatie of de gevolgen
daarvan. Ook de vluchtelingen bestaan voor een groot deel uit
vrouwen en kinderen. De nasleep van een conflict of oorlog is
veel langer dan men denkt. In elk geval langer dan de meeste
internationale hulporganisaties denken. Meer dan mannen zijn
vrouwen in staat om conflicten te voorkomen en om de rust te
herstellen na afloop van een conflict of oorlog. Vrouwen kunnen
een belangrijke speler zijn in het voorkomen en oplossen van
conflicten. Mama Cash wil dat hun mening gehoord en dat hun
positie tijdens en na een conflict of oorlog wordt verbeterd. 

4. zeggenschap en participatie
Overal ter wereld zoeken vrouwen naar nieuwe wegen om zich te
organiseren en elkaar te ondersteunen. Zij willen hun stem laten
horen en meer zeggenschap krijgen. Vrouwen uit traditionele cul-
turen, vrouwen uit minderheden, vrouwen die leven onder repres-
sieve regimes en vrouwen die zich niet volgens de gangbare
patronen opstellen. 
Mama Cash wil de positie en mondigheid van vrouwen verster-
ken en vrouwen de gelegenheid geven om zichzelf te organise-
ren. 

5. kunst, cultuur en media
Voor Mama Cash zijn kunst, cultuur en media wezenlijke vormen
van communicatie in haar streven naar een rechtvaardiger wereld.
Kunst, cultuur en media dragen bij aan het scheppen van een kli-
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maat waarin ideeën vrijelijk uitgewisseld kunnen worden. Zonder
verbeelding is er geen toekomstperspectief en dus geen uitzicht
op verandering. 
Mama Cash steunt wereldwijd artistieke initiatieven, die onafhan-
kelijk zijn en kritisch reflecteren op maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen en
zorgen voor een brede verspreiding van kennis over vrouwen-
rechten.

_Accenten
In de verschillende regio’s waar Mama Cash werkzaam is, worden
projecten uit alle vijf de thema’s gesteund, maar op sommige the-
ma’s wordt in de verschillende regio’s meer of minder nadruk
gelegd. De keuze van de thema’s per regio, waarop meer nadruk
wordt gelegd, is voor twee jaar (2004-2005) vastgelegd in het
beleidsplan van de betreffende regio. Voorafgaand aan de keuze
van de thema’s is een uitgebreide studie gedaan naar de vrouw-
enrechtensituatie en de behoeftes van de vrouwengroepen in de
regio. In de studie wordt eveneens een overzicht gegeven van
bestaande activiteiten van de lokale vrouwenbeweging en 
-groepen en de toegevoegde waarde van Mama Cash in de
regio. Met vertegenwoordigers van vrouwengroepen in de regio
en met focusgroepen in Nederland zijn de beleidsplannen vervol-
gens besproken. 

De vraagstukken binnen elk prioritair thema variëren per regio,
afhankelijk van de sociologische, politieke, economische, en cul-
turele situatie van het land of de regio. Door zich op de prioritaire
themagebieden binnen elk gebied te concentreren, zal Mama
Cash beter innovatieve en grensverleggende initiatieven kunnen
steunen waar groepen van vrouwen nog niet zeer vocaal, zicht-
baar, of actief zijn geweest of waar de groepen van vrouwen een
belangrijke invloed kunnen hebben bij het omzetten van sociale
structuren.

Afrika
Uit de regio Afrika kwamen 754 subsidieaanvragen waarvan er
697 direct konden worden afgewezen omdat het om microkredie-
ten of inkomensgenerende projecten ging. 42 projecten werden
gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 321.958 (gemiddeld
subsidiebedrag € 7.666). In het beleidsplan zijn de thema’s eco-
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nomische rechtvaardigheid en vrede en veiligheid als prioritaire
thema’s aangemerkt.

_Economische rechtvaardigheid
Afrikaanse vrouwen zijn slecht vertegenwoordigd in kringen waar
economisch beleid wordt gemaakt en besproken. Daarnaast is
het noodzakelijk vrouwen hulp te bieden bij het vergroten van hun
economische geletterdheid. Toegang tot land en eigendom en
overerving van land door vrouwen zijn cruciaal voor de toekomst
van vrouwen in Afrika.

_Aandachtspunten in economische rechtvaardigheid
. Eigendomsrechten, successiewetten en toegang tot land;
. Vrouwen bewustmaken van, en laten participeren in, (inter)natio-

naal economisch beleid, wetgeving, besluitvorming en debatten;
. Recht op overheidsdiensten (gezondheidszorg, huisvesting,

water, etc.);
. Arbeidsrechten (gelijke beloning, een eind aan seksuele intimida-

tie, het recht van vereniging en het doorbreken van het rollenpa-
troon in werksituaties);

. Netwerkactiviteiten ter bevordering van de samenwerking tussen
vrouwengroepen die zich bezighouden met de economische
rechtvaardigheidsproblematiek; 

. Activiteiten ter bevordering van de ratificatie van het Afrikaanse
Protocol over vrouwenrechten.

Een van de gesteunde projecten binnen het thema economische
rechtvaardigheid was het project van Surplus People Project uit
Kaapstad.

_Een forum voor landrechten 
De landrechten van vrouwen in Zuid-Afrika zijn nog altijd niet vei-
lig gesteld. Het is duidelijk dat de toch al wankele landrechten in
het kader van de privatisering steeds verder afkalven. Verder zien
vrouwen zich genoodzaakt om alleen hun gezin te onderhouden,
terwijl de voedselsituatie steeds instabieler wordt, wat te maken
heeft met hun beperkte toegang tot en zeggenschap over land-
bouwgrond. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de mate waarin
vrouwen kunnen beschikken over andere middelen, maar ook
voor hun economische, sociale en politieke status. 

Veel plattelandsvrouwen in Zuid-Afrika worden steeds afhankelij-
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ker van seizoensarbeid. Dit soort werk wordt gekenmerkt door
onderbetaling, ongelijke beloning en lange uren op de boerderij.
Plattelandsvrouwen op boerderijen zijn extra kwetsbaar omdat
hun rechten op het land gekoppeld zijn aan die van hun partner
en familieleden. 

Surplus People Project (SPP) uit Kaapstad organiseert een
Provinciaal Vrouwentribunaal over landloosheid en armoede in het
kader van het landhervormingsbeleid en de feminisering van de
armoede in Zuid-Afrika. Een belangrijk doel van dit provinciale tri-
bunaal is om vrouwen een publieke ruimte te bieden en meer
erkenning te geven. Vrouwen worden aangemoedigd om op de
hoorzittingen te getuigen en te vertellen over hun eigen ervarin-
gen met de beperkte toegang tot land, hun overlevingsstrate-
gieën en hoe ze deze beperkingen weten te omzeilen en te over-
winnen. Het biedt vrouwen een platform waar ze worden gehoord
en niet worden doodgezwegen, waar ze hun kennis en ervaring
kunnen delen en leren van andere vrouwen. De tribunalen zijn
publieke fora die regeringen en het (inter)nationale publiek de
kans bieden kennis te nemen van wat vrouwen wordt aangedaan,
vaak in de naam van traditie, culturele waarden of zelfs de voor-
uitgang.

SPP heeft uitgebreide ervaring met het herverdelen van land
onder vrouwen en is goed ingebed in een netwerk van Zuid-
Afrikaanse organisaties die zich bezighouden met sekse en land-
hervorming in plattelandsgemeenschappen. De ontwikkelde
mediastrategie leidde tot het aanzwengelen van het publieke
debat over landloosheid, armoede en rechtvaardigheidsvraag-
stukken. 

_Vrede en veiligheid
Eenentwintig van de 54 Afrikaanse landen hebben te maken met
conflicten. Afrikaanse vrouwen hebben sterk te lijden onder con-
flicten en oorlogen. Vluchtelingen en ontheemden (IDP’s) zijn in
meerderheid vrouwen. Vrouwen ondergaan wreedheden als ver-
krachting, seksuele uitbuiting en extreme vormen van geweld.
Daarnaast hebben vrouwen nog steeds de exclusieve verant-
woordelijkheid voor het huishouden. Bovendien blijft de positie
van vrouwen in conflictsituaties grotendeels onzichtbaar. De
belangen van vrouwen worden nog steeds genegeerd, in alle sta-
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dia van een conflict: bij het voorkomen ervan, tijdens de vredes-
onderhandelingen en bij de nasleep.

_Aandachtspunten in vrede en veiligheid
. Leiderschap en participatie in vredes- of naoorlogse onderhan-

delingen en verzoeningspogingen op gemeenschaps-, nationaal
en internationaal niveau;

. Participatie van vrouwen in juridische overgangsvormen;

. Netwerkactiviteiten ter vergroting van de samenwerking tussen
vrouwengroepen die actief zijn in vredes- en veiligheidsvraag-
stukken; 

. Invoering en uitvoering van Resolutie 1325 van de
Veiligheidsraad in een nationale context; 

. Documentatie van geweld tegen vrouwen in conflictsituaties;

. Grensverleggende initiatieven om geweld tegen vrouwen en
meisjes in conflictsituaties tegen te gaan.

_Leven na de oorlog
In de Democratische Republiek Congo wordt sinds augustus
1998 gevochten door talloze gewapende groeperingen, al dan
niet met een etnische achtergrond, en reguliere troepen uit acht
(omringende) landen. Inzet is de ‘erfenis’ van voormalig dictator
Mobutu, controle over natuurlijke hulpbronnen en de regelrechte
uitroeiing van andere etniciteiten. Seksueel geweld tegen vrouwen
van alle leeftijden, onder wie zeer jonge meisjes, werd door de
meeste strijdende partijen gebruikt als oorlogswapen. In veel
gevallen werd verkrachting gevolgd door het opzettelijk verwon-
den of doden van het slachtoffer. Duizenden vrouwen en meisjes
werden ontvoerd en gedwongen de gewapende groeperingen te
vergezellen als seksslavinnen. Het hoge percentage HIV/Aids
geïnfecteerde strijders versterkt het trauma en sociale stigma
waarmee deze vrouwen te maken kregen, die vreesden door hun
families en gemeenschappen te worden verstoten. 
Vrouwen nemen echter ook deel aan de strijd. SOFIBEF
(Solidarité des Femmes de Fizi pour le Bien-Etre Familial) richt
zich op deze vrouwen en meisjes. Zij tracht deze vrouwen te
bewegen hun wapens neer te leggen en helpt hen bij het opbou-
wen van een nieuw leven en hun terugkeer naar de gewone
maatschappij. Met steun van Mama Cash benadert SOFIBEF
vrouwen die gelieerd zijn aan gewapende groepen en biedt hen
naast juridische steun ook psychologische hulp en ondersteuning
bij verzoening met familieleden. SOFIBEF hoopt op deze manier
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het aandeel van vrouwen in het vredesproces en de wederop-
bouw van Congo te vergroten en te versterken. 
Gezien de situatie van het land, de intensiteit van het conflict en
de wanhoop waar vrouwen elke dag mee worden geconfronteerd,
is het van eminent belang dat vrouwen in staat worden gesteld
een bijdrage te leveren aan het vredesproces. De bijdrage van
vrouwen aan de wederopbouw is cruciaal in de opbouw van een
samenleving waarin iedereen gelijk is.

Maar ook binnen de overige thema’s werden projecten gefinan-
cierd, waaronder voornamelijk de thema’s Lichamelijke integriteit
(8 projecten) en zeggenschap en participatie (14).

_Homoseksualiteit moreel onacceptabel in Kenia
In Afrika zijn homoseksualiteit en lesbische seksualiteit amper
bespreekbaar, zowel in de publieke als in de privé-sfeer. Angst
voor vervolging en sociale stigmatisering weerhoudt de meeste
Keniaanse lesbiennes en homo’s ervan om voor hun seksualiteit
uit te komen. In Kenia staat 5 tot 14 jaar gevangenisstraf op het
hebben van een homoseksuele relatie. Ex-president Daniel Arap
Moi beschuldigde het Westen van het meebrengen van ‘the bad
culture’ naar Afrika en bekritiseerde Zuid-Afrika in felle bewoor-
dingen voor de erkenning van homorechten aldaar. 

Lesbische vraagstukken en invalshoeken staan bovendien niet
hoog op de agenda van de verschillende stromingen binnen de
Afrikaanse vrouwenbeweging. Lesbische groepen worden dan
ook niet tot de vrouwenbeweging gerekend en zij zoeken daarom
aansluiting bij LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered)-
organisaties en gemengde homogroepen. De organisatie
Galebitra heeft een sterk en onafhankelijk vrouwenprogramma
met een groeiend aantal eigen lesbische leden en –activiteiten. 

Met het project 'Unmasking ourselves' wil Galebitra jonge lesbi-
sche vrouwen actiever benaderen en bij de organisatie betrekken.
Volgens Galebitra’s vrouwenafdeling zijn de grootste problemen
waar deze leeftijdsgroep mee te kampen heeft stigmatisering en
HIV/Aids. Er is erg weinig bekend over de manier waarop lesbien-
nes Aids oplopen, maar wel is duidelijk dat in hun geval een aan-
tal specifieke risicofactoren een rol spelen, zoals groepsverkrach-
ting, gedwongen huwelijken en het aangaan van biseksuele rela-
ties om redenen van persoonlijke veiligheid (zo kunnen ze hun
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seksuele voorkeur in het openbaar geheimhouden). De work-
shops van Galebitra over HIV/Aids bieden een opening om sek-
suele praktijken bespreekbaar te maken en hopelijk ook de kans
om iets te veranderen aan de machtsverhoudingen waarmee les-
biennes te kampen hebben. 

Azië en de Pacific
Uit de regio Azië en de Pacific zijn in totaal 49 subsidies gehono-
reerd voor een totaal bedrag van € 299.100. Het gemiddelde
subsidiebedrag bedraagt € 6.104. In het beleidsplan werden de
thema’s economische rechtvaardigheid en zeggenschap en parti-
cipatie aangemerkt als prioritaire thema’s.

_Economische rechtvaardigheid
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig, ondergingen veel landen
in Azië een economisch herstructureringsproces. Er werd bezui-
nigd op overheidsuitgaven en veel sociale/overheidsdiensten
(zoals gezondheidszorg, onderwijs, transport, bijstand) en staats-
voorzieningen (water, elektra, brandstof) werden gaandeweg
geprivatiseerd. Deze liberalisering en privatisering hadden een
enorme, negatieve impact op de levens van vrouwen. Deze pro-
cessen leidden tot banenverlies in veel traditionele sectoren, lage-
re lonen en onzekerheid in op de export gerichte industrie, terwijl
tegelijkertijd de kosten van basisvoorzieningen zoals huisvesting,
voedsel en water stegen. Zo heeft de toenemende armoede van
vrouwen in veel Aziatische landen geleid tot meer eenpersoons-
huishoudens, migratie en vrouwensmokkel en een verhoogde
kwetsbaarheid van vrouwen voor geweld en ziekte. 

_Aandachtspunten in economische rechtvaardigheid 
. Rechten van vrouwelijke arbeiders, met name seizoensarbeiders

(gelijke lonen, goede arbeidsomstandigheden, baangarantie);
. Nieuwe activiteiten ontplooien dan wel het werk van bestaande

vrouwenvakbonden in de regio uitbreiden; 
. Projecten die gericht zijn op eigendoms- en landrechten voor

vrouwen (en het opzetten van gezamenlijke coöperatieven en
bedrijven) door het bepleiten van nieuwe wetgeving, het verle-
nen van rechtsbijstand of het vergroten van het publieke
bewustzijn van deze problematiek.
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_Alleenstaand maar met opgeheven hoofd 
Alleenstaande weduwen in Nepal hebben een uitzonderlijk lage
status. Ze zouden zelfs ongeluk en ziekte brengen. Door de bur-
geroorlog in Nepal is het aantal weduwen dramatisch toegeno-
men. Deze vrouwen moeten niet alleen het verlies van hun man
verwerken, maar ook nog eens het verlies aan status. Ze moeten
een manier vinden om de kost te verdienen voor zichzelf en hun
kinderen, een opgave die er niet lichter op wordt als de familie
van hun overleden echtgenoot, zoals vaak gebeurt, hen eigen-
domsrechten ontneemt. Het risico dat deze vrouwen verhandeld
worden en in de prostitutie terechtkomen, is bijzonder groot.

Women for Human Rights (WHR) wil een programma opstarten
voor de opvang en rehabilitatie van alleenstaande vluchtelingen-
vrouwen. ‘Chahari’ betekent in het Nepalees een enorme schuur
onder een boom. In de Chahari van WHR kunnen alleenstaande
vrouwen terecht om hun zelfvertrouwen op te bouwen, vaardighe-
den te leren en hun kans op betaald werk te vergroten, zodat ze
uiteindelijk met opgeheven hoofd kunnen terugkeren naar hun
eigen gemeenschap en naar een gerespecteerd en onafhankelijk
bestaan met hun kinderen. Dit is dringend noodzakelijk in het hui-
dige Nepal, dat wordt beheerst door conflicten en waar (met
name alleenstaande) vrouwen worden geconfronteerd met toene-
mend geweld en handel in vrouwen (als prostituees naar India).
De belangrijkste doelstellingen van WHR zijn om de rechten van
alleenstaande vrouwen (weduwen) op te nemen in algemene ont-
wikkelings-, humanitaire en vredesprojecten en om alleenstaande
vrouwen te stimuleren en te helpen hun lot in eigen hand te
nemen. WHR doorbreekt het sociale, economische, religieuze en
wettelijk isolement van deze vrouwen door hen in de dagelijkse
gang van zaken op te nemen. Werk dat baanbrekend is en navol-
ging verdient.  

_Vrede en veiligheid
Naast de toenemende armoede ten gevolge van de globalisering,
heeft de vrouwenbeweging in deze regio ook te maken met een
groeiend aantal oorlogen en militarisme, separatistische bewegin-
gen, etnische vijandigheden en de opkomst van diverse funda-
mentalistische bewegingen. Samen met andere factoren zorgt dit
voor een vernieuwing en versterking van traditionele, feodale en
patriarchale sociale verhoudingen. Geen van deze uitdagingen is
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nieuw, maar in de huidige politieke situatie hebben ze een nieuwe
dimensie en complexiteit gekregen, en grotere urgentie dan ooit
tevoren. 

_Aandachtspunten in vrede en veiligheid 
. Vrouwen als beslissingsbevoegden betrekken bij vredesonder-

handelingen, wederopbouw en verzoeningsprocessen; 
. Vluchtelingen- en ontheemde vrouwen (IDP’s) steunen en verte-

genwoordigen; 
. Werken aan het beëindigen van geweld tegen vrouwen in con-

flictgebieden, vrouwelijke slachtoffers van geweld in conflictge-
bieden aanmoedigen te praten over hun ervaringen, hen
beschermen en ondersteunen bij het zoeken naar gerechtigheid
en therapeutische hulp.

_Opvang langs de grens
Meer dan 100.000 Karen-vluchtelingen wonen in zeven kampen
langs de Thais-Birmese grens, waaronder ook Birmese mosli-
ma’s. Vanwege hun kwetsbare situatie worden deze vuchtelingen-
vrouwen regelmatig geconfronteerd met geweld. Karen Women’s
Organisation (KWO) – door vrouwen geleid en met meer dan
30.000 vrouwelijke leden uit Karen - steunt en verenigt Birmese
vrouwen in hun strijd voor democratie en gelijkheid in Birma. De
burgeroorlog in het land heeft geleid tot overvolle vluchtelingen-
kampen langs de grens tussen Thailand en Birma, waar KWO
zeer actief is.

Het KWO Women’s Protection Program geeft vluchtelingenvrouw-
en zeggenschap, maakt hen bewust van hun rechten en biedt
steun aan slachtoffers van geweld. Het KWO-programma infor-
meert jonge vrouwen over hun rechten en biedt hen een platform
om hun ervaringen uit te wisselen. Voor oudere vrouwen worden
fora georganiseerd waar ze openlijk kunnen spreken over taboes
als geweld en misbruik, waardoor hun zelfvertrouwen en sociale
participatie toenemen. KWO heeft ook een tijdelijk onderkomen
ingericht voor slachtoffers van huiselijk geweld, verkrachting en
mensensmokkel. Het Women’s Protection Program komt naar
schatting aan meer dan 4.300 vrouwen direct ten goede en indi-
rect nog aan duizenden anderen.
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Europa
Het Europa-programma beslaat drie gebieden: Nederland/West-
Europa, Centraal- en Oost-Europa en de Voormalige Sovjet Unie.
Binnen de subregio’s worden verschillende accenten per thema
gelegd. De regio West-Europa kende 10 subsidies toe met een
gemiddeld bedrag van € 6.432. In de regio Nederland zijn in
totaal 48 subsidies toegekend voor een totaal bedrag van 
€ 129.706. Het gemiddelde subsidiebedrag bedraagt € 2.702. In
de regio Centraal- en Oost-Europa zijn in totaal 41 subsidies toe-
gekend voor een totaalbedrag van € 190.688 (gemiddelde subsi-
diebedrag € 4.651) en in de regio Voormalige Sovjet Unie zijn in
totaal 39 subsidies toegekend voor een totaal bedrag van 
€ 132.335 (gemiddelde subsidiebedrag € 3.393). 

