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Mama Cash ondersteunt nationaal en
internationaal initiatieven van vrouwen
die baanbrekend en vernieuwend werk
voor vrouwen verrichten. Sterke vrou-
wen die zelf hebben ervaren hoe je het
tij kunt keren. Mama Cash is continu op
zoek naar vrouwen met visie en met
moed. Vrouwen die in hun eigen ge-
meenschap strijd voeren voor gerech-
tigheid. Een dappere strijd, want vaak
levensgevaarlijk.
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Impact. Het thema van dit jaarverslag zette me aan het denken. Wat
is voor mij het mooiste resultaat van 2005? Dat is er niet één.
Natuurlijk kijk je als directeur naar de cijfers van je organisatie. En
dan valt op dat we dit jaar veel meer individuele donateurs hebben
gekregen. Zo veel nieuwe mensen bereikt, zo veel donaties ontvan-
gen. Dat vind ik een fantastisch resultaat, want het betekent dat
onze investeringen succes hebben gehad. Met