_Economische rechtvaardigheid
Armoede, ongelijke beloning, uitbuiting en discriminatie van wer-
kende vrouwen, afkalvende sociale voorzieningen en gezond-
heidszorg – dit zijn nog maar een paar van de kenmerken van de
voortschrijdende globalisering van de economie. Afhankelijk van
hun etnische afkomst, klasse, seksuele geaardheid en of ze in de
stad of op het platteland wonen, krijgen Europese vrouwen te
maken met de (serieuze) gevolgen van deze ontwikkelingen.

_Aandachtspunten in economische rechtvaardigheid 
. Weerstand bieden aan en alternatieven ontwikkelen voor de pri-

vatisering van overheidsdiensten, vrije handel, globalisering en
andere economische beleidsplannen en trends; 

. Manieren vinden om de kloof tussen verschillende groepen vrouw-
en zowel binnen als buiten de Europese Unie te overbruggen; 

. De ontwikkeling ondersteunen van internationale feministische
netwerken en samenwerkingsverbanden die effectief weerstand
bieden aan de heersende macht en op alle niveaus alternatieven
creëren;

. De samenwerking tussen vrouwenbewegingen en andere sociale
bewegingen versterken om zo ‘alternatieve globaliserings’-
bewegingen te vormen.

_Lichamelijke integriteit
Nu Europa politiek gezien een ruk naar rechts maakt, komen de
seksuele en voortplantingsrechten van vrouwen onder vuur te lig-
gen. Abortus is nog steeds illegaal in Ierland, Polen en Malta, en
in veel landen die wel een abortuswet hebben, zijn de conserva-
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tieven hard bezig die te ondermijnen – zonder jonge mensen fat-
soenlijk seksuele voorlichting te geven. De afbraak van de sociale
vangnetten in Europa leidt tot minder gezondheidszorg en minder
voorzieningen om geweld tegen vrouwen te voorkomen. 

_Aandachtspunten in lichamelijke integriteit
. Groepen die zich, met beperkte middelen, op een creatieve

manier afzetten tegen de onderdrukking van de lichamelijke inte-
griteit van vrouwen op verschillende fronten; 

. Groepen die zich sterk maken voor het recht op gezondheids-
zorg voor alle vrouwen in Europa, inclusief arme vrouwen, vrou-
wen uit ethnische minderheden en illegale vrouwen, die afhan-
kelijk zijn van ‘liefdadigheid’ en illegale sociale ‘voorzieningen’;

. Groepen die streven naar seksuele diversiteit en zich afzetten
tegen homofobie en heteroseksisme; 

. Groepen die strijden tegen geweld tegen vrouwen, een punt dat
hoog op de agenda van de Europese vrouwenbeweging staat.

_Het Rosa Huis: Centrum voor vrouwelijke 
oorlogsslachtoffers in Kroati�

Het Rosa Huis is een van de eerste organisaties in de regio die
feministische en anti-oorlogsnetwerken met elkaar in contact
brengen. De organisatie legt de nadruk op samenwerking tussen
vrouwengroepen uit voormalig Joegoslavië en heeft met die groe-
pen gemeen dat ze feministisch, geweldloos en niet-nationalis-
tisch is. 
Vanaf 1994 heeft het Rosa Huis dienst gedaan als opvang voor
ontheemde vluchtelingen- en terugkerende vrouwen. De groep
opende een SOS hotline en bood psychosociale en organisatori-
sche hulp aan vrouwen en vrouwenorganisaties in oorlogsgebie-
den. Een hiervoor opgeleid team geeft trainingen en workshops
aan vrouwen-NGO’s over het opzetten en de organisatie van een
NGO, geweldloze communicatie en conflictoplossing, trauma,
onderhandelingsvaardigheden en de hulp aan slachtoffers van
geweld. 

Mama Cash heeft in 2004 de vertaling en uitgave gefinancierd
van twee Rosa Huis publicaties over therapeutische hulpverlening
en groepswerk met vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van
geweld. Mama Cash steunt het Rosa Huis omdat de langdurige
samenwerking en uitwisseling van deze organisatie met een
breed netwerk van feministische, anti-nationalistische en anti-
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gewelddadige groepen aansluit bij de visie van Mama Cash op
duurzaam werken aan vrouwenrechten.

_Kunst, cultuur en media
Nu Europa zichzelf herdefinieert, worden kunst, cultuur en media
steeds belangrijker, omdat zij vraagstukken als identiteit, zicht-
baarheid, culturele uitwisseling, die thuishoren bij diversiteit, con-
frontatie en dialoog voor het voetlicht brengen.  

Mama Cash steunt het recht van vrouwen op artistieke expressie.
Ze biedt nieuwe en/of onbekende kunstenaars, groepen en
bewegingen de kans om uiting te geven aan hun sociale en poli-
tieke ideeën. Kunst, cultuur en nieuwe media leveren een belang-
rijke bijdrage aan de bewustwording en de ondersteuning van
vrouwenrechten.

_Aandachtspunten in kunst, cultuur en media 
. Initiatieven die maatschappelijke veranderingen in gang zetten;
. Initiatieven die gelieerd zijn aan evenementen, festivals, publica-

ties en netwerken met een Europese dimensie en een internatio-
naal publiek en bereik; 

. Initiatieven die van doen hebben met feministische en alternatie-
ve media en communicatienetwerken, vooral die initiatieven die
allianties versterken, taboes doorbreken en sociale veranderin-
gen op gang brengen. 

_Ontsluier de schaamte
Een groep jonge vrouwen van Marokkaanse afkomst uit
Amsterdam heeft met steun van Mama Cash een reportage
gemaakt over de Franse vrouwenbeweging ‘Ni Putes, Ni
Soumises’ (NPNS). De reportage bevat interviews met de initia-
tiefneemsters van NPNS in Parijs, gesprekken met enkele Franse
slachtoffers van groepsverkrachtingen en geweld, een impressie
van de voorsteden van Parijs en een impressie van de grote
demonstratie van NPNS op 8 maart 2004, Internationale
Vrouwendag. 
De Amsterdamse jonge meiden willen meer aandacht en open-
heid bereiken voor geweld tegen (allochtone) vrouwen en de
groep ziet een groot aantal overeenkomsten tussen de vrouwen
in Parijs en de vrouwen in Amsterdam. In de situatie van jonge
vrouwen spelen dezelfde thema’s zoals migratie, de islam en de
relatie met Noord-Afrika. Met behulp van de video en een discus-
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sieavond is het gelukt geweld tegen vrouwen dringend onder de
aandacht te brengen bij leeftijdsgenoten.

_Nine Arabesques
Het project ‘ReAffiliations: Sightings/Mother and Migration’
[‘Verbondenheid: Waarnemingen/Moeder en Migratie’] is een
rondreizende tentoonstelling van kunstenaressen uit verschillende
Europese contexten. De locatie van de tentoonstelling en de
samenstelling van de groep wisselen steeds, waardoor kunstena-
ressen worden gedwongen constant na te denken over hun
opstelling tegenover allerlei Europese ruimten en tegenover
elkaar. Dit proces leidt tot het creëren van nieuwe betekenissen
en uitingen. Mama Cash ziet dit project als een vernieuwend en
uitdagend cultureel experiment in een veranderend Europa. De
tentoonstelling biedt nieuwe inzichten in landen, culturen en kunst
en vormt een sterk platform voor discussie en uitwisseling. Mama
Cash heeft de reis van de tentoonstelling naar Albanië gefinan-
cierd en de deelname van Albanese kunstenaressen aan het pro-
ject mogelijk gemaakt.

Latijns-Amerika en de Cariben
In de regio Latijns-Amerika en de Cariben werden 55 subsidies
toegekend voor een totaal bedrag van € 304.261. Het gemiddel-
de subsidiebedrag bedroeg € 5.532. Binnen de regio Latijns-
Amerika is niet gekozen voor prioritaire thema’s maar voor speci-
fieke doelgroepen en activiteiten binnen de thema’s.

_Vrede en veiligheid
Conflicten worden tegenwoordig zelden nog uitgevochten door
beroepslegers op een formeel slagveld. Van een gedragscode,
zoals de bescherming van vrouwen, kinderen en andere burgers,
is geen spoor meer te bekennen. Burgers zijn nu gewoon doel-
witten, ook vrouwen en kinderen, die de meerderheid vormen van
de vluchtelingen en ontheemden (IDP’s). Verkrachting en ander
seksespecifiek geweld komt steeds vaker voor, wat de wonden
die de oorlog slaat, alleen maar dieper maakt. Ironisch genoeg is
er voor vrouwen zelden plaats aan de onderhandelingstafel.
Sterker nog, overeenkomsten die na een conflict gesloten wor-
den, negeren vrouwen en stellen hen niet in staat om hun trau-
ma’s te verwerken, te reïntegreren en hun maatschappij opnieuw
op te bouwen. 
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_Aandachtspunten binnen vrede en veiligheid
. Het steunen van ontheemde bevolkingsgroepen en vluchtelin-

gen, met name vrouwen;
. Het stimuleren van deelname van vrouwen aan wederopbouw

en verzoeningspogingen; 
. Een eind maken aan immuniteit voor misdaden begaan tegen

vrouwen tijdens gewapende conflicten.

_Columbiaanse rechtzaal voor de vrede
Colombia is al ruim 30 jaar verwikkeld in een burgeroorlog die
verwoestende gevolgen heeft voor de levens van vrouwen. In oor-
logen is seksueel geweld tegen vrouwen een manier om de hele
gemeenschap te bedreigen en te straffen; zelfs gedwongen pros-
titutie wordt ingezet als middel van oorlogvoering.

‘Asociacion Consenso de Mujeres del Barco de la Paz’, een vrou-
wenorganisatie in Colombia, zet zich in voor deze vrouwen en
hun rechten. Zij vragen vrouwen die deel uit maken van het
Colombiaanse conflict, vrouwen met verschillende politieke over-
tuigingen, voorstellen met verzoeningsstrategieën in te dienen.
Vrouwenorganisaties bundelen hun krachten en kennis om te
werken aan oplossingen om het gewapende conflict in Colombia
te stoppen en de symbolische en culturele rijkdom van
Colombiaanse vrouwen weer zichtbaar te maken. Met voorstellen
van de ‘Court of women against oblivion and for peace and
reconciliation’ wordt druk uitgeoefend op de publieke agenda van
de nationale en internationale media om meer aandacht te krijgen
voor de rechten van de vrouw. 

Met dit project verbeteren zij de rol van vrouwen in het conflict.
Zij creëren een veilige plek waar vrouwen worden gehoord en
vrijuit kunnen praten. Tijdens een zeven dagen durend evenement
krijgen vrouwen de ruimte om hun verhaal te vertellen en worden
verschillende workshops aangeboden. Daarnaast worden ‘wijze
vrouwen’, uit Colombia en andere landen uitgenodigd om symbo-
lisch een oordeel te vellen over de situatie van vrouwen in
Colombia. 

Dit project bereikt 3500 vrouwen uit vijf verschillende regio’s in
Colombia en is onder de huidige omstandigheden, gewapende
conflicten, bijzonder gevaarlijk. Door een organisatie als
Asociacion Consenso de Mujeres del Barco de la Paz kan er
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weer uitgekeken worden naar vrede, veiligheid en een waardig
leven voor Colombiaanse vrouwen. 

_Lichamelijke integriteit
Het ontvoeren en vermoorden van honderden vrouwen en meisjes
in de Mexicaanse staat Chihuaha laat goed zien hoe hoog de
obstakels zijn, die vrouwen, voor wie geweld thuis en in de
gemeenschap geen ondenkbeeldig risico is, moeten overwinnen
om gerechtigheid te krijgen. Voor deze misdaden is niemand ver-
oordeeld. Soortgelijke patronen van seksespecifieke moorden die
onbestraft blijven, komen ook voor in andere delen van Mexico en
Midden Amerika. Wetgeving die een einde moet maken aan
geweld tegen vrouwen, is tot nu toe niet meer waard gebleken
dan het papier waarop het gedrukt is. Seksueel geweld, waaron-
der verkrachting en verminking, is als oorlogswapen gebruikt in
het gewapende conflict in Colombia. Activisten maken ook mel-
ding van geweld tegen lesbische, biseksuele en transseksuele
vrouwen, ook door de politie.

_Aandachtspunten binnen lichamelijke integriteit 
. Het stimuleren van beleid en wetgeving om geweld tegen vrou-

wen te voorkomen en reproductieve rechten, waaronder abor-
tus, veilig te stellen;

. Het steunen van groepen die vrouwensmokkel en gedwongen
migratie tegen willen gaan; 

. Het steunen van bepaalde gemarginaliseerde groepen, zoals
prostituees, lesbische vrouwen.

_Eilanden onder elkaar
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA), huiselijk geweld,
ongewenste zwangerschap en abortus zijn grote problemen in
het Caribische gebied. Onveilige abortus is de hoofdoorzaak van
het hoge sterftecijfer onder moeders in de Cariben. 
Door armoede en een lage sociale status zijn vrouwen in de
Cariben vrij machteloos in seksuele besluitvorming. The
Caribbean Institute for Women’s Health streeft naar verbetering
van de rechten van de vrouw en totale seksuele zelfbeschikking.
Een van de belangrijkste doelstellingen is het bouwen van brug-
gen tussen de realiteit, de situatie waarin vrouwen verkeren en
educatie over seksuele en reproductieve kwesties. 
Sinds 2001 is The Caribbean Institute for Women’s Health actief
op het gebied van gezondheidsvoorlichting. In de eerste drie jaar
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(2001-2004) leidden zij een onderzoeksproject in het Caribische
gebied, om de abortus, de contraceptiewetten en de praktijk in
kaart te brengen. 2005 is het eerste jaar waarin daadwerkelijk
voorlichting wordt gegeven aan vrouwen en voorlichtingscampag-
nes worden gestart.

Het door Mama Cash gefinancierde project brengt een regionale
beweging bijeen om verwoestende gevolgen van onveilige abor-
tusprocedures aan het licht te brengen. Verschillende sprekers
worden samengebracht om het over het taboeonderwerp abortus
te spreken in de hoop dat de bevolking en regering de ogen zul-
len openen. Dit is een gewaagde en risicovolle onderneming
gezien de sterke conservatieve politieke overtuigingen. Onlangs
wilde de regering van St. Lucia, een eiland gelegen in de Cariben,
een wet aannemen waarin abortus in specifieke gevallen, in geval
van bijvoorbeeld verkrachting of gezondheidsproblemen, toege-
staan werd. Ook hier stemde conservatieve partijen  tegen. Op
lange termijn hoopt Mama Cash dat dit project veilige, legale
abortus in het Caribische gebied zal vergemakkelijken en
bespreekbaar zal maken. 

Midden-Oosten
In 2004 zette Mama Cash met steun van een Engels vermogens-
fonds een apart subsidieprogramma op voor het Midden-Oosten
en het Noorden van Afrika. Voorheen viel het Midden-Oosten
onder het subsidieprogramma Azië en Pacific en Noord-Afrika
onder het Afrika-programma. Een stijgende hoeveelheid subsidie-
aanvragen vanuit het gebied en de internationale aandacht voor
het Midden-Oosten, maakten duidelijk dat de gebieden specifie-
kere aandacht vereisten. Omdat Noord-Afrika, dat algemeen als
Maghreb wordt aangeduid, cultureel en historisch nauw verbon-
den is met het Midden-Oosten, is het een even belangrijk deel
van het nieuwe programma geworden.

Vergeleken bij de vrouwenbeweging uit andere gebieden in het
Zuiden, is de beweging in het Midden-Oosten tot op heden inter-
nationaal onzichtbaar. Vanwege politieke en culturele omstandig-
heden werken de organisaties meer op lokaal, nationaal en regio-
naal niveau. Maar tijden veranderen. Interessante initiatieven wor-
den ontwikkeld, die variëren van dienstverlening aan vrouwen tot
aan het lobbyen voor politieke verandering in hun landen.
Vrouwengroepen staan echter onder groeiende druk van gods-
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dienstige leiders die hun activiteiten als ‘westelijke feminisme’ wil-
len verwerpen. De groepen hebben daarom ook moeite om
draagvlak en lokale financiële steun te krijgen. Mama Cash kan
een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van
de vrouwenbeweging in de regio, juist omdat zij kleinschalig ope-
reert. Het investeren in persoonlijk contact met lokale vrouwen en
het opbouwen van lokale en regionale netwerken zijn efficiënte
middelen gebleken in het strategisch financieren. Mama Cash
wordt niet gebonden door een enorm bureaucratisch administra-
tief systeem waardoor het snel en flexibel kan opereren. Daarom
kan Mama Cash in het Midden-Oosten juist die groepen steunen,
die de steun ook daadwerkelijk nodig hebben.

In de regio Midden Oosten zijn in totaal 24 subsidies aan vrou-
wengroepen toegekend voor een totaal bedrag van € 185.865.
Het gemiddelde subsidiebedrag bedraagt € 7.744. Aan de the-
ma’s zeggenschap en participatie en vrede en veiligheid wordt in
deze regio prioriteit gegeven. 

_Zeggenschap en participatie
Zeggenschap en participatie is een belangrijk thema, vooral van-
wege de continu veranderende politieke situatie in het gebied.
Vrouwen nemen niet deel aan besluitvormende processen, en
projecten die tot doel hebben om dit te verbeteren door zich op
belangrijke gebeurtenissen zoals Palestijnse of Irakese verkiezin-
gen te richten, kunnen voor vrouwen in de regio een groot ver-
schil maken. 

_Stem op een vrouw
Het gebrek aan onderwijs is een van de remmende factoren in
het democratisch politieke proces in de bezette Palestijnse gebie-
den. Onderzoek heeft de directe correlatie tussen onderwijs en
steun voor verkiezingen aangetoond. De vrouwen met weinig of
geen onderwijs stemmen niet vaak en als zij stemmen, stemmen
zij over het algemeen op mannen in plaats van vrouwen.
Bovendien wordt de Palestijnse maatschappij door mannen
gedomineerd en vertellen veel mannen hun vrouwen op wie zij
moeten stemmen. 

De ‘Association of Women Committees for Social Work’
(AWCSW) uit Ramallah wil met het project ‘Enhancing Women’s
Participation in Elections’ een einde maken aan deze gangbare
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praktijk. Met een intensieve trainingscursus voor vrouwelijke kan-
didaten en een uitgebreide educatieve campagne over de verkie-
zingen denkt AWSCW de participatie van vrouwen in Palestijnse
verkiezingen te verhogen. Twintig vrouwen uit het gebied
Ramallah volgden de intensieve training voor verkiezingskandida-
ten. Ruim zevenhonderd vrouwen namen deel aan de educatieve
campagne. Een van de deelnemers zei na afloop: ‘Nu ik leer
lezen, gaat er een nieuwe en spannende wereld voor me open. Ik
mag dan oud zijn, maar ik wil nog heel graag leren. Ik heb nooit
gestemd omdat ik niet wist dat ik mocht stemmen. Niemand
weerhoudt me ervan om deze keer te gaan stemmen. Het klinkt
ook helemaal niet moeilijk’.

_Familierecht met verstrekkende gevolgen
Vrouwen hebben in het Marokkaanse familierecht, de
Mudawannah, geen zelfstandige rechtspositie. Dit heeft niet
alleen gevolgen voor vrouwen in Marokko maar ook voor
Marokkaanse vrouwen in Europa. Marokko gaat namelijk uit van
het nationaliteitsbeginsel, waardoor de Marokkaanse wetgeving
ook voor Marokkaanse immigranten van kracht blijft. Al jarenlang
proberen (Marokkaanse) vrouwenorganisaties direct of via hun
landelijke overheden druk uit te oefenen op de Marokkaanse
regering voor de gelijkberechting van vrouwen. Nu de
Marokkaanse koning steun heeft gegeven aan enkele belangrijke
wetswijzigingen, lijkt enige verbetering in zicht. Twee belangrijke
begrippen verdwijnen uit het familierecht: het recht van de man
op seksuele gemeenschap en de plicht van de vrouw tot gehoor-
zaamheid. Beide partners zijn voortaan gelijk verantwoordelijk
voor het gezin. Een man kan niet meer van zijn vrouw scheiden
door haar te verstoten.

Vrouwenorganisaties binnen en buiten Marokko ontwikkelen veel
activiteiten om de juridische verworvenheden ook daadwerkelijk
in verbeteringen om te zetten. ‘Association AMAL’ uit Casablanca
ontwikkelde een lied en een kort toneelstuk om de wijzigingen in
het familierecht onder de aandacht te brengen. Met deze innova-
tieve en vernieuwende manier bereikt AMAL een groot publiek en
verspreidt kennis over de wetswijzigingen onder de Marokkaanse
bevolking. Hiermee legt de organisatie de basis voor de daadwer-
kelijke implementatie van de juridische verworvenheden en de
eerste stap naar verdere herziening.
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Vrouwenfondsen
Kenmerkend voor vrouwenfondsen is het doel om een duurzame
en groeiende financieringsbron te zijn voor lokale initiatieven ter
bevordering van vrouwenrechten door het werven van lokale 
gelden Het Vrouwenfondsenprogramma groeide van € 291.511
naar € 569.235. Naast het subsidiëren van de vrouwenfondsen
werd ook veel aandacht besteed aan organisatieontwikkeling van
de lokale fondsen door het introduceren van het instrument
‘Smart Growth’ bij de vrouwenfondsen. Dit is speciaal ontwikkeld
voor organisatieontwikkeling bij vrouwenfondsen. Deze introductie
heeft zeer positieve resultaten opgeleverd en op een na alle deel-
nemende fondsen hebben aangegeven hiermee verder te willen
gaan in de komende jaren. Het Vrouwenfondsenprogramma is
halverwege 2004 geïntegreerd onderdeel gaan uitmaken van de
regionale programma’s. 15 internationale vrouwenfondsen heb-
ben in 2004 van Mama Cash subsidie ontvangen.

_Lunchen tegen geweld
In Zuid-Afrika zit een op de vier vrouwen in een relatie waar
geweld wordt gebruikt. Elke 25 seconden wordt een vrouw ver-
kracht. Elke zes dagen vermoordt een man zijn vrouw. Dit is de
dagelijkse werkelijkheid in Zuid-Afrika. De mythe is dat vrouwen in
geweldsrelaties geen actie durven ondernemen. Wheat Trust, een
Zuid-Afrikaans vrouwenfonds, gelooft dat vrouwen wel degelijk
actie ondernemen als zij weten welke keuzes ze hebben. Op 19
mei organiseerde Wheat een lunch met 1000 (zaken)vrouwen
waarbij geld werd ingezameld voor acties tegen geweld. Het was
een groot succes. Tina Thiart, directeur van Wheat, vertelt: ‘We
hebben veel donateurs binnen gehaald. Met hun bijdragen kun-
nen we trainingen bekostigen voor 70 vrouwengroepen die steun
bieden aan slachtoffers van geweld.’ Dit is een voorbeeld van een
van de innovatieve fondswerfacties die met steun van Mama
Cash werden georganiseerd om donateurs te werven en zo in
Zuid-Afrika een filantropiecultuur voor vrouwenrechten te creëren.
Het bijbehorende communicatiemateriaal is net zo vernieuwend.
De potentiële sponsors zijn vaak zo gecharmeerd van het mate-
riaal dat ze meteen een inhoudelijk gesprek aangaan ….én met
geld over de brug komen. 

36 / tegendraadse heldinnen



Fondsenwerving

Mama Cash heeft inkomsten uit verschillende bronnen: giften en
donaties van individuen, opbrengsten van het eigen vermogen,
subsidies van overheden en institutionele donoren, inkomsten uit
lezingen en dergelijke. In 2004 werd de geplande fondswerving-
begroting niet helemaal gehaald. Ten opzichte van het voorgaan-
de jaar zijn de inkomsten afkomstig van institutionele donoren en
grote particuliere fondsen gestegen. Dit komt vooral door een
hogere subsidie van een Europese donor en een donatie van een
nieuwe Amerikaanse stichting. De inkomsten uit de particuliere
sector en private fondsen liepen vanwege de recessie terug. In
2004 is voor € 3.247.351 aan inkomsten gegenereerd. Na aftrek
van de directe kosten die gemaakt werden voor fondsenwerving
(€ 295.043), bleef € 2.952.308 beschikbaar voor de doelstelling,
het verbeteren van de positie en rechten van vrouwen wereldwijd.

Vanaf 2004 wordt extra geïnvesteerd in de opbouw van een gro-
tere gespecialiseerde afdeling Fondsenwerving. Met een pro-
grammamedewerker specifiek voor individuele donateurs hoopt
Mama Cash in de beleidsperiode tot 2006 meer donateurs te
werven, die structureel een bijdrage willen leveren aan haar werk.
Door de extra investeringen stijgt het kostenpercentage van fond-
senwerving: van 10% in 2003 naar 16% in 2004. Met dit percen-
tage blijft Mama Cash ruimschoots onder de CBF-norm van 25%.
Het halen van deze 25%-norm is verplicht voor het mogen voeren
van het CBF-Keur. Het CBF-Keur is een garantie dat het geld van
de donateur goed terecht komt. Om dit keurmerk te mogen voe-
ren, moet ten minste 75% van de geworven inkomsten aan de
doelstelling van de organisatie worden besteed. 

_Particulieren
Mama Cash verkrijgt meer dan 50% van haar inkomsten van par-
ticulieren. Particuliere fondsen hebben het grootste aandeel in dit
percentage: in 2004 ontving Mama Cash € 753.809 van particu-
liere fondsen. In het verslagjaar kon Mama Cash 206 nieuwe
donateurs verwelkomen, waarmee het totaal op 2153 mensen
kwam. De 2153 donateurs brachten in 2004 in totaal 
€ 1.819.225 voor Mama Cash bij elkaar. 84 donateurs zegden
om verschillende redenen hun donateurschap op. Voor 25 dona-
teurs was hun financiële situatie niet langer toereikend om Mama
Cash te steunen en slechts een donateur zegde op na een klacht. 
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_Vaste giften
Veel donateurs (76%) geven structurele steun aan Mama Cash:
gemiddeld € 90 op jaarbasis. Opmerkelijk is dat de meerderheid
van de vaste donateurs kiest voor een donatie per maand (41%);
ruim 14% kiest voor de mogelijkheid per half jaar te doneren.

Nadia Haase, advocate bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam
‘In veel landen worden vrouwen stelselmatig achtergesteld. Hoe
talentvol ze ook zijn, ze krijgen niet de kans zich te ontplooien.
Omdat ik zelf die kansen wel heb gekregen, wil ik graag iets voor
hen doen. Een investering in hun toekomst is een investering in
maatschappelijke verandering.’ 

Bernadette Kuiper, studente 
‘De emancipatie van vrouwen in buiten- én binnenland is nog
verre van voltooid. Overal om ons heen worden vrouwen geëxp-
loiteerd, wat nog te vaak onopgemerkt aan ons voorbij gaat.
Daarom steun ik Mama Cash.’

_Incidentele giften
Het aantal incidentele gevers is weliswaar beduidend lager (490),
maar het gemiddelde bedrag is daarentegen aanzienlijk hoger: ¤
€ 282 per donatie. Veel eenmalige schenkingen zijn de opbrengst
van een zelf georganiseerde actie. Sommige donateurs vragen op
verjaardagen, jubilea of andere feesten in plaats van bloemen of
cadeaus een bijdrage voor Mama Cash. Ze tonen de grote
betrokkenheid van veel mensen bij de strijd voor vrouwenrechten. 

Christine Rammrath,oud-adviesraadslid van Mama Cash 
‘Voor ons was het meteen duidelijk dat we geen cadeaus wilden,
zelfs geen kunstwerk. Mijn partner schildert namelijk zelf. Waarom
dan een donatie aan Mama Cash? Omdat Mama Cash zowel
vrouwen als het zuiden, westen en oosten verbindt. Het is mooi
om een klein stukje van de materialistische wereld door te geven
voor een ideëel project. Wij zien ons huwelijk ook als een soort
statement en daarom hadden we snel besloten dat we het geld
wilden doorsluizen naar projecten voor lesbische vrouwen in
Afrika, een regio waar de mensenrechten niet zoveel bescherming
bieden als in Nederland.’
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_Notariele schenkingen
In het najaar is Mama Cash een gerichte informatieve campagne
gestart om donateurs te wijzen op de voordelen van het schen-
ken via een notariële akte. Deze manier van schenken heeft fisca-
le voordelen – aftrek voor de schenker voor de inkomstenbelas-
ting - en is daarom aantrekkelijk voor donateurs die jaarlijks een
substantiële bijdrage willen geven. Donateurs verplichten zich
jaarlijks en voor een termijn van minstens vijf jaar via een notariële
akte een vaststaand bedrag per jaar te schenken. Bij een notarië-
le schenking van minimaal € 250 per jaar neemt Mama Cash de
notariskosten voor haar rekening. De actie kende een bescheiden
succes: 20 donateurs besloten over te stappen op een schenking
via een notariële akte. Het totaal aantal notariële schenkingen
steeg hiermee met 30% tot 86 aktes.

Mieke Veenstra, gepensioneerd bestuurder van de FNV 
‘Het begrip van Mama Cash voor de initiatieven van vrouwen is
geweldig; zij ondersteunt vrouwen die dingen vanuit hun hart
opzetten. Ik zat samen met Marjan Sax in het bestuur van de
Rode Draad, de belangenvereniging voor prostituees. Door
Marjan ben ik bewust gaan nadenken over het structureel onder-
steunen van je eigen idealen. Toen me duidelijk werd dat Mama
Cash donateurs nodig had, ben ik donateur geworden. Mijn
schenking via een notariële akte betekent voor Mama Cash conti-
nuïteit en voor mij volledige belastingaftrek. Zo betaalt de belas-
ting mee aan mijn gift.’

_Legaten
Opvallend is de stijging in de inkomsten via legaten. Voor het
derde jaar op rij namen de inkomsten via legaten toe; in totaal
ontving Mama Cash zeven legaten voor een totaalbedrag van 
€ 281.169 (€ 226.806 in 2003). Steeds meer mensen nemen
Mama Cash in hun testament op. Na overlijden zal Mama Cash
het geld uit de nalatenschap op verantwoorde wijze, in de geest
van de overledene en in overleg met erfgenamen, besteden. Tot
een bedrag van € 8.483 (2004) is Mama Cash vrijgesteld van
successierecht. Boven dit bedrag betaalt Mama Cash successie-
rechten. 

_Fonds op Naam
Een Fonds op Naam geeft een schenker de mogelijkheid op een
persoonlijke manier een langdurige bijdrage te leveren aan vrou-

39 / tegendraadse heldinnen



wenrechten wereldwijd. De schenker bepaalt zelf de naam van
het fonds en in overleg met Mama Cash wordt(en) de doelstel-
ling(en) van het fonds vastgesteld. Een Fonds op Naam kan bij
leven worden ingesteld en/of bij testament. De schenking kan fis-
caal geheel aftrekbaar zijn. Mama Cash of de donor betaalde in
2004 over de schenking 11% schenkingsrecht. Het minimumbe-
drag dat jaarlijks door het Fonds op Naam wordt uitgekeerd, is
vastgesteld op € 10.000. In 2004 heeft Mama Cash vier Fondsen
op Naam. Het Maria Willard Fonds is een van deze vier. 

Marianne Rigter, eigenaar onderzoeksbureau & stichter van het
Maria Willard Fonds: 
‘Het fonds is vernoemd naar mijn oma, die zich haar hele leven
heeft ingezet voor vrouwen die hulpbehoevend waren. Er was
toen nog geen bijstand. Haar oudste zoon, broer van mijn moe-
der, liet een erfenis na waar jaarlijks een aanzienlijk bedrag uit vrij-
komt. Ik heb zelf het geld niet nodig en ben naar Mama Cash
toegegaan. Zo is het Maria Willard Fonds opgericht, voor hulp
aan vluchtelingenvrouwen. In de geest van mijn oma, oom en
moeder. Het voordeel van een fonds op naam vind ik dat je zelf
de invulling mede kunt bepalen, en de uitvoering toch aan profes-
sionals kunt overlaten.’ 
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In contact met donateurs

Mama Cash informeert haar donateurs via de website en de
nieuwsbrief, maar hecht er ook veel waarde aan haar donateurs
persoonlijk te ontmoeten. Daarom organiseert Mama Cash jaar-
lijks regionale donateurbijeenkomsten. In 2004 vonden er ver-
schillende regionale bijeenkomsten plaats tijdens het Afrovibes
festival. Op vier locaties in Nederland werden aan Mama Cash
donateurs speciale Afrovibes-arrangementen aangeboden. Het
arrangement bestond naast de voorstelling uit een korte presen-
tatie van Mama Cash en haar werk in Afrika en lunch of diner. 
De rondleidingen voor donateurs tijdens de kunstexpositie (she
shows) waren erg gewild. Zo gewild zelfs dat besloten werd het
aantal rondleidingen te verdubbelen van drie naar zes. 
De nieuwsbrief kwam in 2004 slechts eenmaal uit door onderbe-
zetting op de afdeling communicatie. De editie die in november
verscheen, kende wel een aangepast uiterlijk. Naar aanleiding van
de enquête onder de lezers, is de nieuwsbrief op verschillende
plekken aangepast, waaronder de lettergrootte. Een nieuwe
rubriek (she invests) is toegevoegd, waarin een donateur aan het
woord komt. Illustraties worden gebundeld in het hart van de
nieuwsbrief onder de titel (she changes the world) en een foto
prijkt op de voorpagina.

In 2004 werd veel aandacht besteed aan het uitwerken van het
(she-concept) als merk van Mama Cash. Hoewel de (she)-teksten
al langer figureerden op de correspondentiereeks wordt (she) nu
ook gebruikt voor de verschillende evenementen en uitgaven van
Mama Cash. Het Documentairefestival kreeg de titel (who is s/he)
en de expositie (she shows). In het voorjaar verscheen het merk-
paspoort (who is she), waarin wordt uiteengezet wie Mama Cash
is en wat zij doet. Voor de consequente doorvoering van het
(she)-concept ontving Mama Cash in april 2004 de ‘WAVE Award
for Excellence in Communications’ tijdens het jaarlijkse Women’s
Funding Network congres in Amerika. 

Het aantal bezoekers van de Mama Cash-website nam in 2004
toe. Totaal bezochten 55.387 mensen de website. Gemiddeld zijn
dat 1.065 bezoekers per week. In 2003 bezochten gemiddeld
nog 800 mensen per week de website. Het hoogste aantal
bezoekers komt nog steeds uit Nederland (94.436), dat op
afstand wordt gevolgd door de Verenigde Staten (9.056) en
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Engeland (3.950). Hoewel de website steeds beter wordt
bezocht, is in het najaar gestart met een restyling van de website.
De nieuwe website wordt in 7 talen gepresenteerd: Nederlands,
Engels, Spaans, Frans, Portugees, Russisch en Arabisch. Tevens
biedt de nieuwe site de mogelijkheid te doneren via creditcard en
meer ruimte voor de informatie van het subsidieprogramma. Naar
verwachting zal de nieuwe site in mei 2005 operationeel zijn.
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Mama Cash en haar toekomst
In 2004 is het strategische plan ‘she makes the difference’ ont-
wikkeld en goedgekeurd door het bestuur. Dit plan beschrijft de
visie, missie en ambitie van Mama Cash voor de komende jaren.
In dit plan is een uitdagende financiële ambitie van Mama Cash
vastgelegd 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 aanzienlijk te vergroten,
een verdergaande professionalisering en ontwikkeling van strate-
gisch financieren in het Zuiden, Europa en de Vrouwenfondsen.
De keuzes die in het strategische plan zijn gemaakt, gelden als
uitgangspunt voor het operationele jaarplan voor 2005. 

Het jaar 2005 wordt een belangrijk jaar voor Mama Cash. Het zal
duidelijk worden dat zij zich heeft aangepast aan grote personele
wijzigingen, waaronder de wisseling van directeur. Om te zorgen
voor meer slagkracht, zullen subsidies gericht worden op minder
thema’s. Daarnaast zal het in 2004 volwassen geworden
Vrouwenfondsenprogramma verder worden geïntegreerd in het
algemene subsidieprogramma. Mama Cash verwacht de eerste
resultaten van de effectmetingen van haar subsidies. Mama Cash
zal haar financiële middelen verder uitbouwen en de resultaten uit
2003 en 2004 overtreffen.

_Belangrijkste doelstellingen voor 2005 voor de 
diverse resultaatgebieden of activiteiten

Strategisch financieren, inclusief het Vrouwenfondsenprogramma
1. Het bewerkstelligen van positieve sociale veranderingen voor

vrouwenrechten;
2. Het versterken van de capaciteit van vrouwengroepen;
3. Het versterken en vergroten van de vrouwenfondsenbeweging;
4. Het ontwikkelen en invoeren van een monitoring- en 

evaluatie-instrument.

Fondsenwerving  
1. Het uitbreiden van de financiële middelen van Mama Cash tot

€ 4.300.000;
2. Een begrip worden in Nederland.
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Communicatie
1. Het vergroten van de zichtbaarheid van Mama Cash en de

resultaten van haar werk en het ontwikkelen van nauwkeurig
en duidelijk communicatiemateriaal (website, brochures, 
jaarverslag); 

2. Het zorgen voor transparante communicatie richting belang-
hebbenden, inclusief de financiële verslaglegging.

Organisatorische ontwikkeling van Mama Cash
1. Het verder professionaliseren van de organisatie op basis van

personeelsbeleid;
2. Het verder ontwikkelen van interne kwaliteitssystemen en 

projectmanagement; 
3. Het verder ontwikkelen van de interne communicatie en 

informatie;
4. Het stimuleren van een organisatiecultuur en –structuur die is

gebaseerd op betrokkenheid en wederzijds respect, diversiteit,
teamwork, leren, verbeteren, resultaten en efficiëntie.
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There’s a special place in hel 
for women who don’t help other women.

Madeleine Albright



Feiten en cijfers

_Subsidieprogramma
In totaal ontving het subsidieprogramma in 2004 1872 aanvragen
voor subsidie. Veruit de meeste aanvragen kwamen uit Afrika
(754) en Nederland (392). Veel Afrikaanse aanvragen konden
direct worden afgewezen omdat het om microkredieten ging. De
grote hoeveelheid aanvragen uit Nederland zijn het directe gevolg
van het stopzetten van subsidies door de Nederlandse overheid.
In totaal werd ruim 72 % van de 1515 subsidieaanvragen direct
afgewezen omdat ze niet aan een van de volgende criteria volde-
den:

. Mama Cash verleent steun aan kleine, lokale vrouwengroepen
die zich inzetten voor de bewustwording van vrouwenrechten en
voor positieve wijzigingen in wetgeving, beleid en praktijk. Bij
uitzondering financiert Mama Cash echter ook groepen die niet
uit vrouwen bestaan, mits deze zich sterk op vrouwen richten en
op vernieuwende programma’s die de maatschappelijke positie
van vrouwen verbeteren; 

. Bij het toekennen van subsidies geeft Mama Cash de voorkeur
aan relatief nieuwe organisaties met beperkte toegang tot ande-
re grote financiers; 

. De gemiddelde subsidiegrootte die Mama Cash toekent, ligt tus-
sen € 500 en € 20.000 voor projecten van maximaal een jaar; 

. Mama Cash financiert geen activiteiten die zijn gericht op het
genereren van inkomsten, geen kredietprogramma’s en geen
traditionele vakopleidingen; 

. De subsidies die Mama Cash toekent, zijn gericht op de vijf eer-
der genoemde kernthema’s.

Na de eerste ‘screening’ zijn 521 aanvragen in behandeling geno-
men. De aanvragen zijn door de programmamedewerkers inhou-
delijk beoordeeld en aan de lokale adviseurs in de regio voorge-
legd. Na goedkeuring van de lokale adviseurs zijn de aanvragen
ter beoordeling aan de Nederlandse adviesraad voorgelegd. In
2004 werden 308 (20%) voorstellen gehonoreerd voor een totaal
bedrag van € 2.361.860 (zie tabel 1).

De meeste verleende subsidies vallen binnen de thema’s
Lichamelijke integriteit (34%) en Zeggenschap en Participatie
(36%) (zie tabel 2).
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Tabel 1

2004

Afrika 754 697 57 42 
Azië en de Pacific 242 156 86 49 
Latijns-Amerika en 
de Cariben 196 104 92 55
Midden-Oosten 55 14 41 24
Nederland 392 292 100 48 
Centraal/Oost-Europa 125 69 56 41 
Voormalige Sovjet Unie 87 14 73 39 
West-Europa 21 5 16 10 
Totaal 1872 1351 521 308

Tabel 2

Afrika 8 2 6 10 14 2 42
Azië en de Pacific 27 4 3 2 13 - 49
Latijns-Amerika 19 4 5 4 23 - 55
Midden-Oosten 10 3 2 1 5 3 24
Nederland 4 17 - - 27 - 48
Centraal/Oost-Europa 13 9 5 - 14 - 41
Voormalige Sovjet-Unie 21 5 - - 13 - 39
West-Europa 4 - 1 - 4 1 10
Totaal 106 44 22 17 113 6 308
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_Bestedingen in het kader van de doelstelling

De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in 2004
wederom gestegen. Bestedingen in Nederland en West-Europa
waren lager dan in het voorafgaande jaar vanwege de productie
van de documentaires, waaraan in 2003 een groot bedrag werd
besteed dat bovenop de normale bestedingen kwam. De toege-
nomen doelbestedingen in het kader van het Vrouwenfondsen-
programma lopen volgens plan en zijn bijna verdubbeld. Ook de
andere regio’s kenden een hogere doelbesteding, met uitzonde-
ring van Nederland. Dit vindt weer zijn oorzaak in het genoemde
documentairefestival. In totaal is in 2004 € 3.247.351 in omloop
gebracht. Dit bedrag bestaat uit € 2.952.308 aan alle uitgaven in
het kader van de doelstelling en € 295.043 aan directe kosten
voor fondswerving. 

_Inkomsten
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_Bestedingen strategisch financieren

_Totale bestedingen in 2004 

- Programma strategisch financieren € 2.361.860
- Uitvoeringskosten programma 

strategisch financieren €    538.954
- Kosten eigen fondswerving €    219.993
- Voorlichting en Communicatie €    211.703
- Algemene beheerskosten * €    343.408

Totale kosten 3.675.918

Algemene beheerskosten zijn kosten, die niet direct toe te reke-
nen zijn aan fondswerving en de doelbestedingen. Het betreft de
kosten van directie, financiën, personeelszaken en secretariaat,
die nodig zijn voor de aansturing van de organisatie om haar
doelen te realiseren. 

* Conform CBF instructies zijn in de staat van lasten en baten de algemene
beheerskosten volgens interne verdeelsleutel toegerekend aan overige 
bestedingen. 
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_Totale bestedingen 2004 in procenten
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Women are the real architects of society. 

Harriet Beecher Stowe



Jaarrekening 2004
De in het jaarverslag opgenomen balans en staat van lasten en
baten zijn ontleend aan de jaarrekening 2004, die is opgesteld
volgens de Richtlijn Verslaggeving voor Financiële Instellingen,
zoals deze door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is
vastgesteld. 
De door Berk Accountants goedkeurende verklaring bij de jaarre-
kening 2004 is bijgevoegd. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Mama
Cash. De volledige jaarrekening 2004 is op aanvraag beschik-
baar.

In 2004 werd de begroting niet helemaal gehaald. Ten opzichte
van het voorgaande jaar zijn de inkomsten afkomstig van institu-
tionele donoren en grote particuliere fondsen gestegen. Dit komt
vooral door een hogere subsidie van een Europese donor en een
donatie van een Amerikaanse stichting. De inkomsten uit de par-
ticuliere sector en private fondsen liepen echter terug. Er werd
een totaal van € 3.247.351 aan inkomsten gegenereerd. De
inkomsten bestaan uit het totaal beschikbare bedrag voor de
doelstelling (€ 2.952.308) en de kosten voor eigen fondsenwer-
ving (€ 295.043). Per saldo kwamen de baten 16% lager uit dan
begroot.

Ook de kosten voor eigen fondsenwerving waren 52% lager dan
begroot. De geplande personele uitbreiding op de fondswerving-
afdeling vond later plaats dan voorzien, waardoor enkele geplan-
de wervingsacties niet zijn uitgevoerd. 

Ondanks de lager uitgevallen baten heeft het bestuur besloten
om toch het gehele geplande strategisch financieringsprogramma
te realiseren. Hiertoe werd geld aan het eigen vermogen onttrok-
ken.

De combinatie van totale bestedingen enerzijds en iets lager uit-
gevallen kosten anderzijds heeft geleid tot de volgende ratio’s:
. Kosten eigen Fondswerving in percentage uit de baten eigen

fondsenwerving: 16,2%. Dit is lager dan de begroting voor 2004
van 23,83%;

. Programma uitvoeringskosten in percentage van besteding aan
doelstellingen: 25,8%; dit is lager dan de begroting voor 2004
van 26,92%.
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Balans per 31 december 2004 

Activa 2004 2003

Materiële vaste activa 132.604 104.462
Uitstaande leningen verstrekt in het kader 
van de doelstelling 28.177 29.030
Beleggingen:
- algemeen 1.599.674 1.576.370
- Tijlfonds - 631.729
Vorderingen 878.197 779.871
Liquide middelen 732.705 1.082.180
Liquide middelen Tijlfonds - 2.464

3.371.357 4.206.106
Passiva

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:
- continuïteitsreserve 1.179.424 1.597.655
Vastgelegd vermogen:
- fonds activa bedrijfsvoering 132.604 104.462
- aangewend in het kader van de doelstelling 28.177 29.030
- bestemmingsfondsen 53.612 85.385
- Tijlfonds - 634.193
- Maria Willard fonds 172.148 178.000

Totaal vastgelegd vermogen 386.541 1.031.070

Totaal eigen vermogen 1.565.965 2.628.725

Voorzieningen:
- borgstellingen 6.930 39.442
- kleine kredieten 7.044 7.257
Schulden op lange termijn 469.984 459.276
Schulden op korte termijn 1.321.434 1.071.406

3.371.357 4.206.106



Staat van baten en lasten over 2004

Inkomsten 2004 2004 2003
Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften:
- periodieke uitkeringen 452.261 560.760 865.404
- vaste giften 147.283 450.000 144.544
- incidentele donaties 138.085 500.000 360.046
- particuliere fondsen 753.809 867.000 322.638
- fondsen op naam 104.797 145.600 479.877
Nalatenschappen 281.169 150.000 226.806
Af: schenkingsrechten -58.179 -110.000 -66.017

Totale baten uit eigen fondsenwerving 1.819.225 2.563.360 2.333.298

Kosten eigen fondsenwerving:
- directe wervingskosten 52.846 252.500 52.574
- uitvoeringskosten 242.197 358.396 185.090

295.043 610.896 237.664
De kosten fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 16,22% 23,83% 10,19%

Beschikbaar uit fondsenwerving 1.524.182 1.952.464 2.095.634 

Subsidies overheden en anderen:
- overheden 500.000 500.000 504.000
- anderen 818.295 1.028.333 796.150

Resultaat beleggingen:
- algemeen 77.482 15.000 126.666
- Tijlfonds - - 15.694
Overige baten:
- overige inkomsten 32.349 20.000 17.785

Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.952.308 3.515.797 3.555.929
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Bestedingen aan doelstellingen

Programma strategisch financieren 2004 2004 2003
Werkelijk Begroot Werkelijk

Vrouwenfondsen 569.235 539.700 291.511
Afrika 321.958 300.000 205.735
Azië en de Pacific 299.100 300.000 194.487
Latijns-Amerika en de Cariben 351.261 300.000 180.935
Midden-Oosten en Maghreb 185.865 235.350 21.548
Centraal- en Oost-Europa 190.688 180.000 124.792
Voormalige Sovjet Unie 132.335 137.500 134.793
Nederland / West-Europa 238.034 237.450 692.117
Internationaal 73.384 75.000 75.544

2.361.860 2.305.000 1.921.462
Programma uitvoeringskosten 783.764 795.929 676.927

3.145.624 3.100.929 2.598.389

Voorlichting en communicatie
- eigen activiteiten 146.765 201.000 114.454
- programma uitvoeringskosten 88.486 127.202 81.392

235.251 328.202 195.846
Totaal beschikbaar doelstelling 2.952.308 3.515.797 3.555.929
Totaal besteed aan doelstelling 3.380.875 3.429.131 2.794.235

Resultaat -428.567 86.666 761.694
Programma uitvoeringskosten in % van 
bestedingen aan doelstellingen 25,80% 26,92% 27,14%

Het resultaat is als volgt verwerkt: 
Vrij besteedbaar vermogen
Onttrekking: 
- continuïteitsreserve 390.942
Vastgelegd vermogen
Onttrekking:
- Maria Willard fonds 5.852
- bestemmingsfondsen 31.773

Totaal 428.567



Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2004 van de Stichting Mama Cash te Amsterdam
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverkla-
ring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Deze accountantsverklaring heeft betrekking op de jaarrekening 2004 van de
Stichting Mama Cash. De in deze jaarrekening opgenomen balans per 31 decem-
ber 2004 sluit met het eigen vermogen van Euro 1.565.965, terwijl de staat van
baten en lasten over 2004 sluit met een nettoresultaat van Euro 428.567 negatief.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlij-
nen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze
controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel
belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toe-
lichtingen in de jaarrekening.
Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële
verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, als-
mede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening
dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte
en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2004 en van het resultaat
over 2004 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving en ook overigens in overeenstemming is met de
‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ .

Zaandam, 29 maart 2005
Berk Accountants en Belastingadviseurs

Drs. A. Vermeer-Janse A. Folkers
Registeraccountant Registeraccountant
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Organisatie

Ook in 2004 kende de organisatie wederom een groei en profes-
sionalisering. De afdeling Fondsenwerving werd versterkt met
twee programmamedewerkers: een programmamedewerker voor
individuele donateurs en een programmamedewerker voor institu-
tionele donoren. Om nog meer het accent te leggen op de fond-
senwerving werd bovendien in september besloten tot het split-
sen van de afdeling Fondsenwerving en Communicatie in twee
aparte afdelingen. Voor de afdeling Fondsenwerving werd een
nieuwe manager gevonden, voorheen programmamanager van
het Vrouwenfondsenprogramma.

Ook het aantal mensen werkzaam bij het subsidieprogramma
nam toe. Twee nieuwe programma-assistenten werden in 2004
aangenomen, waardoor elke regio nu naast een programmame-
dewerker ook een programma-assistent heeft. De taken en ver-
antwoordelijkheden zijn voor beide functies vastgelegd in een
functieomschrijving en werkprocedures. Door het opgaan van het
Vrouwenfondsenprogramma in het subsidieprogramma behande-
len programmamedewerkers nu niet alleen de verzoeken van
vrouwengroepen maar ook aanvragen van de verschillende vrou-
wenfondsen uit de regio.

Veel werk bij Mama Cash wordt verzet door vrijwilligers. Elke vrij-
williger krijgt een vrijwilligerscontract waarin wordt vastgelegd dat
de vrijwilliger minimaal 8 uur per week op kantoor aanwezig is,
wat het afgesproken takenpakket en wie binnen de kantoororga-
nisatie haar aanspreekpunt is. Vrijwilligers ontvangen een bijdrage
van ongeveer € 55 per maand.
Om vrijwilligers te betrekken bij de werkzaamheden en aan hun
bijdrage recht te doen, worden vrijwilligers opgenomen in de
werkplannen en nauw betrokken bij beleidsbepaling.

In 2004 is een nieuw functie/loongebouw ingevoerd, conform de
CAO-Welzijn die Mama Cash volgt. De functies zijn gewaardeerd
met behulp van de MNT-tool, een computerprogramma specifiek
ontwikkeld ten behoeve van de CAO-Welzijn. Met behulp van het
MNT-programma worden functie-eisen gescoord op negen ken-
merken: kennis; zelfstandigheid; sociale vaardigheden; risico’s,
verantwoordelijkheden en invloed; uitdrukkingsvaardigheid; bewe-
gingsvaardigheid; oplettendheid; overige functie-eisen; en incon-
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veniënten. Bij de waardering doet het computerprogramma op
basis van overeenkomsten in de scores een indelingsvoorstel.
Alle functies zijn op deze manier gewaardeerd en ingevoerd. Alle
functieomschrijvingen zijn gestandaardiseerd en geactualiseerd.

Alle procedures, regelingen en afspraken met betrekking tot het
personeel (betaald en onbetaald) op kantoor zijn vastgelegd in
het Personeelshandboek. Het Personeelshandboek is voor elk
personeelslid te raadplegen op de gemeenschappelijke netwerk-
drive of bij de officemanager. Voor niet-Nederlandstalige mede-
werkers is een Engelse samenvatting voor handen. Op verzoek
worden niet vertaalde passages vertaald. Het Handboek wordt
jaarlijks geüpdatet. 
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Bestuur

Office
Management

Directie

Financiën

Fondsen-
werving

Communicatie

Subsidie
Europa & NL

& VSU

Subsidie
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Adviesraad

Adviesraad



Het bestuur bestaat uit zes vrouwen met diverse maatschappelij-
ke, sociaal-culturele en etnische achtergronden. Het bestuur
draagt eindverantwoordelijkheid voor Mama Cash. Beslissingen
over de jaarlijkse begroting, de jaarrekening, beleidsplan, benoe-
ming van bestuursleden, managers en directeur zijn expliciet
voorbehouden aan het bestuur. Bestuursleden werken vrijwillig en
kunnen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding krij-
gen. Het bestuur kwam in 2004 acht keer bijeen.

Het bestuur delegeert de afhandeling van subsidieaanvragen, de
fondsenwerving, de pr en het management (financieel, organisa-
torisch en personeel) aan de kantoororganisatie onder leiding van
de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken, voor de voorbereiding en uitvoering van
bestuursbesluiten en de communicatie daarover naar de mede-
werkers. De directeur wordt hierin ondersteund door de adjunct-
directeur en het Management team dat naast de directie bestaat
uit de managers van de verschillende afdelingen, de officema-
nager en de financieel administrateur. Het Management team
komt wekelijks bijeen.

Het subsidieprogramma heeft in alle regio’s lokale adviseurs die
subsidieaanvragen uit de betreffende regio beoordelen en de pro-
grammamedewerkers op kantoor voorzien van informatie uit de
regio. Na goedkeuring van een lokale adviseur worden de subsi-
dieaanvragen ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de
adviescommissie van de regio in Nederland. In de adviescommis-
sie zitten vrouwen met kennis van de betreffende regio. Per jaar
kent elke regio minimaal drie en maximaal vier beslisrondes waar-
in de adviescommissie uitspraak doet over de voorgestelde pro-
jecten. Zowel de lokale adviseurs als de adviesraadsleden werken
op vrijwillige basis voor Mama Cash.
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Tegendraadse heldinnen / Margi Geerlinks
Margi Geerlinks fotografeerde zeven tegendraadse
heldinnen: female mc Badbrya, sociaal activiste
Marlène Ceder, huismeester Mary Dragman, Thai-
bokster Ilonka - Killerqueen - Elmont, imama Fatma
Katirci, wetenschapster Amade M'charek en colum-
niste Ebru Umar. Deze vrouwen weigeren zich aan de
gangbare norm aan te passen als ze die onrecht-
vaardig, beperkend of achterhaald vinden. / De gema-
nipuleerde foto’s van Geerlinks tonen op een geraffi-
neerde manier de ambivalente kanten van deze sterke
vrouwen. De foto van Ilonka Elmont in gevecht met
zichzelf spiegelt haar contrastrerende imago als babe
en bokster tegelijk. Het portret van hiphopper
Badbrya reflecteert haar als stoere vrouw, moslima én
als Marokkaanse , zonder dat een van deze kanten de
andere naar de achtergrond dringt. Amade M’charek
lijkt meer vergroeid met de kennis, waarmee zij zich zo
sterk profileert dan met haar culturele achtergrond. /
Geerlinks exposeerde eerder in Amsterdam (Torch
Gallery), New York, Brussel en Milaan en Parijs. Haar
bijzondere fotoserie Crafting Humanity werd in 2001
bij Torch Books gepubliceerd. Meer informatie over
Geerlinks is te vinden op www.margigeerlinks.com. /
Tegendraadse Heldinnen is een samenwerking met
het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor
de Vrouwenbeweging (IIAV) en wordt financieel ge-
steund door Mama Cash. 





Marlène Ceder (1949)/sociaal activiste
Je kunt haar bestempelen als de ongekroonde koningin van
Amsterdam Zuidoost: iedereen kent Marlène Ceder. Zo kookt ze
elke vrijdag samen met vijftien vrijwilligers een maaltijd voor meer
dan honderd verslaafden en daklozen in de Bijlmer. Ceder weigert
om verslaafden en daklozen louter te zien als veroorzakers van
overlast: ‘Als kind groeide ik op in Paramaribo: een groot erf waar
mijn overgrootmoeder indertijd grote stukken grond hadden
gekocht. Daar werd ik liefdevol grootgebracht door mijn moeder,
mijn grootmoeder en mijn overgrootmoeder. Van hen leerde ik dat
het belangrijk is om op te komen voor anderen en te zorgen voor
je omgeving. Je laat niemand buiten de boot vallen. En als er dan
toch iemand buiten de boot valt, dan trek je hem er desnoods
weer in. Want zonder gemeenschapsgevoel is er geen leven.’

‘In onze familie waren de vrouwen veel sterker, veel heftiger dan
de mannen. Dat betekende dat vooral de vrouwen de verant-
woordelijkheid op zich namen om de gemeenschap bij elkaar te
houden. Dus hielp ik mijn moeder: kookte, waste, streek. Ik zorg-
de voor mijn kleinere broers, lette erop dat ze goed gekleed gin-
gen en dat ze hun taken deden. Wanneer een van mijn broers in
elkaar werd geslagen, rende ik de straat op om verhaal te halen.
In de weekends hielp ik mijn oma met het bereiden van de maal-
tijd. Dan kookten we voor zo’n twintig mensen. De vreugde van
het eten is iets dat je moet delen. Dus mocht iedereen bij ons
eten: kinderen die het thuis niet goed hadden, mensen die zelf
niet te eten hadden.’

‘Die liefde en verantwoordelijkheid voor je omgeving voelde ik nog
steeds toen ik naar Nederland kwam. De traditie van het koken
zette ik voort. Begonnen in Almere, kook ik nu nog steeds elke
vrijdag voor de verslaafden en daklozen hier in Zuidoost.
Verslaafden kunnen niet voor zichzelf opkomen, dus kom ik voor
ze op. Ik vind dat zij ook bewoners van de Bijlmer zijn. Het gaat
erom dat je mensen stimuleert om deel te nemen aan de
gemeenschap, om van je omgeving te houden. Pas dan komt
een buurt in beweging. Ondertussen heb ik door het koken echt
een band met ze opgebouwd. Het is familie geworden die ik zelf
heb uitgekozen. Je zou kunnen zeggen: ik ben nog steeds de
strenge, maar rechtvaardige zus.’
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Badbrya (1982)/female MC
Klein van postuur en stoer van uiterlijk is ze. Binnen de hip-
hopscène wordt Badbrya gerespecteerd als één van de weinige
vrouwelijke Marokkaanse rappers in Nederland. 

Badbrya is bepaald geen doorsnee Marokkaans meisje. Temidden
van haar twee broers groeide ze in Amsterdam-Oost vooral op
straat op: ‘Ik deed in alles mee met de jongens: voetballen, vech-
ten, kattenkwaad uithalen. Mijn moeder moest daar wel om
lachen. Natuurlijk zei ze wel eens: ‘Nu ga ik je leren koken.’ Maar
ik dacht dan: ‘Ja, whatever, maar ik moet naar buiten, de jongens
wachten op me.’ Toch vond ik het echt vet om een meisje te zijn,
omdat ik de vrijheid had om die turn te maken. Op het ene
moment was ik een echt meisje met jurk en poppen, dan weer
een jongen.’

De mannelijke hiphopwereld waar Badbrya zich in begeeft, wordt
niet snel geassocieerd met haar Marokkaans islamitische achter-
grond. Dat levert haar een aandacht op die ze ten volste benut
om haar doorbraak te bereiken: ‘Heel grappig, bij open mics zie
je alleen jongens. Als ik het podium op stap, denkt iedereen: ‘Ze
gaat zeker zo’n schattig nummer zingen.’ Nee dus. Dan reageren
ze echt geshockeerd, helemaal door mijn afkomst. Mensen vin-
den het bijzonder dat een Marokkaans meisje rapt. Ze zien niet
snel in hoe je tegelijk vrouw, rapper én moslim kunt zijn. Terwijl
het voor mij vanzelfsprekend is. Mijn religie is één van mijn groot-
ste inspiratiebronnen en mijn kracht. Daardoor sta ik sterk in mijn
schoenen om mijn muziek te maken. Mijn religie heeft me geleerd
discipline en respect te hebben en af te dwingen. Naast mijn reli-
gie put ik inspiratie uit de Marokkaanse cultuur: de humor, de
creativiteit. Maar ook uit de Nederlandse: zaken en privé worden
hier gescheiden, iedereen wordt gelijk behandeld en hoe dan ook
opgevangen. Dat spreekt me zeker aan. Die dubbele bagage kan
alleen maar in mijn voordeel werken.’

Intussen geniet Badbrya ook in Marokkaanse kringen een zeker
respect: ‘Ze zijn echt trots. Ik heb meegemaakt dat meisjes mijn
rapsongs vanuit het Engels voor hun vaders vertaalden. Die von-
den de teksten echt mooi. Heel anders dan een Britney Spears,
die alleen maar mooi loopt te doen. Mensen zien dat ik een mes-
sage heb, dat is echt dope.’
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Ebru Umar (1970)/columniste
Binnen korte tijd kwam ze midden in de publieke belangstelling te
staan. Najaar 2002 plaatste Ebru Umar haar eerste stuk op de
site van Theo van Gogh als reactie op het optreden van Abu
Jahjah. Een jaar later werden haar columns gepubliceerd in een
bundel. 

De preoccupatie van anderen met haar Turkse achtergrond vindt
Umar ergerlijk: ‘Mijn Turkse afkomst draag ik altijd met me mee,
maar ik hoef het er niet over te hebben.’ Met haar columns
mengt ze zich dan ook als Nederlandse en niet als Turkse in dis-
cussies over inburgering, integratie en emancipatie. Daarbij windt
ze geen doekjes om haar standpunten: ‘Ik schrijf dat mannen, die
vinden dat vrouwen ondergeschikt moeten blijven aan hun echt-
genoot, opgenomen dienen te worden in het Pieter Baancentrum.
Dat is geen mening van de afgelopen paar jaar. Ik vind dat al der-
tig jaar. Mijn ouders gaven hun drie dochters mee dat het belang-
rijk is om als vrouw economisch zelfstandig te zijn. Daarom doe ik
er alles aan om de emancipatie aan te jagen.’

‘Ik verbaas me erover dat vooral mijn vrouwelijke Nederlandse
generatiegenoten nauwelijks de moeite nemen om over de onder-
werpen te schrijven waar ik me mee bezighoud. Pas als de kinde-
ren naar school gaan, komen ze erachter dat de samenleving ver-
andert. Dan denk ik: ‘Hoe lang wil je dat negeren?’ Hoewel niet
van harte, zijn vrouwen net geaccepteerd op de arbeidsmarkt.
Maar werkgevers steken hun kop in het zand als een allochtoon
niet op z’n werk komt omdat hij met oma naar de dokter gaat of
als hij gaat lopen zeiken over ramadan of varkensvlees. Waarom
maakt niemand zich druk over dit soort emancipatie-onderwer-
pen?’

Sinds Umar haar goedbetaalde baan in het bedrijfsleven verruilde
voor het schrijversbestaan, heeft ze haar plek gevonden. ‘Ik voel-
de me altijd een buitenbeentje, totdat ik ging schrijven. De posi-
tieve reacties op mijn columns laten zien dat er blijkbaar allemaal
mensen zijn die mijn mening delen. Achteraf zie ik mijn tien jaar in
het bedrijfsleven als één grote poging om te doen zoals het
hoort. Nu ik schrijf, ben ik eindelijk thuis.’
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Mary Dragman (1951)/huismeester
Mary Dragman’s keuze om als enige vrouwelijke huismeester in
de Bijlmer te werken is behoorlijk heldhaftig. Waar haar mannelij-
ke collega’s het vaak na een paar maanden al voor gezien hou-
den, werkt zij al elf jaar in de renovatie-flats. Daarbij geeft ze op
eigen wijze vorm aan haar huismeesterschap: ‘Ik ben geen
schrijf- maar doe-huismeester. Alles pak ik zelf aan. Reparaties
voer ik liever zelf uit op rekening van het kantoor dan dat ik
bewoners twee weken laat wachten op een monteur, die ze ook
nog eens moeten betalen. Als er drangers gesloopt zijn en ze vin-
den op kantoor dat ik dat zo moet laten vanwege de kosten,
repareer ik ze. Al moet ik ze tien keer opnieuw vervangen, ik ga
gewoon door. Want de tiende keer blijft ‘ie wèl zitten.’
Haar moeder had graag gezien dat ze een opleiding volgde om
een keurige dame op kantoor te worden. Maar net als haar broer
wilde Dragman naar de Technische School om voor automonteur
te leren: ‘Die wens ging mooi niet door. Toentertijd mochten er
helemaal geen meisjes naar de Technische School. Ik vond het
een grote desillusie’. Later kreeg ze alsnog die ruimte. ‘Ik wilde
een baan in de techniek, maar dan wel iets wat geen enkele
vrouw deed. Er bestond een opleiding voor bankwerker in de
metaal. Ik ging kijken en wat zag ik? Een stuk of vijftien vrouwen.
Ik vroeg: ‘Hebt u niets anders?’ Zei de docent: ‘Ja, installatie-
techniek, maar dat is veel te zwaar voor jou.’ Dat had hij niet
moeten zeggen. Daar zat ik: twintig mannen en één vrouw.
Niemand dacht dat ik het kon. Nou, als een gek heb ik geblokt
en binnen een jaar had ik mijn diploma.’
Bij toeval rolde Dragman in het huismeestersvak en sindsdien is
ze van haar werk en de Bijlmer gaan houden. ‘Elke dag gebeurt
er iets anders. Ook nare dingen. Af en toe springt er eentje naar
beneden en ligt dood op het grasveld, meestal met kerst. Ik heb
wel meegemaakt dat de kogels om je oren vliegen. Maar ik voel
me wel op mijn plek hier. Een rustige buurt trekt me niet. De
Bijlmer vind ik gezellig, er is altijd wat te doen en het is wijds, niet
zoals dat benauwde van de stad. Tot bam blijf ik gewoon huis-
meester.’ Op het werk geniet Dragman inmiddels respect van
bewoners en haar mannelijke collega’s: ‘Toen ik hier net werkte,
riepen de mannen: ‘Kijk haar nou met die boormachine!’ Ik zei
dan: ‘Aan de kant jij, of ik boor een gat in jou, dus oprotten!’ Dan
stonden ze wel even te kijken: ‘Krijg nou wat. Moet je dat wijf
zien; ze kan het ook nog.’ Ze respecteren me, dat geeft me
gewoon een lekker gevoel.’
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Ilonka Elmont (1974)/thaibokster
Ilonka Elmont betreedt pas sinds vijf jaar de ring, toch is ze al
zesvoudig wereldkampioen Thaiboksen. Als klein meisje wist ze al
dat ze wilde boksen: ‘In Suriname woonde ik samen met mijn
moeder bij mijn grootouders in Lelydorp, net buiten Paramaribo.
Daar trok ik vooral op met mijn ooms en neefjes. Ik was geen
kind om met poppen te spelen, veel liever ravotte ik met de jon-
gens buiten op het erf. Jongens zijn altijd bezig om hun krachten
te meten. En omdat ik ‘één van de jongens’ was, wilde ik ze
nadoen, maar dan beter. Het ravotten wekte mijn fascinatie voor
vechtsporten. Vaak keken we samen Bruce Lee-films. Niet zozeer
het geweld boeide me: sport gaat nooit om geweld maar om te
kijken wie de beste is. Ik vond met name de mentale kant span-
nend: het incasseren, slimmer zijn dan je tegenstander, jezelf
overwinnen. Toen ik Bruce Lee zag, dacht ik: ‘Wow, dat wil ik ook
kunnen: boksen en de beste van de wereld worden, in ieder
geval beter dan mijn neefjes.’ Maar mijn grootouders verboden
me een vechtsport, want ik was een meisje en dat paste niet. Ik
liet het zitten, totdat ik vijf jaar geleden in Nederland in aanraking
kwam met Thaiboksen. Ik greep mijn kans, ging de gym in en
binnen een jaar was ik wereldkampioen.’

‘Op het moment dat je aan topsport doet, word je automatisch
een voorbeeldfiguur. Dat pak ik van harte op. Zeker voor jongeren
en voor vrouwen wil ik een rolmodel zijn. Ik laat zien dat er vrou-
wen zijn die net zo goed vechten als mannen, zo niet beter. Ik
schijn met dezelfde stijl te vechten als mijn trainer Lucien Carbin:
precies als een man. Dat vindt men natuurlijk heel bijzonder, hele-
maal omdat ik klein en tenger ben. Mensen gaan ervan uit dat
vechten en vrouwen niet samengaat. Een vechtster zou er alleen
groot, bruut en mannelijk uit kunnen zien. Aan dat beeld wil ik
niet voldoen. Door me te laten fotograferen voor bladen als Elle
en Esquire laat ik zien dat ik een vechtster ben, maar ook een
vrouw. En daarmee zeg ik eigenlijk tegen vrouwen: ‘Ga je dromen
achterna, probeer je beperkingen en je angsten te overwinnen,
maar geef jezelf nooit op.’
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Fatma Katirci (1975)/imama
Fatma Katirci werkt als preekster voor de vrouwenafdeling van de
Turkse moslimvereniging Milli Görüs. Zelf noemt ze zich imama.
Katirci begeleidt verder verschillende vrouwen- en meidengroepen.

Fatma Katirci behoort tot de tweede generatie Turken; ze groeide
op in Nederland. Dat heeft ook haar religieuze identiteit gevormd.
Katirci: ‘De eerste generatie dacht heel sterk in termen van zij en
wij. Ze kwamen van het platteland en waren ongeschoold.
Mensen zonder scholing staan doorgaans niet open voor ontwik-
keling. De eerste generatie Turken vond veelal: ‘Onze levensstijl is
goed en die van de Nederlanders is fout, zondig.’ Ook in de bele-
ving van hun religie was de eerste generatie vrij onnadenkend.
Mijn moeder droeg bijvoorbeeld een hoofddoek zonder exact te
weten waarom. Ik wilde wèl weten wat de reden was. Als meisje
bezocht ik elke zondag de jongerenafdeling van Milli Görüs, waar
ik de koran bestudeerde. Dat bood me de mogelijkheid om mijn
eigen visie en identiteit te ontwikkelen, onafhankelijk van anderen.
Het is mijn beslissing om me met zwarte kleding te bedekken,
omdat ik niet wil dat mensen me om mijn uiterlijk beoordelen. En
ook al is mijn vader daar niet blij mee, het is mijn eigen keuze.’

‘Mijn generatie zit het vooral dwars dat wij zijn opgevoed volgens
de ideeën die golden in de tijd van onze ouders. Ali, de schoon-
zoon van de profeet, verwoordt het zo prachtig: ‘Voed uw kinde-
ren niet op volgens de maatstaf van uw eigen tijd, maar van hún
tijd.’ Als imama probeer ik dat dan ook aan moeders mee te
geven: erken dat er verschillende manieren zijn om de religie te
beleven. Zeg dus niet te snel: ‘Mijn dochter leeft in zonde.’ Geef
haar de ruimte om een eigen weg te vinden. Tegelijkertijd probeer
ik de meisjes bij te brengen: ‘Draai mee in de Nederlandse
samenleving, sta open voor anderen. Blijf wel jezelf: ga niet
anders doen, omdat men jou niet accepteert. Vertrouw op jouw
eigen ideeën, maar laat anderen in hun waarde.’ Ik probeer kort-
om als imama te stimuleren dat vrouwen zelf hun leven vormge-
ven, onafhankelijk van anderen. Alleen op die manier ontwikkelen
ze een sterke identiteit en raken ze niet verward tussen twee cul-
turen. Daarbij benadruk ik vooral dat ze niet tegen mij opkijken
als een absolute autoriteit. Als vrouwen met een dilemma komen,
raad ik hun vaak aan om zelf de koran te bestuderen. Allah wil
geen kopietjes, verschillende meningen zijn juist een verrijking.’
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Amade M’charek (1967)/wetenschapster
Amade M’charek is met recht een ‘rising university star’ te noe-
men. In 2000 promoveerde ze op een internationaal project, dat
overeenkomsten en verschillen tussen culturen onderzoekt op
basis van DNA-materiaal. Momenteel is ze universitair hoofddo-
cent aan de Universiteit van Amsterdam en werkt verder aan haar
onderzoek. Haar wetenschappelijke carrière bloeit.
M’charek als kind wist stellig dat ze zou gaan studeren: ‘Ik was
niet van plan om huismoeder te worden, maar arts. Het aardige
was dat mijn omgeving dat ook direct voor waar aannam.
Uitgerekend in Nederland werd ik in die ambitie beperkt. Mijn
meester op de lagere school in Haarlem had voor mij de huis-
houdschool in gedachten, want ik zou hoe dan ook worden uit-
gehuwelijkt. Maar ik liet me niet uit het veld slaan. Studeren was
voor mij een venster op, een toegangspoort tot de wereld.
Studeren betekende een stem hebben en die ook laten horen,
laten zien dat je er bent. De positie die ik binnen de academische
wereld inneem, heeft me die stem gegeven.’
Ook al wordt M’charek vaak als Tunesische vrouw aangesproken,
zelf weigert ze zich op haar afkomst of sekse te laten voorstaan:
‘Ik ben een beetje huiverig om als Arabische vrouw door de
wereld te gaan. Vaak maak ik mee dat men mijn etnische identi-
teit benadrukt ten koste van mijn wetenschappelijke achtergrond.
Du moment dat mensen er achter komen dat ik in Tunesië ben
geboren, verschijnen er allerlei vooroordelen over wat een
Tunesische vrouw precies betekent. Terwijl dat zo divers is: van
een vrouw die nog nooit haar dorp uit is geweest tot een vrouw
die de hele wereld afreist. Die zogenaamde interesse in mijn etni-
sche achtergrond ontmasker ik snel als desinteresse; in mijn
wetenschappelijke identiteit, maar ook in mijn etnische identiteit.
Mensen vragen met een voyeuristische blik naar mijn persoonlijke
leven. Maar het antwoord hebben ze allang zelf klaar liggen. In
dat soort communicatie heb ik geen zin.’
M’charek benadrukt dat ze niet in één hokje te plaatsen is: ‘Ik
doe natuurwetenschappelijk onderzoek, maar tegelijk ben ik soci-
aal wetenschapper.  Wanneer je grenzen over gaat, werkt de ver-
anderende omgeving op je in. Daarom is wellicht mijn levensmot-
to: overschrijd grenzen, zonder de wereld die je achterlaat te ver-
geten.’



Women are the real architects of society. 

Harriet Beecher Stowe
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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 (voorzitter)

Louise van Deth (penningmeester tot 01.09.2004)

Leila Jaffar (adviesraadslid Europa en het Zuiden)

Petra Taams (bestuurslid, vanaf 01.09.2004 

penningmeester)

Marjolein van der Tweel (bestuurslid 

De Erfdochters)

Kai Pattipilohy (bestuurslid)

Naima Azough (bestuurslid)

_Adviesraadsleden in Nederland

Zuidenprogramma

Leila Jaffar (voorzitter, Midden-Oosten en

Maghreb)

Yvette Lawson Azi� en de Pacific)

Lorraine Nencel (Latijns-Amerika & Cariben)

Bertha French (Afrika)

Europaprogramma

Leila Jaffar (Nederland) 

Hanka Mongard (Oost-Europa) 

Margo Mulders (Europa) 

Ines Orobio de Castro (Nederland en Europa) 

Veronie Willemars (Oost-Europa)

Kunstcommissie (NL)

Maria Hlavajov”

Nancy Jouwe

Liane van der Linden

Wies van Moorsel

Barbara Verhallen 

Christine Wagner

_Vrijwilligers

Mariza Barbanida Dacoron (Azi� en de Pacific)

Veronica Berezowsky (Latijns-Amerika & Cariben)

Carla Br�nott (Archief)

Tamara Campero (Latijns-Amerika & Cariben)

Sonja Dekker (Oost-Europa)

Agnes van Diepen (Archief)

Hilary Jeune (Azi� en de Pacific)

Hulya Kosar (Oost-Europa/VSU)

Marijke Langeveld (Afrika)

Helene Leclerc (Afrika)

Christine Lentz-Ihwe (Afrika)

Marie-Louise Murekatete (Afrika)

Madhuri Pai (Azi� en de Pacific)

Fabiola Pardo (Vrouwenfondsenprogramma)

Viviana de la Pe�a Escobar (Latijns-Amerika &

Cariben)

Bina Saib (MiddenĐOosten)

Beatriz Sanchez Marchan (Latijns-Amerika &

Cariben)

Marieke Slootman (Azi� en de Pacific)

Marjo Smit (Fondsenwerving)

Eden Tekeste (Archief)

Wendy The (Oost-Europa)

Julia Tchikhatcheva (CentraalĐ en Oost-Europa)

Yu-Mi Mun (Azi� en de Pacific)

_Stagiaires

Esther de Boer (Europa)

Merith Lebbink (Communicatie)

Am�na Schliesser (Fondsenwerving)

Maike Vallenga (Communicatie)

_Medewerkers

Directie

Nancy Jouwe (adjunct-directeur)

Ellen Sprenger (directeur tot 01.04.2004)

Hanneke Kamphuis (directeur vanaf 01.04.2004)



Medewerkers Zuidenprogramma

Astrid Aafjes (manager)

Deborah IJsendijk (regiomedewerker Afrika)

Preeti Kirbat (regiomedewerker Azi� en Pacific)

Carmen Reinoso (regiomedewerker Latijns-

Amerika & Cariben)

Marieke Slootman (regiomedewerker Azi� en

Pacific, zwangerschapsvervanging)

Saskia Vliek (programma-assistent)

Gabrielle de Kroon (programma assistent)

Fabiola Pardo (programma-assistent)

Medewerkers Europaprogramma

Nancy Jouwe (manager)

Ruth Abma (programma-assistent Đ 

ziektevervanging)

Beata Baradziej (programma-assistent)

Dounia Bouzoubaa (regiomedewerker Nederland

en West-Europa)

Nicole Derikx (medewerker Tijlfonds tot

01.12.2004)

Jacqueline Fonteijn (medewerker)

Hanneke Hazeveld (regiomedewerker Centraal- 

en Oost-Europa)

Marina Koenders (programma-assistent)

Esther Vonk (regiomedewerker Europa-

ziektevervanging)

Sabine de Rooij (regiomedewerker Centraal- en

Oost-Europa, zwangerschapsvervanging)

Vrouwenfondsenprogramma

Diana van Maasdijk (manager)

Medewerkers Fondsenwerving en Communicatie

Barbara Verhallen (manager)

Janine van Doorn (medewerker Communicatie)

Liliane Franssen (medewerker Fondsenwerving

individuen)

Sabina Bergst�n (medewerker fondsenwerving

institutionele donoren)

Ruth Abma (programma assistent)
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Adminstratie

Nicole Stoop (office manager en directieassistent )

Thelma Doebar (administrateur)

Tanja Elias (assistent administrateur)

Marijke Marica (huishoudelijk medewerker)

Joyce van Riessen (telefonist/administratief

medewerker)

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

Maria Willard Fonds

Sanoma
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Overzicht van gesteunde projecten in 2004

Afrika

_Burundi

Union des femmes pour le Developement de la

Province Ngozi (UFEDEN)

Reisbeurs voor het bijwonen van de conferentie

ÔAsking the right questions - Non-violence trai-

ning & genderŐ in Thailand

€ 1.480

_Democratische Republiek Congo

Cemadev Femme

Congres voor 250 vrouwen, slachtoffers van ver-

krachting en geweld, om traumatische ervaringen

te delen, hen te adviseren en rechtsbijstand en

meer kennis van hun rechten te geven

€ 6.100

Une Femme qui en soulève une autre (FESA)

Campagne om het fundamentele belang van de

gendergelijkheid met betrekking tot democratie te

bevorderen

€ 2.110

Solidarité des Femmes de Fizi pour le Bien-Etre

Familial (Sofibef)

Re�ntegratie van (jonge) vrouwelijke leden van

gewapende groeperingen in Fizi and Uvira in de

samenleving en het vredesproces

€ 8.143

_Ethiopië

Ethiopian Women with Disabilities National

Association

Trainingen over hiv/aids aan vrouwen met een

handicap en empowermenttrainingen voor leden

van de organisatie

€ 5.000

_Ghana

Africa Legal Aid (AFLA)

Reisbeurs voor drie vrouwen uit Botswana en

Liberia voor deelname aan een pan-Afrikaans col-

loquium in Johannesburg over het Afrikaanse

mensenrechtensysteem en het Internationale

Strafhof 

€ 3.316

Coderuc - Communication for Development of the

Rural Community

Een serie thematische radioprogrammaŐs om

vrouwen in afgelegen gebieden te informeren over

geweld tegen vrouwen, vrouwenrechten en soci-

aal en economisch bestuur

€ 6.335

Foundation for Female Photojournalists

Renovatie en uitbreiding van een fotogalerie voor

vrouwelijke fotografen om vrouwenrechtenvraag-

stukken bij een breder publiek onder de aandacht

te brengen

€ 7.000

International Federation of Women’s Lawyers

(FIDA-GHANA)

Trainingen voor en discussiebijeenkomsten met

ambtenaren en NGOŐs om de economische

rechten, landrechten en de toegang tot land voor

vrouwen te versterken

€ 13.264

Network for Women’s Rights in Ghana (NET-

RIGHT)

Overzicht van het Ghanese ÔPoverty Reduction

Strategy ProgrammeŐ om vrouwengroepen in

staat te stellen te pleiten voor beleidsverandering

en economische rechtvaardigheid

€ 15.000



West Africa Network for Peacebuilding

(WANEP)/Women And Peacebuilding Network

(WIPNET)

Organisatiekosten ter versterking van vrouwen-

netwerken in Ghana, Benin en Gambia van WIP-

NET

€ 9.750

_Guinea

Mano River Women’s Peace Network (MARWOP-

NET)

Organisatiekosten voor 8 kantoren in conflictge-

bieden om vrouwen te betrekken bij de wederop-

bouw € 11.808

_Kameroen

Coastal Sisters Bamenda

Workshops voor plattelandsvrouwen om bij hen

bewustwording over hun rechtspositie te vergro-

ten en duurzame economische empowerment te

realiseren 

€ 4.756

Winex

Deelname van drie artiestes uit Zuid-Afrika,

Senegal en Kameroen aan het festival ÔMusique

de Femmes 2004Ő

€ 3.237

_Kenia

Family Meditation and conciliation (FAMEC)

Congres om de ge�soleerde positie van vluchte-

lingenvrouwen  in Nairobi te doorbreken en hen in

contact te brengen met Keniaanse vredes-

activistes

€ 1.640

Family Meditation and conciliation (FAMEC)

Reisbeurs voor het bijwonen van de conferentie

ÔAsking the right questions - Non-violence trai-

ning & genderŐ in Thailand

€ 1.400
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FEMNET

Versterken van Afrikaanse deelname aan de

ÔFeminist DialoguesŐ in Porto Allegre 

€ 20.000

Galebitra Kenya

Workshops voor jonge lesbiennes over veilige

seks, rekening houdend met sociale stigmaŐs, en

over seksueel geweld in relatie tot hiv/aids

€ 2.145

Rural Women Peace Link

Capaciteitsversterking voor zeggenschap en

beleidsdeelname van vrouwengroepen op het

platteland van Kenia (Noord-West Kenia) in con-

flictgebieden 

€ 15.000

_Mali

Association Malienne pour le Suivi et l'orientation

des pratiques Traditionelles (AMSOPT)

Workshop voor vrouwelijke leiders over vrouwen-

besnijdenis als mensenrechtenschending

€ 5.000

_Nigeria

Connecting Gender for Development

Project ten behoeve van economische rechten

van vrouwen en economische beleidskwesties in

Noordelijk Nigeria

€ 7.000

KIND

Young Women Leadership Programme, met vaar-

digheidstrainingen en coaching

€ 6.667

_Oeganda

Akina Mama Wa Afrika – Oost-Afrika

Mediacampagne en uitvoering van de Vagina

Monologen om politieke en publieke steun te krij-

gen voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel
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geweld door het conflict in Noord-Oeganda

€ 10.000

Conflict Resolution by Youth (CRY)

Workshops voor 60 jonge vrouwen om hun eigen

vredesinitiatieven te ontwikkelen voor het conflict

in Noord-Oeganda

€ 9.998

LUTEETE WOMEN IN ACTION

Campagne tegen artikel 37 uit de ÔConstitution

on Bride priceŐ om de positie en de status van

vrouwen zowel in de familie als in de maatschap-

pij te verbeteren

€ 5.993

National Women Association for Social and

Educational Advancement (NWASEA)

Lobbycampagne om vrouwen een rol van vrou-

wen in de ÔPolitical Road map 2006Ő, een natio-

naal plan voor politieke transitie in Oeganda

€ 5.000

Spectrum Uganda

Algemene subsidie voor het opbouwen van een

netwerk/kantoor voor de Oegandese GLBT-

gemeenschap

€ 5.000

Tedwii Indigenous Women Development

Organisation (TIDO)

Project ter bevordering van bewustzijn van men-

senrechtenschendingen en de empowerment van

vrouwen tot mensenrechten advocaten

€ 11.395

_Senegal

Reseau Siggil Jigeen

Mediacampagne voor vrouwenrechten

€ 10.000

_Sierra Leone

Network Movement for Justice & Development

(NMJD)

Reisbeurs voor deelname aan de conferentie

ÔAsking the right questions - Non-violence trai-

ning & genderŐ in Thailand

€ 1.483

_Togo

Association des Femmes Africaines pour la

Recherche et le Development (AFARD TOGO)

Bijeenkomst voor vrouwelijke politici, vrouwen bij

NGOŐs, vrouwelijke onderzoekers om de behoef-

tes van vrouwen en vrouwenrechten naar de kern

van de democratische ontwikkeling en beleidsbe-

paling te brengen 

€ 5.500

_Zimbabwe

The Organising Committee for the Regional

Conference on women as part of the Beijing +10

Review Process

Ondersteuning van de deelname van Afrikaanse

vrouwen aan het NGO Forum en de zevende

ÔAfrican Regional Conference on WomenŐ

€ 15.000

_Zuid-Afrika

The Organising Committee for the Regional

Conference on women as part of the Beijing +10

Review Process

Reisbeurzen voor Afrikaanse deelnemers aan de

Bejing+10 conferentie in New York

€ 20.707

Engender

Capaciteitsversterking workshops om de effectivi-

teit van zorgverleners en gemeenschapsleiders te

vergroten in geweld en misbruik van vrouwen

€ 10.000



Ilitha Labantu People Who Care About People

Conferentie om tien jaar democratie te evalueren

op het gebied van gendergelijkheid en empower-

ment van vrouwen

€ 10.000

Network of sex work projects

Opstarten van campagnes in vijf Afrikaanse

regioŐs om te pleiten voor de rechten van seks-

werkers

€ 5.000

Rural Women’s movement (RWM)

Bevorderen van effectieve participatie van platte-

landsvrouwen in het lokaal bestuur om land-,

eigendom- en de overervingrechten voor vrouwen

te bewerkstelligen

€ 5.000

Surplus People Project   - SPP

Provinciaal Vrouwentribunaal over landloosheid

en armoede in het kader van het landhervor-

mingsbeleid en de feminisering van armoede in

Zuid-Afrika

€ 15.000

Transformative Human Rights Unit

(1) Productie van de ÔHIVA the virusŐ strip om

sociale vooroordelen ten aanzien van hiv-ge�nfec-

teerde vrouwen weg te nemen 

(2) Promotie van het ÔEquality Court' waar vrou-

wen tegen lagere kosten en met makkelijke pro-

cedures terecht kunnen voor alle gender gerela-

teerde vormen van discriminatie

€ 10.000

Azi�

_Bangladesh

Kisani Sabha 

Organisatie van een genderworkshop voor boe-
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renorganisaties uit Azi�

€ 6.000

_Hong Kong

Association for the Advancement of Feminism

(AAF)

Deelname van vrouwen uit ondervertegenwoor-

digde Aziatische gemeenschappen aan het

ÔAsia-Europe PeopleŐs forumŐ

€ 3.100

Asian Regional Exchange for New Alternatives

(ARENA)

Publicatie van een boek met persoonlijke verha-

len van Aziatische vrouwenrechtenactivisten

€ 7.000

Asian Students Association (ASA)

Training voor jonge vrouwen in lobbyen en cam-

pagne voeren ten einde een regionaal netwerk op

te bouwen van jonge vrouwen

€ 7.000

Bethune House Migrant Women's Refuge

Institutionele steun zodat de organisatie de pro-

grammaŐs ten behoeve van Aziatische vrouwelij-

ke gastarbeiders kan blijven uitvoeren

€ 5.000

Chinese Working Women’s Network (CWWN)

Informatievoorziening gericht op Chinese vrouwe-

lijke gastarbeiders over gezondheid en seksuele

en reproductieve rechten

€ 5.000

Zi Teng

Project ten behoeve van sekswerkers, dat de ont-

wikkeling van een steungroep voor sekswerkers

moet bevorderen

€ 10.000
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_India

Aanchal

Organisatie van een seminar met werknemers uit

de geestelijke gezondheidszorg om de sensitivi-

teit van deze beroepsgroep voor de behoeftes

van lesbiennes en biseksuele vrouwen in hun vak-

gebied te vergroten

€ 3.000

AINA Trust

Training om de arbeidsrechtelijke kennis van

vrouwen die werken in de huishouding, te verbe-

teren, zodat zij om het rechtmatige minimumloon

kunnen vragen 

€ 4.000

Bhumika Women’s Collective

Publicatie van het Bhumika feministische 

magazine 

€ 6.000

Blossom Trust

Straattheater om kansarme, analfabetische vrou-

wen te informeren over hun sociale, politieke en

economische rechten

€ 4.700

Fellowship of Reconciliation Women's Wing

Deelname aan de conferentie in Chiang Mai, over

geweldloosheid en gendervraagstukken in ver-

schillende sociale bewegingen 

€ 800

Humjinsi - India Centre for Human Rights & Law

Internationaal Film Festival over seksualiteit om

de rechten van seksuele minderheden te bevor-

deren 

€ 7.000

Indira Female Peer Educator’s Collective (IFPEC)

Workshop voor sekswerkers om strategie�n te

ontwikkelen tegen het geweld van klanten en

politie, zoals het opzetten van een dialoog met

ambtenaren en advocatenkantoren 

€ 9.000

Jajnyaseni

Deelname van twee startende vrouwengroepen

aan de conferentie ÔGlobal Alliance Against

Trafficking of WomenŐ in Bangkok, om kennis op

te doen, ervaringen uit te wisselen met andere

organisaties en netwerken op te bouwen

€ 2.000

Jan Vikas Samiti

Straattheater door vrouwen op het platteland om

lokale vrouwengroepen te mobiliseren en het

bewustzijn te vergroten op het gebied van 

vrouwenrechten

€ 8.000

Mediastorm Collective

Publiciteitsmateriaal voor de film over sekswer-

kers in Calcutta

€ 3.000

Natya Chetana

Theaterfestival met alleen vrouwgeori�nteerde

toneelstukken om meer bekendheid te genereren

voor vrouwenrechten en sociaal-economisch-

milieukwesties onder mannen en vrouwen op het

platteland

€ 10.000

Parma

Institutionele steun aan dit nieuwe initiatief om de

rechten van lesbische vrouwen te bevorderen en

lesbische vrouwen steun te bieden in een kleine

stad (Baroda) en de omliggende rurale gebieden

€ 5.000

Point of View (POV)

Filmfestival waarin films van vrouwelijke filmma-

kers over vrouwenvraagstukken worden getoond.
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aan de besluitvorming te vergroten

€ 6.000

IHAP: Insitut Hak Asasi Perempuan (Institute

Women Human Rights)

Programma om activistes te trainen in het ontwik-

kelen van strategie�n om de seksuele en repro-

ductieve rechten van vrouwen op het platteland

en in steden te promoten

€ 5.400

SOLIDARITAS BURUH SUMATERA UTARA

(SBSU)

Project ter versterking van de positie van vrouwe-

lijke arbeiders in vakbonden 

€ 5.000

Yayasan Institut Perempuan ( IP) Women's

Institute

Opbouw van een netwerk van opgeleide vrijwilli-

gers om slachtoffers van geweld te steunen in

afgelegen gebieden

€ 5.000

_Nepal

MANK: Mahila Atma Nirvarata Kendra

Deelname van een vertegenwoordiger van deze

vrouwengroep aan de conferentie ÔGlobal

Alliance Against Trafficking of WomenŐ in

Bangkok

€ 800

WHR: Women for Human Rights

Opzetten van opvanghuis en rehabilitatieprogram-

ma voor alleenstaande vrouwen en weduwes 

€ 8.000

_Pakistan

Bargad Society of Human Resource

Organiseren van evenementen om jeugd te mobi-

liseren in het kader van de internationale Ô16

dagen van Activisme tegen geweld tegen vrou-

wenŐ

Het festival is in zeven steden te zien.

€ 9.000

Sangini Trust

Steun voor de enige telefonische hulplijn voor les-

bische, biseksuele en transseksuele vrouwen in

Delhi

€ 5.000

Sappho for Equaltity (SFE)

Opzetten van een onderzoekscentrum en ont-

moetingsplek voor lesbische vrouwen in

Noordoost India

€ 10.000

Serene Secular Social Service Society (SSSSS)

Training voor verplegend personeel en traditionele

vroedvrouwen om plattelandsvrouwen informatie

te geven over en te helpen met reproductieve

gezondheid

€ 3.000

Viveka Foundation

Publicatie en presentatie van de autobiografie van

gehandicapte activiste om de positie van 

gehandicapte vrouwen in India te versterken

€ 10.200

Women's Research & Action Group (WRAG)

Ondersteuning van alleenstaande, berooide (mos-

lim)vrouwen in Indiase sloppenwijken om hun

positie te versterken en hen te integreren in de

maatschappij 

€ 10.000

_Indonesië

Federasi Serikat Petani Indonesia / Federation of

Indonesian Peasant Union (FSPI)

Project om het genderbewustzijn bij zowel man-

nelijke als vrouwelijke leden van de FSPI te ver-

groten bij en het aantal vrouwelijke deelnemers
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€ 3.000

Blue Veins (Women Welfare & Relief Services)

Elimineren van geweld tegen vrouwen door voor-

lichting en het verkrijgen van publieke en over-

heidssteun in het grensgebied in het

Noordwesten van Pakistan, ��n van de meest tra-

ditionele en patriarchale provincies in Pakistan 

€ 7.000

Mercy Shelter

Intensief educatief programma voor plattelands-

vrouwen in Pakistan om hen bewust te maken

van hun ondergeschikte positie en hen te leren

voor zichzelf op te komen

€ 1.600

Punjab Lok Rahs

Bevorderen bewustzijn over vrouwenrechten en

aanmoedigen van vrije meningsuiting door middel

van kunstclubs voor meisjes op middelbare scho-

len en culturele evenementen gericht op vrouwen-

rechten

€ 8.000

Uks- Research, Resource & Publication Centre on

women and media

Productie en uitzending van een serie radiopro-

grammaŐs waarin vrouwen spreken over geweld

tegen vrouwen om de stilte over dit onderwerp te

doorbreken 

€ 10.000

_Papua Nieuw Guinea

Humi Inane (Women Foice Foundation)

Project dat voor de eerste keer vrouwenrechten,

en geweld tegen vrouwen in het bijzonder, voor

het voetlicht brengt. 

€ 4.000

_Philippijnen

Asia Europe Peoples Forum (AEPF)

Deelname van vrouwen uit ondervertegenwoor-

digde Aziatische gemeenschappen aan het

ÔAsia-Europe PeopleŐs forumŐ om kennis uit te

wisselen op het gebied van neoliberalisme, han-

del en conflict

€ 10.000

APWW: Asia-Pacific Women’s Watch

Deelname van vrouwengroepen uit onderverte-

genwoordigde landen uit de regio voor de

Bejing+10 bijeenkomst

€ 10.000

APWW: Asia-Pacific Women’s Watch

Organisatie van de regionale conferentie ter gele-

genheid van Beijing +10

€ 7.000

Lesbian Advocates Philippines (LEAP)!, Inc

Institutionele steun om werkzaamheden op het

gebied van bewustzijnbevordering, capaciteitsop-

bouw en de promotie van rechten voor lesbiennes

te kunnen voortzetten 

€ 6.000

Sumpay Mindanao INC

Organisatie van netwerkevenementen om de

samenwerking tussen vrouwengroepen met ver-

schillende religieuze en etnische achtergronden te

bevorderen 

€ 7.500

Women Working Together To Stop Violence

Against Women (WWT SVAW)

Institutionele steun

€ 10.000

_Solomon Eilanden 

SINCW: Solomon Islands National Council of

women

Deelname van vrouwen van de Solomon Eilanden



aan de conferentie ÔNon violence Training and

GenderŐ in Chaing Mai

€ 1.500

_Sri Lanka

WSG: Women's Support Group (Companions on

a Journey)

Institutionele steun aan grootste vrouwenrechten

groep voor lesbische, biseksuele en transseksu-

ele vrouwen in Sri Lanka om haar activiteiten voor

de acceptatie van seksuele minderheden in de

maatschappij te kunnen voortzetten

€ 10.000

_Taiwan

COSWAS

Reisbeurs naar de ÔConference on the Global

Alliance Against Trafficking of WomenŐ in

Bangkok

€ 500

_Thailand

APNSWP: Asia Pacific Network of Sex Work

Projects

Deelname aan twee regionale bijeenkomsten in

Azi� om kennis uit te wisselen over de negatieve

gevolgen van onder meer politieoptredens voor

sekswerkers 

€ 2.000

Karen's Women's Organisation

Project ter voorkoming van geweldsincidenten

tegen vrouwen in vluchtelingenkampen langs de

Birmese grens door bewustwordingstrainingen,

juridische steun en een opvangcentrum

€ 10.000

Latijns-Amerika en de Cariben

_Argentinië

Asentamiento Cultural Pueblo grande (Asociacion

Civil sin Fines de Lucro)
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Training van tienermoeders over seksuele en

reproductieve gezondheid om ongewenste zwan-

gerschappen en seksueel overdraagbare aandoe-

ningen te voorkomen

€ 4.000

Asociación Contra la Discriminacion Homosexual

Deelname van Argentijnse lesbiennes aan het ÔVI

Lesbian EncounterŐ in Latijns-Amerika om de

positie van lesbiennes in de vrouwenbeweging te

versterken 

€ 2.000

Catolicas Por el Derecho a Decidir (CDD) America

Latina/ Regional Office

Publicatie van juridisch en wetenschappelijk

onderzoek naar het recht op een veilige abortus

in Argentini� zonder strafrechtelijke vervolging 

€ 5.400

Catolicas por el Derecho a Decidir- Cordoba

Organisatie van een juridische en politieke cam-

pagne ter verdediging van juridische aanvallen

van tegenstanders van deze vrouwengroep

€ 2.800

Dando a Luz - Asociación de usarios por el dere-

cho a un embarazo, parto y nacimiento respeta-

dos y seguros

Mediacampagne om vrouwenrechten op het

gebied van reproductieve gezondheid te verdedi-

gen en te promoten

€ 7.985

Desalambrando

Opvangcentrum voor slachtoffers van huiselijk

geweld binnen lesbische relaties (zowel daders

als slachtoffers) en campagne om het bewustzijn

van het probleem van huiselijk geweld in het alge-

meen en in lesbische relaties in het bijzonder, te

vergroten



87 / tegendraadse heldinnen

€ 8.300

Las Parteras

Verzorgen van begrijpbare en vrouwgeori�nteerde

zorg voor zwangere vrouwen zodat zij voor, tijdens

en na de bevalling de juiste aandacht krijgen 

€ 10.000

Mujeres del Sur

Theater om de sociale acceptatie van geweld

tegen vrouwen aan de kaak te stellen

€ 3.000

Mujeres Publicas

Straatkunst om publieke discussie over taboe-

onderwerpen, zoals abortus, rechten voor seksu-

ele minderheden, op gang te krijgen

€ 3.000

Pintando La Aldea

Deelname van ÔgewoneŐ vrouwen aan de ÔXIX

Encuentro Naciona de MujeresŐ voor de demo-

cratisering van de vrouwenbeweging in Argentini� 

€ 6.353

Puerta Abierta

Sociale en medische voorzieningen voor lesbi-

sche vrouwen

€ 8.000

_Brazilië

ALEM - Associacao Lesbica de Minas Gerais

Ontmoetingscentrum voor lesbiennes in Minas

Gerais om ervaringen te delen en activiteiten te

ontwikkelen

€ 3.000

Casa de Cultura da Mulher Negra

Training voor slachtoffers van huiselijk geweld,

zodat zij in hun eigen gemeenschap vrouwen

kunnen wijzen op hun seksuele en reproductieve

rechten waardoor de cirkel van huiselijk en 

seksueel geweld wordt verbroken

€ 9.904 

Movimiento Lesbico de Campinas MO LE CA

Foto-expositie van lesbische kunstenaars om

begrip voor de lesbische identiteit te bewerk-

stelligen

€ 3.000

Mulher em Acao (Women in Action)

Forum gericht op vrouwen uit gewelddadige en

arme gemeenschappen om het verband tussen

armoede, georganiseerde misdaad en geweld

tegen vrouwen onder de aandacht te brengen

€ 5.000

World March of Women (Brazilian Branch)

Deelname aan de World March of Women

€ 2.780

_Chili

Casa de la Mujer YELA de Talca

Workshop voor startende vrouwengroepen om

strategie�n te ontwikkelen tegen seksueel geweld

en de verspreiding van aids en seksueel 

overdraagbare aandoeningen

€ 5.000

Equis

Documentaire over de politieke deelname van

vrouwen tegen het militaire dictatorschap in Chili

€ 4.166

NELQUIHUE (Liberación en lengua ancestral

Mapuche)

Vrouwen Filmfestival in lokale, arme gemeen-

schappen die de beeldvorming van en over 

vrouwen ter discussie stelt

€ 5.222

Red Chilena en Contra de la Violencia Domestica

y Sexual



Nationale campagne om geweld tegen vrouwen

zichtbaar te maken en het gebrek aan effici�nte

actie van offici�le instellingen aan de kaak te 

stellen

€ 5.000

Trabajos y Estudios Lesbicos

Consolideren van informatie-uitwisseling van les-

biennes in de regioŐs opdat zij beter kunnen

deelnemen aan de landelijke LGBT- en de femi-

nistische beweging 

€ 2.800

_Colombia

Asociación Consenso de Mujeres del Barco de la

Paz

Bieden van platform aan Colombiaanse vrouwen

om hun kant van het verhaal achter de jarenlange

burgeroorlog te laten zien 

€ 9.892

Corporacion Proyecto Colombia Diversa

Deelname van een lesbische vrouw aan het eerste

ÔSocial Forum of the Americas/Sexual DiversityŐ 

€ 665

Fundacion Casa Gami

Bijeenkomst van vrouwen met hiv/aids om infor-

matie en ervaringen uit te uitwisselen, omdat de

reguliere voorlichting aan deze groep weinig aan-

dacht besteedt

€ 4.500

_Costa Rica

Asociación de Comunidades Ecológistas Usuarias

del Golfo de Nicoya

Opzet van een regionale netwerken van activistes

uit inheemse gemeenschappen tegen grootschali-

ge mijnbouw in hun leefgebieden

€ 5.000

Cuba
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GALFISA - Grupo America Latina: Filosofia y

Axiologia

Internationaal forum met vrouwen uit verschillen-

de regioŐs om kennis en ervaringen uit te wisse-

len over de gevolgen van neoliberalisme 

€ 10.000

_Dominicaanse Republiek

Circulo de Mujeres con Discapacidad – CIMUDIS

Training en workshops voor gehandicapte vrou-

wen over seksualiteit, reproductieve rechten en

seksueel overdraagbare aandoeningen

€ 8.500

Convergence of Movement of the Peoples of the

Americas – COMPA

Project om de neoliberale patriarchale systemen

en de verschillende manieren waarop vrouwen

hier tegen in opstand komen te analyseren

€ 5.000

Equipo de Mujeres en Desarrollo – EMUDE

Training over seksuele en reproductieve rechten

voor vrouwen op het platteland met als doel dat

de vrouwen in hun eigen gemeenschap op deze

onderwerpen actie ondernemen

€ 9.000

Revista de genero y comunicacion A Primera

Plana

Productie van een tijdschrift om de maatschappij,

en de media in het bijzonder, bewust te maken

van gendervraagstukken en het genderperspec-

tief

€ 5.000

_Ecuador

Asociacion de Mujeres Municipalistas de Ecuador

– AMUME

Opzetten van een netwerk van vrouwen die actief

zijn in de politiek, om hun rol in besluitvorming te
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versterken ongeacht hun politieke kleur

€ 10.000

Coordinadora Nacional de Mujeres Negras –

CONAMUNE

Regionale bijeenkomst voor vrouwen van

Afrikaanse afkomst om een gemeenschappelijke

agenda voor vrouwenrechten te ontwikkelen

€ 5.000

Organización Ecuatoriana Mujeres Lesbianas

Deelname aan een internationale bijenkomst om

de positie van lesbiennes in de regio te verster-

ken en een gemeenschappelijke agenda voor de

lesbische beweging te ontwikkelen

€ 1.500

_Frans-Guyana

Amerindian Peoples Association (APA)

Opzetten van een regionaal netwerk van 

vrouwenrechtenactivisten voor inheemse volkeren

tegen grootschalige mijnbouw in hun leef-

gebieden

€ 5.000

_Honduras

Coordinadora Nacional de Mujeres Indigenas y

Negras de Honduras – CONAMINH

Versterken van politieke participatie van lokale

groepen van inheemse en zwarte vrouwen door

training and capaciteitsopbouw

€ 5.000

_Mexico

Comite Organizador del VI Encuentro Lesbico

Feminista Latinoamericano y del Caribe

(COVIELFLC)

Organisatie van de ÔVI Lesbian EncounterŐ in

Latijns-Amerika en de Cariben om een gemeen-

schappelijke agenda voor de lesbische beweging

in de regio te ontwikkelen

€ 10.000

Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la

Equidad, A.C.

Institutionele steun voor deze vrouwenorganisatie

die toezicht houdt op parlementaire processen en

ervoor zorgt dat vrouwenrechten op de politieke

agenda blijven

€ 6.000

Instituto Mexicano de Investigacion de Familia y

Poblacion A.C.

Ontwikkeling van een educatieve module over

abortus voor arme vrouwen in Mexico om hen

bewust te maken van het recht op een veilige

abortus

€ 10.000

Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC)

Installatie van een gecamoufleerd radiostation en

cameraŐs om ontvoeringen en moorden op vrou-

wen in Ciudad Juarez te voorkomen 

€ 15.000

UMBRAL - Comunicación Participativa A.C. 

Tentoonstelling van veldonderzoek naar en fotoŐs

van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar als 

aanklacht tegen de algehele mening dat oudere

vrouwen waardeloos zijn

€ 6.000

Unidas por la Equidad A.C.

Deelname aan het ÔWorld Social ForumŐ om ook

de inbreng van Mexicaanse vrouwen op het

gebied van sociale rechtvaardigheid in te brengen

€ 1.643

_Nicaragua

Asociacion de Mujeres Para el Desarrollo 

(AMUPADE)

Juridische ondersteuning op het gebied van

basale mensenrechten voor vrouwen op het 

platteland 



€ 4.500

Instituto Nicaraguense de Mujeres No Videntes

(INMUN)

Educatie voor blinde vrouwen op het platteland

op het gebied van gezondheid en eigen waarde

om hun kansen op sociale integratie te verbeteren

€ 3.500

Movimiento de mujeres del sector informal

(MOMATSI)

Training van plattelandsvrouwen tot juridische

promotors van basale vrouwenrechten 

€ 7.317

_Paraguay

Centro de Documentacion y Estudios (CDE)

Deelname aan de ÔFeminist DialoguesŐ tijdens

het ÔWorld Social ForumŐ

€ 1.000

Coordinacion de Mujeres del Paraguay (CMP) -

Integrante de la Ariculacion Feminista Marcosur

Deelname aan de ÔFeminist DialoguesŐ tijdens

het ÔWorld Social ForumŐ

€ 1.000

Parhupar - Parto Humanizado Paraguay

Educatief en informatief programma voor vrouwen

die een veilige, natuurlijke geweldloze bevalling

wensen

€ 7.675

_Peru

Central Nacional de la Mujer Minera

Bewustwordingstraining over geweld tegen vrou-

wen in erg conservatieve en ÔmachoŐ gemeen-

schappen waar vrouwen een ge�soleerde en

ondergeschikte positie hebben

€ 8.225

Central Nacional de la Mujer Minera
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Informatievoorziening over omstandigheden waar-

in vrouwen verkeren, die werken in de mijnbouw

in relatie tot economische rechtvaardigheid 

€ 500

Centro de Estudios Equidad y Desarrollo (CEEYD)

Forum voor vrouwen die zijn gekozen in lokale

overheden om hun leiderschap te versterken

€ 2.600

Centro de Promocion Cultural

Training over persoonlijke ontwikkeling en kunst

voor jonge gehandicapte vrouwen om hun gevoel

van eigen waarde te vergroten en de integratie in

de samenleving te vergemakkelijken

€ 8.100

Chirapaq Centro de Culturas indias

Deelname van zes inheemse vrouwen aan de ÔIV

Encuentro Continental de Mujeres Indigenas de

las AmericasŐ om een gemeenschappelijke 

agenda voor inheemse vrouwen uit de regio te

ontwikkelen

€ 5.000

Mujer Tierra Viva

Opzetten van een ÔWomenŐs Community

NetworkŐ tegen geweld tegen vrouwen om vrou-

wen te 

wijzen op hun rechten en samen te werken met

lokale overheden

€ 1.667

Organizacion de Mujeres Afro descendientes de

Alto Laran – OMADAL

Educatie van vrouwen van Afrikaanse afkomst

over vrouwenrechten om hun positie in de

Peruviaanse samenleving te verbeteren

€ 4.167

Red Nacional de Casa de Refugio para las
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Mujeres Victimas de violencia

Organisatie van een nationale bijeenkomst van

Blijf-van-mijn-lijfhuizen en slachtoffers van geweld

tegen vrouwen om een landelijk actieplatform op

te richten

€ 3.500

_Puerto Rico 

Caribbean Institute for Women’s Health

Opzetten van een netwerkorganisatie voor de ver-

betering van vrouwenrechten op het gebied van

seksuele en reproductieve gezondheid in de regio

€ 10.000

_Saint Vincent en The Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines Human Rights

Association (SVGHRA)

Workshops, seminars en radioprogrammaŐs om

mensen bewust te maken van geweld tegen 

vrouwen en de gevolgen daarvan

€ 4.500

_Trinidad en Tobago 

The Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago

Organisatie van de regionale conferentie

ÔRevisiting Abuse - The Impact on the Individual,

Family and National CommunityŐ

€ 5.000

_Venezuela

Fundacion para el Monitoreo Minero de la

America Latina

Opzetten van een regionaal netwerk van vrou-

wenrechtenactivisten voor inheemse volkeren

tegen grootschalige mijnbouw in hun leefgebie-

den

€ 5.000

Midden-Oosten

_Iran

Women in the Axis of Evil

Fotografieproject waarin het dagelijks leven van

vrouwen wordt vastgelegd

€ 5.000

Center for Advancement

Subsidie voor de aanschaf van een auto waar-

door deze nieuwe groep van plattelandsvrouwen

de empowermentcursussen in het land kan geven 

€ 7.000

_Irak

New Life

Juridische training van dertig studentes, zodat zij

weduwes van Anfal-slachtoffers kunnen bijstaan

in het behalen van hun burger- en economische

rechten 

€ 10.000

Organisation of Women´s Freedom in Iraq (OWFI)

Institutionele steun aan deze grensverleggende

feministische groep die strijdt voor een gelijk-

waardige positie van vrouwen in een democra-

tisch Irak

€ 10.000

_Israël

Aljana Center for Cultural and Social Development

Organisatiekosten 

€ 3.000

Isha L'Isha - Haifa Feminist Center

Project gericht op slachtoffers van vrouwenhandel

in Isra�l, dat naast het bieden van ondersteuning

aan de slachtoffers ook de problematiek meer

bekendheid wil geven 

€ 5.000

The Working Group for Equality in Personal Status

Issues

Bewustwordingscampagne in de Palestijnse

gemeenschap tegen de algemene instemming

met huwelijken van minderjarigen

€ 3.000



_Libanon

Feminist Network Middle East

Startbijeenkomst van een nieuw feministisch net-

werk gericht op versterken van feministische actie

in de regio

€ 7.050

Center for Research and Training on Development

(CRTD) 

Reisbeurzen voor capaciteitsopbouwbijeenkomst

in het Midden-Oosten

€ 15.000

_Marokko

Association AMAL

Netwerkbijeenkomst van vrouwenorganisaties uit

Marokko om gemeenschappelijke strategie te

bepalen voor bewustwording over vrouwenrech-

ten

€ 2.780

Association AMAL

Innovatief mediaproject voor de bewustwording

van vrouwenrechten 

€ 11.000

Mains Solidaires

Opvangcentrum voor slachtoffers van seksueel

geweld, dat ook dienst doet als vertrekpunt van

lobbyactiviteiten voor sociale en juridische veran-

deringen op dit terrein

€ 7.150

Union de L’Action Féminine (UAF) Section

Casablanca Najda Centre

Uitgave van een feministisch tijdschrift dat de

regionale en nationale vrouwenbeweging versterkt

€ 10.000

Union de L’Action Féminine (UAF) Dep. Errachidia

Opvangcentrum voor slachtoffers van geweld in
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het landelijke gebied Rachidia

€ 5.000

Union de L’Action Feminine (UAF) Section SAFI

Opvangcentrum voor slachtoffers van geweld 

€ 3.000

_Palestina

Association of Women Committees for Social

Work (AWCSW)

Intensieve training van vrouwelijke verkiezingkan-

didaten en een informatieve campagne over de

verkiezingen om de deelname van vrouwen aan

de lokale verkiezingen te vergroten

€ 10.000

ASWAT Palestinian Gay Women

Startsubsidie voor deze eerste organisatie van

Palestijnse lesbiennes 

€ 10.000

_Turkije

Civic Involvement Projects (CIP)

Onderzoek en publicatie over vrouwelijke seksu-

aliteit in Turkije

€ 5.000

Flying Broom

Flying Broom International WomenŐs Film

Festival met specifieke aandacht voor de rol van

vrouwen in de Turkse film

€ 10.000

Kadina Agit

Documentaire over eerwraak in Turkije

€ 11.000

Lambdaistanbul LGBT Civil Initiative

Onderzoek onder de LGBT gemeenschap in

Turkije om inzicht te krijgen welke problemen er

binnen deze gemeenschap leven en om hun rech-
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ten te verbeteren

€ 7.000

Women for Women's Human Rights - New Ways

Foundation

Reis- en verblijfkosten voor deelname aan de bij-

eenkomst ÔSexual, Bodily and Reproductive

Rights in Muslim SocietiesŐ in Jakarta

€ 8.000

Europa

_Nederland

Arab Film Festival

ÔVrouwen in de Arabische cinemaŐ

€ 5.000

Chebba Meidenplaza - Stedelijk Jongerenwerk

Amsterdam

Het Powerlady festival voor jonge vrouwen die

zich op allerlei gebieden in de maatschappij spe-

cialiseren en op eigen kracht en creativiteit hun

droom vorm kunnen geven

€ 5.150

Chebba Meidenplaza - Stedelijk Jongerenwerk

Amsterdam

Publiek debat rond vrouwenemancipatie- en

onderdrukking, met het thema ÔMoslimaŐs in

stijlŐ 

€ 975 

CIRID - Centre Indépendant de Recherches et

d'Initiatives pour le Dialogue

Reisbeurs voor deelname aan de conferentie

ÔWomen in the middle; borders, barriers, inter-

sectionsŐ

€ 1.500

COS West en Midden Brabant

Trainings- en voorlichtingsproject over vrouwen-

rechten en het VN-Vrouwenverdrag om de maat-

schappelijke participatie van vrouwen te vergroten

€ 5.000

De natte vinger/Heksennacht Groningen

Organisatie van de jaarlijks terugkerende interna-

tionale actiedag op 19 mei waarop vrouwen pro-

testeren tegen de seksspecifieke gevaren die zij

tegenkomen op straat en tegen seksueel geweld

tegen vrouwen 

€ 600

ENOVA - Emancipatie Adviesbureau Drenthe

Manifestatie van de Wereldvrouwenmars in Vigo,

als protest tegen armoede en tegen alle vormen

van geweld tegen vrouwen

€ 3.000

Fusion

Cursus voor meiden van 14 tot 20 jaar, om maat-

schappelijke informatie in te winnen en ruimte te

krijgen om zich te ontwikkelen zodat ze sterker

(aan kennis) en bewuster in de maatschappij kun-

nen bewegen

€ 3.000

IIAV

Film ÔPassword: WomenŐ die door middel van

concrete projecten laat zien hoe informatie het

leven van een vrouw wereldwijd be�nvloedt en

hoe informatie over vrouwen en vrouwenrechten

regionale, nationale, en internationale beleidsma-

kers bereikt 

€ 3.500

IIAV

Organisatie Beijing +10 conferentie die zich richt

op nationale vrouwenorganisaties en alle betrok-

kenen die het erfgoed van het Beijing Platform for

Action willen veiligstellen

€ 20.000

Imagine IC



Fototentoonstelling van Margi Geerlinks, met het

thema ÔHeldinnenŐ, waar het gaat om zwarte

vrouwen die de dominante norm in de samenle-

ving aanvechten 

€ 5.000

Iraakse Vrouwenvereniging

Informatieavond voor Iraakse vrouwen in

Nederland over de situatie in Irak, met vooral

aandacht voor familierecht in Irak, omdat de

bewegingen binnen dit recht ook van invloed zijn

op de Irakezen in Nederland

€ 625

Iraanse Vrouwen Zelforganisatie

Bijdrage aan de viering van Internationale Vrou-

wendag die draait om de emancipatie van allocht-

one vrouwen, cultuur en kunst, om de deelname

van allochtone vrouwen aan maatschappelijke-,

culturele en politieke activiteiten te bevorderen

€ 1.000

IRSHAD adviesgroep

Bijeenkomst voor vrouwen in het kader van Inter-

nationale Vrouwendag over de nieuwe Marokkaan-

se familiewet, waarin de vrouw meer rechten toe-

komt, om vrouwen in te lichten, zodat ze op de

hoogte zijn van de veranderingen in hun rechten

€ 750

Islamitische Universiteit Rotterdam

Congres over ÔEerwraakŐ

€ 1.000

Kristina Kersa

Een film over postkoloniale identiteiten, hoe men-

sen hun identiteiten vormgeven en transformeren

door ervaringen op het gebied van reizen, ver-

plaatsing, de staat en globalisering

€ 2.100

Landelijke Federatie Chinese

Vrouwenverenigingen
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Conferentie in het kader van Internationale

Vrouwendag, waar aandacht wordt geschonken

aan de emancipatie en integratie van Chinese

vrouwen in de Nederlandse samenleving

€ 3.000

Made in da Shade

Theatervoorstelling ÔPussy LoungeŐ over vier

allochtone lesbische vrouwen en de perceptie van

allochtone, lesbische vrouwen in Nederland te

veranderen

€ 4.672

Nederland bekent Kleur

Fototentoonstelling op de manifestatie van Keer

het Tij, die zich tegen het harde vluchtelingenbe-

leid van het kabinet richt, met fotoŐs over vrou-

wen, vluchten, oorlog en bezetting 

€ 555

Heksennacht 2004 Amsterdam

Organisatie van de jaarlijks terugkerende interna-

tionale actiedag op 19 mei waarop vrouwen pro-

testeren tegen de seksspecifieke gevaren die zij

tegenkomen op straat en tegen seksueel geweld

tegen vrouwen 

€ 400

Hexennacht 2003 Utrecht

Organisatie van de jaarlijks terugkerende interna-

tionale actiedag op 19 mei waarop vrouwen pro-

testeren tegen de seksspecifieke gevaren die zij

tegenkomen op straat en tegen seksueel geweld

tegen vrouwen 

€ 400

Pieter van Huystee Film 

Documentaire ÔMiss BijlmerŐ over jonge vrou-

wen in de Bijlmer die hun lot in eigen handen

nemen en zich ontworstelen aan vooroordelen en

stereotype denkbeelden over vrouwen in

Amsterdam Zuidoost

€ 5.000
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Pixelpixies vof

Bouw van een website ten behoeve van lesbische

vrouwen die een partner hebben verloren en het

uitgeven van een boek over het verlies van een

partner in een lesbische relatie en het gevecht

tegen de verwoestende ziekte kanker 

€ 2.340

Savannah Bay/Stichting De Luister

Salon om nog onbekende schrijfsters aandacht te

geven, met het motto ÔEen nieuwe lente, een

nieuw geluidŐ 

€ 500

Shora Iraanse Vrouwen

Bijeenkomst in het kader van Internationale

Vrouwendag voor Iraanse vrouwen in Nederland

over het thema: de hijab, de hoofdoek 

€ 700

Stichting 8 maart Groningen

Programma met als thema ÔVrouwen als vredes-

stichtersŐ waar de huidige positie van vrouwen

centraal staat, om de maatschappelijke, politieke

en economische positie en rol van vrouwen in

maatschappelijke processen wereldwijd aandacht

te geven

€ 1.150

Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse

vrouwen

Reisbeurs om een bezoek te brengen aan Kabul,

en daar de vice-president van het ECW te ont-

moeten, studenten en hun families te ontmoeten

en informatie in te winnen om zo in Nederland

beter fondsen te kunnen werven

€ 3.000

Stichting Cinema Asia

Filmfestival met een aantal programmaonderdelen

die specifiek gericht zijn op vrouwenpubliek of

gemaakt door vrouwelijke filmmakers

€ 2.500

Stichting Coördinatie Afghaanse Vrouwen

Bijeenkomst in het kader van Internationale

Vrouwendag, waar de aandacht gericht is op de

rol en positie van de vrouw in Afghanistan, Azi� en

Europa

€ 1.050

Stichting Harriet Tubman Huis

Inrichting van vier aparte vierkamerflats in

Amsterdam Zuidoost voor de opvang van buiten-

landse vrouwen met en zonder kinderen

€ 3.000

Stichting Iraanse Vrouwen

Organisatie van twee studiedagen rondom het

thema gezondheidszorg en geestelijke gezond-

heidszorg met als doel een inventarisatie van de

bestaande knelpunten te maken in communicatie,

participatie in de gezondheidszorg en in het bij-

zonder de geestelijke gezondheidszorg onder

vluchtelingenvrouwen

€ 2.000

Stichting Karo

Festival voor meiden met het thema ÔGirlpower!Ő

om hun onafhankelijkheid te bevorderen, door

vrouwen uit verschillende disciplines bij elkaar te

brengen en een plek te cre�ren waar vrouwen en

meiden elkaar kunnen ontmoeten

€ 2.000

Stichting Oemnia

Landelijke voorlichtingscampagne in het kader

van de nieuwe Marokkaanse familiewet 

€ 3.000

Stichting Social Image

Documentaire Ô26.000 gezichtenŐ gericht op de

positie van vrouwelijke asielzoekers, om een



gezicht te geven aan uitgeprocedeerde 

asielzoekers

€ 5.000

Stichting Terrain Vague Film

Film over een Papoea vrouw geboren in het oer-

woud van Nederlands Nieuw-Guinea en opge-

voed door Rooms-Katholieke missie. Op beelden-

de en verhalende wijze wordt de Nederlandse

koloniale geschiedenis en de geschiedenis van

kerkelijke instituties in beeld gebracht

€ 5.000

Stichting Theater de Olifant

Theaterproductie over drie zussen, waarin eten

als symbool voor het leven staat, en waarin de

complexe en lastige problematiek tussen de drie

zussen naar voren komt, door hun gedeeld verle-

den, drie visies en drie waarheden

€ 750

Stichting Utrechtse Beeldende Kunst

Musical ÔStarhawkŐ, over een feministische,

politiek activiste en voorstander van geweldloos

protest

€ 2.500

Stichting Utrechtse Beeldende Kunst

Expositie ÔWarte MalŐ 

€ 3.000

Stichting Vriendinnen Jaarboek voor

Vrouwengeschiedenis

Meerjarensubsidie voor het vervaardigen van het

jaarboek 2004

€ 1.361

Stichting ZAMI zwarte/migranten vrouwen 

centrum

Een discussie over integratie voor zwarte, migran-

ten- en vluchtelingenvrouwen om ervaringen te

laten uitwisselen en hen een stem te geven 
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€ 578

Theatergroep Pangaea (voorheen Stichting

Kelderlicht)

Toneelstuk over vrouwen in oorlogssituaties

€ 3.500

Vereniging Iraanse Vrouwen

Bijeenkomst getitled ÔStop met geweld tegen

vrouwen, hoe?Ő, omdat geweld tegen vrouwen

een grote belemmering is voor de ontwikkeling en

integratie van vrouwen en in het bijzonder vluch-

telingenvrouwen, met als doel de integratie en

emancipatie van (Iraanse) vrouwen te bevorderen

€ 2.000

VON - Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Campagne voor Afrikaanse vrouwen in Europa

tegen vrouwenbesnijdenis om de traditionele legi-

timatie van vrouwenbesnijdenis te ondermijnen en

om de dialoog over de empowerment van vrou-

wen in duurzame ontwikkeling te bevorderen

€ 5.000

VON - Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Publicatie ÔPardon voor de verloren jarenŐ met

interviews met asielzoeksters uit verschillende

landen staan op te roepen tot een generaal 

pardon en te protesteren tegen het huidige 

restrictieve asielzoekersbeleid

€ 2.000

Vrouwen Comité 

Ontmoetingsdag voor vrouwelijke vluchtelingen

en asielzoekers over het elimineren van geweld

tegen vrouwen 

€ 1.450

Vrouwenwerkgroep ‘Zanan’

Programma in het kader van Internationale dag

van Vluchtelingen, om de emancipatie van
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Iranese vluchtelingenvrouwen en asielzoekers in

de Nederlandse samenleving te bevorderen

€ 1.350

Werkgroep Emancipatie Wageningen

Evenement met het thema ÔGrenzen in een tijd

zonder grenzenŐ om ervaringen uit te wisselen

over het multiculturele bestaan, zorg en arbeid,

emancipatie, integratie en participatie in hun

plaatselijke samenleving

€ 750

Zig Zag Film BV

Een indringend filmportret van Ilonka ÔKiller

QueenŐ Elmont die naast haar carri�re in de

vechtsport veel aandacht besteedt aan misstan-

den in de wereld

€ 2.000

_Kunstprijs

Maria Pask 

Winnaar Kunstprijs 2004/2005 

€ 10.000

De Geuzen

Tweede prijs Kunstprijs 2004/2005

€ 2.500

Centraal- en Oost-Europa

_Albanië

Albanian Association for the Promotion of

Solidarity and Volunteerism (AAPSV)

Project ter bevordering van de rechten van Roma

vrouwen binnen de familie, de eigen gemeen-

schap en in de maatschappij - door educatie en

voorlichting 

€ 2.000

_Bosnië en Herzegovina

Women’s Association MOST

Zij brengen geweld tegen vrouwen onder de aan-

dacht en informeren vrouwen over het juridische

kader door middel van bijeenkomsten met des-

kundigen 

€ 2.500

_Bulgarije

Association for Roma Women and Children

Toegang tot gezondheidszorg, gynaecologisch

consult en voorlichting voor jonge Roma vrouwen

en meisjes en uitbreiding van de capaciteit van de

organisatie

€ 8.000

BGRF Bulgarian Gender Research Foundation

Educatie voor advocaten om de rechten van de

vrouw goed te kunnen verdedigen

€ 11.500

Center Maria Association

SOS Hotline voor slachtoffers van huiselijk geweld

€ 4.000

Gender Project for Bulgaria Foundation,

Establishement of the Bulgarian Gender

Budgeting Group

Transformeren van nationale en lokale budgetten

in Bulgarije als hulpmiddelen om te streven naar

gelijkheid tussen vrouwen en mannen

€ 5.000

Gender Education, Research and Technologies

Foundation (GERT)

Institutionele ondersteuning

€ 3.000

Human Right - Step by Step Association

Door middel van onderzoek, overleg en educatie

wordt de strijd aan gegaan met de grote proble-

men van Roma vrouwen zoals geweld, sekshan-

del en de slechte toegang tot instellingen (zoals

gezondheidszorg) 

€ 8.000



IKAR Association

Veertig radiostations in Bulgarije voeren een

openbaar debat over ' het verschillend zijn ' en

brengen taboes als HIV, prostitutie onder de aan-

dacht

€ 4.500

Nadja Centre Foundation

Opzetten van een ÔFormer Clients ClubŐ voor

vrouwen die huiselijk geweld hebben overleefd

om hulp te verlenen bij het re�ntegratie en reso-

cialisatie proces

€ 4.000

Partnership Foundation

Training aan vrouwen in gevangenissen over

onder meer mensenrechten met aandacht voor de

relatie tussen Turkse en Bulgaarse vrouwenge-

vangenen 

€ 7.500

Research and Technologies Foundation

Project gericht op empowerment van vrouwen

door het gebruik van nieuwe technologie�n.

€ 3.000

_Kosovo

Little People of Kosovo

Project in het kader van Internationale

Vrouwendag om barri�res en vooroordelen over

gehandicapte vrouwen weg te nemen 

€ 1.100

Little People of Kosovo

Bevorderen van gelijkheid en diversiteit binnen

organisaties voor gehandicapten

€ 3.500

_Kroatië

Center for Women War Victims, Rosa House

Vertalen en het publiceren van twee publicaties
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van groepen feministes die werken met slacht-

offers van geweld 

€ 5.000

Step, Women's Group Karlovac

Opzetten van een SOS hotline en het geven van

psychologisch advies voor mishandelde vrouwen

in het Karlovac gebied

€ 3.000

_Litouwen 

Kretinga Women Training and Information Center

Versterken van vrouwen-NGOŐs in westelijk

Litouwen door middel van een samenwerkings-

project met gezamenlijke openbare campagnes

en trainingen

€ 3.500

Prienai District Centre for Women in Crisis

Opzetten van kleine crisiscentra voor vrouwen en

kinderen die het slachtoffer zijn van geweld en

seksueel misbruik

€ 3.000

_Montenegro

ANIMA Women's Organization

Publiceren van een vrouwentijdschrift om de edu-

catie en emancipatie van �n voor de Albanese

vrouwen te verbeteren

€ 3.000

New Horizon

Oprichten van een vrouwenbibliotheek om vrou-

wen van verschillende minderheden van kennis te

laten maken met feministische literatuur in ver-

scheidene talen 

€ 8.000

SOS Hotline for Women and Children Victims of

Violence

Trainingsprogramma voor vrouwen om als vrijwilli-

gers te werken voor een SOS hotline in Nijelo Polje
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€ 5.000 

_Polen

Exgirls Informal Group c/o eFKa Women

Foundation

Een tentoonstelling op International Vrouwendag

die de uitsluiting van vrouwen toont en daar

mogelijke oplossingen voor voorstelt 

€ 1.990

Federation for Women and Family Planning

Het verstrekken van informatie om jongeren voor

te lichten en te beschermen tegen ongewenste en

vroege zwangerschap

€ 15.000

International Forum for Women

Reisbeurs voor de voorzitter van Internationaal

Forum voor Vrouwen om een netwerkvergadering

met Afrikaanse vrouwen organisaties met dezelf-

de visies bij te wonen 

€ 1.900 

NIC TAK SAMO Student Association for Gender

and Queer Studies, University of Wroclaw

Driedaagse conferentie over empowerment van

seksuele minderheden in Europees gebied, geor-

ganiseerd door academici en politieke activisten

€ 3.000 

NIKe - Independent Initiative of Women

Bespreekbaar maken van seksueel geweld, onder

andere door de voorstelling De Vagina Monologen

in Lodz 

€ 2.138

Street Yoginis - Joginki Ulicy

Project dat verhalen van Iranese vrouwen door

middel van een kunstproject, een film en een

publicatie van een boek weer een stem en een

gezicht geeft

€ 4.000

_Roemenië

The Roma Women Association in Romania

(RWAR)

Een opleiding voor Roma-vrouwen met als doel

ze vaardigheden voor participatie in het openbare

leven op lokaal niveau bij te brengen

€ 5.000 

_Servië

Girls Center Uzice

Empowerment van meisjes door onder meer edu-

catieve programmaŐs en de uitgave van het blad

ÔDanicaŐ

€ 3.000

Iz Kruga

Ondersteunen van gehandicapte vrouwen door

zelfhulpgroepen en advies om die vrouwen zo uit

hun isolement te halen

€ 3.000

SOS Hotline and Centre for girls

Het informeren van meisjes over reproductieve

gezondheid door workshops en distributie van

een handboek

€ 4.500

Women's Center for Democracy and Human

Rights - Yugoslavia

Bevorderen van een vrije juridische advies service

voor vrouwen die slachtoffer van discriminatie op

de arbeidsmarkt zijn

€ 4.000

Women's Center for Democracy and Human

Rights

Ontwikkelen van tweetalig online tijdschrift

(Servisch en Engels) om vrouwen voorlichting te

geven over bijvoorbeeld handel en economie

€ 6.000



_Slovenië

City of Women (Mesto zensk)

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 

algemene steun voor het International festival of

Contemporary Arts CITY OF WOMEN in Ljubljana,

€ 10.000

_Tjechië

ARGO spol. s r.o.

Publicatie van het boek ÔUnknown territories of

Czech modern artŐ. Deze publicatie laat de visie

van feministische vrouwen ten opzichte van

moderne kunst zien

€ 1.960

Center for Migration (COM)

Discussie met migrantenvrouwen om hen te hel-

pen bij het integreren in Tsjechi� 

€ 5.000

Independent Social Ecological Movement

NESEHNUTI(Nezavisle Socialne Ekoligicke HNUTI)

Reeks lezingen en workshops, voorlichting over

vrouwenrechten in Tsjechi� voor vrouwelijke werk-

nemers en vrijwilligers in de NGOŐs 

€ 3.000

Manushe Roma Women's Group

Programma om de aandacht te vragen voor vrou-

wenrechten in de Roma-gemeenschap en NGOŐs

onder meer door een zomercursus en een

mediacampagnes 

€ 3.000

The League of Human Rights

Adviescentrum voor crisisopvang en verbeteren

van bestaande diensten voor mishandelde vrou-

wen door middel van juridisch advies, begeleiding

van in onderhandelingen met autoriteiten en pro-

fessionalisering van de organisaties door educatie

van personeel

€ 8.000 
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Voormalige Sovjet-Unie

_Armenië 

Kanaiq Hayots Women’s Resource Center

Opzetten van een campus en onderzoekscentrum

om opleiding en onderwijs te kunnen bieden,

door en voor vrouwelijke studenten

€ 3.000

Support of Legal State

Training voor vrouwelijke vertegenwoordigers uit

het onderwijs en de overheid over economische

rechten

€ 2.000

Women's Rights Center (WRC)

Educatie van zusterorganisaties in drie Europese

landen over het steunen van vrouwen tegen

huiselijk geweld

€ 2.600

_Azerbeidzjan

Azerbaijan Humanitarian Association of Jewish

Women

Vermindering van geweld tegen vrouwen in

Azerbeidzjan door educatie van medisch perso-

neel en verspreiding van informatieve brochures 

€ 2.000

For the Welfare of Women

Oprichten van revalidatiecentrum met als doel de

rechten van vrouwen te beschermen en ze per-

soonlijke waardering te geven door middel van

educatie

€ 3.000

Human Rights Protection Society

Een website en de documentaire omde stem van

lesbiennes in Azerbeidzjan te laten horen

€ 2.000
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Young Women Association

Empowering van vrouwen door middel van onder-

wijsseminars over gezondheid en rechten op de

plattelandsgebieden van Azerbeidzjan

€ 3.000

Young Women’s Centre - Shaws

Vrouwenonderzoekscentrum in Mingachevir, om

informatie en steun te geven over reproductieve

gezondheid en familie planning voor jonge vrou-

wen en meisjes

€ 4.000

Women Initiative Group

Psychologische en medische steun voor 

ongehuwde internationale vluchtelingenvrouwen

in Azerbeidzjan

€ 3.000

_Georgië

AVNG Anti-Violence Network of Georgia

Institutionele steun aan activiteiten voor 

slachtoffers van geweld 

€ 3.000

AWMG - The Association 'Women of Multinational

Georgia

Opzetten van het ÔWomenŐs Informational

Support CenterŐ voor vrouwen van etnische min-

derheden. Het centrum biedt taalcursussen, juri-

dische ondersteuning en workshops 

€ 5.000

Gori Disability Club

Door training en workshops krijgen gehandicapte

vrouwen de mogelijkheid om te participeren in het

sociale leven

€ 3.000

The Women and the World Kvetmo Kartli

Tegengaan van het geweld tegen vrouwen door

middel van campagnes in Kvemo Kartli en in

Georgi�

€ 3.000

NATT.Inter

Voorlichting over de rechten van vrouwen, gen-

dervraagstukken en interculturele gelijkheid 

€ 3.500 

Soplis Sakhli (Village House)

Een educatie- en informatieonderzoekscentrum

voor vrouwenrechten voor meisjes en vrouwen in

plattelandsgebieden 

€ 3.500

StudioMobile - Accent on Action

Twee documentaireprojecten

€ 3.000

WIC Women’s Information Center

Een fototentoonstelling over geweld tegen vrou-

wen in Centraal Azi� 

€ 4.000

Women Employment Innovative Centre

Project ter bevordering van de gezondheidsrech-

ten van jonge vrouwen

€ 4.000

Women's Charity Fund ‘Favorite’

Het versterken van de positie van vrouwen door

educatie aan vrouwen in plattelandsgebieden

€ 3.500

_Kazachstan

Sana Sezim Resourceful Center of Civil Education

Aangaan van de strijd tegen geweld tegen vrou-

wen in Kazachstan door besprekkbaar maken van

het probleem, door onderwijsprogramma's, door

psychologische en wettelijke hulp te bieden 

€ 10.000



Women Initiative XXI

Opzetten van een opvangcentrum voor slacht-

offers van huiselijk geweld psychologische hulp

bieden en meer bekendheid geven aan de gevol-

gen van huiselijk geweld

€ 2.000

_Kirgizië

Lesbian Initiative Group LABRYS

Reisbeurs voor twee leden om een COC-bijeen-

komst over de situatie in Kirgizi�, in Nederland bij

te wonen

€ 705

Lesbian Initiative Group LABRYS

Empowering van lesbische vrouwen over de eer-

ste nieuwe lesbische groep in Kirgizi�

€ 5.000

Uz Ayim Public Association

Informatie en educatie voor jonge vrouwen in

plattelandsgebieden over hun rechten 

€ 2.000

_Mongolië

Mongolian Association of Disabled Women

Workshops, discussies, tv- en radiogesprekken,

seminars over seksueel misbruik van gehandicap-

te vrouwen en meisjes

€ 3.500

_Oekraïne

Women Initiative

Voorlichting en bewustwording van geweld tegen

vrouwen door middel van seminars, trainingen en

publicatie

€ 3.000

_Oezbekistan 

Women’s Center in Djizak Province

Een campagne in plattelandsgebieden over licha-
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melijke integriteit om geweld tegen vrouwen te

laten zien

€ 7.000

Consultative legal center of women-lawyers

‘Family and law’

Educatieprogramma over wettelijke rechten voor

vrouwen in plattelandsgebieden in Oezbekistan

€ 3.500

IKHLOS Women’s Center

Training om juridische en leidinggevende vaardig-

heden van vrouwen te verbeteren

€ 2.500

Legal Gender Cultural Foundation

Ondersteunen en promoten van populaire films

gemaakt door vrouwen in Armeni�

€ 4.000

NGO Regional Club ‘Oilam’

Preventie van huwelijken op jonge leeftijd voor

meisjes door middel van discussies en voorlich-

ting

€ 1.530

Social Fund Resource Centre

Voorlichting voor vrouwelijke universitaire studen-

ten over hun wettelijke rechten met betrekking tot

huiselijk geweld 

€ 4.500

Umid - Inter-regional Rehabilitation Center

Beschermen van de rechten van vrouwen en kin-

deren door opvangcentra, training en juridische

ondersteuning

€ 9.000

Women’s crisis Centre Oydin Nuri

Institutionele steun zodat zij de acties tegen

geweld kunnen voortzetten om te voorkomen dat
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er nog meer vrouwen in vluchtelingenkampen

terecht komen

€ 5.000

_Rusland

COC / Lesbian Pride 2004

Een fototentoonstelling van zeven Russische les-

bische kunstenaars

€ 3.000

Island, Radical femninist magazine

Voortzetten van het uitgeven van het radicale

feministische magazine ÔIslandŐ vanuit lesbisch

feministisch perspectief

€ 2.000

_Wit-Rusland

Belarussian League for sexual equality ‘Lambda’

Documentaire over een vrouwenwereld in Wit-

Rusland en kwesties waar zij mee te maken heb-

ben

€ 3.000

Eufrasinya Polotskaya International Women’s Fund

Voorlichten van vrouwen op het platteland over

vrouwenrechten 

€ 1.000

West-Europa

_België

Feministisch Cafe Poppesnor

Het openen van een laagdrempelige ontmoetings-

plaats in Antwerpen als platform voor mensen die

ge�nteresseerd zijn in feminisme 

€ 1.800

Feministisch Cafe Poppesnor

Reisbeurs naar manifestatie in Madrid

€ 600

Feministisch Cafe Poppesnor

Een evenement waar vrouwen strategie�n met

betrekking tot vrouwenrechten uitwisselen

€ 400

WIDE - Network Women In Development Europe

Netwerken, lobbyen, voorlichting voor en door

vrouwen uit Europa om handels- en ontwikkelings-

beleid met netwerkstrategie�n te be�nvloeden

€ 7.500

_Duitsland

Iranisch-Deutscher Frauenverein Köln

Jaarlijks terugkerende vluchtelingenworkshop

voor vrouwen uit heel Europa

€ 5.500

_Ierland

Grupo America Latina: Filosfia y Axiologia

Participatie aan de International Court of Women

ÔThe South Facing Neoliberal GlobalizationŐ

waarin de vrouwen uit de wereld kunnen samen-

werke.

€ 1.000

_Malta

IGLYO (International Lesbian Gay Bisexual and

Transgender Youth and Student Organisation)

Organisatie van het tweede International

WomenŐs Conference voor lesbiennes, biseksu-

ele en transseksuele vrouwen in Kroati�.

€ 7.500

_Nederland

Be at the Media

Vier vrouwen maken een documentaire van de

Franse vrouwenbeweging ÔNi putes, ni soumi-

sesŐ om een uitwisselingsrelatie op te bouwen,

met als doel de toestand rondom vrouwen en

geweld te vergelijken met die van Nederland

€ 3.000

International Commitee on Sex workers rights



Een conferentie voor zowel georganiseerde als

onafhankelijke sekswerkers om de rechten van

deze doelgroep te versterken

€ 15.000

NextGENDERation

Reisbeurs voor de deelname aan de conferentie

ÔFeminism Contesting GlobalisationŐ in Dublin

€ 2.600

_Oostenrijk

Nine Arabesques - Neun Arabesken Verein -

Organisation for women specific development and

artistic project

Tentoonstelling met werken van vrouwelijke kun-

stenaars, waarin het reizen door Europa deel van

de tentoonstelling uitmaakt 

€ 3.000

_Portugal

Não Te Prives - Group for the Defence of Sexual

Rights

Project dat vrouwen machtigt om hun reproduc-

tieve rechten uit te oefenen door juridische repro-

ductieve gezondheidsdiensten en openbare voor-

lichting tot stand te brengen 

€ 15.000

_Spanje

Conexiones Para Migrantes

Ontwikkelen van een website en mailinglist voor

Spaans- en Portugeessprekende sekswerkers om

informatie, problemen en strategie�n te delen

€ 3.525

Vrouwenfondsen

Afrika

_Ghana

African Women’s Development Fund

104 / tegendraadse heldinnen

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 17.800

Huisvesting en kantoorkosten

€ 12.200

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Ghana

€ 1.315

Zuid-Afrika

WHEAT

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 35.000

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Zuid-Afrika

€ 3.000

Pitseng

Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 1794

Azi�

_Hong Kong

HER Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 15.000

Bijdrage aan de kosten voor de presentatie van

het fonds

€ 880

_India

Nirnaya Trust for Women

Project voor gehandicapte vrouwen en hun rech-

ten

€ 15.000

_Mongolië
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MONES Mongolian Women’s Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 20.000

Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 4.212

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Mongoli� 

€ 3.000

_Nepal

TEWA

Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 4251

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Nepal 

€ 3.023

Centraal- en Oost Europa

_Bulgarije

Bulgarian Fund for Women

Startsubsidie 

€ 17.500

_Oekraïne

Ukrainian Women’s Fund

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Oekra�ne

€ 2.800

Ontwikkeling lokale fondsenwerving en filantropie

voor vrouwenrechten in Oekra�ne 

€ 20.000

Ontwikkelen nieuwe fondsenwervingstrategie�n

€ 13.600

_Slowakije/Tjechië

Slovak-Czech Women’s Fund

Reisbeurs voor bezoek aan Mama Cash

€ 6.000

Vergroten naamsbekendheid en zichtbaarheid van

het vrouwenfonds

€ 10.000

Latijns-Amerika

_Brazilië

Angela Borba Fund

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 40.000

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Brazili�

€ 2.400

Reisbeurs voor bezoek aan Mama Cash

€ 834

_Chili

Colectivo Alquimia

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 20.000

Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 940

_Colombia

Fondo Colombiano

Startsubsidie

€ 5.500

_Mexico

Semillas

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 25.000



Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 2.184

Vergroten van capaciteit in lokale fondsenwerving

ten behoeve van vrouwenrechten in Mexico 

€ 2.952

_Nicaragua

Central American Women’s Fund 

Algemene steun voor de activiteiten van het fonds

€ 30.000

Reisbeurs voor deelname aan de International

Network of WomenŐs Fund meeting

€ 2.184

Launch van het vrouwenfonds

€ 1.078

_Verenigde Staten

International Network of Women’s Funds

Lidmaatschap Mama Cash International Network

of WomenŐs Funds

€ 3.190

Bijdrage aan bijeenkomst in van het International

Network of WomenŐs Funds Brazili�

€ 201

Capaciteitsversterking

Smart Growth trainingen voor internationale vrou-

wenfondsen in Kaapstad, Managua en Kathmandu

€ 97.015

Making the Case

Making the Case focus bijeenkomsten in

Nicaragua en Zuid Afrika

€ 55.026
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Linking and Learning-activiteiten

Deelname aan het de jaarlijkse Women’s Funding

Network bijeenkomst in Toronto

€ 4.880

Deelname aan bijeenkomst International Network

of Women’s Funds 

€ 2.817

Netwerkbijeenkomst Ethiopië

€ 2.832

Netwerkbijeenkomst Zuid-Afrika

€ 4.500

Expertmeeting Marokko

€ 8.885

Adviseurs ontwikkeling Midden Oosten 

programma

€ 20.000

Expert meeting  Europa 

€ 10.000
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Foto’s omslag
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The Netherlands
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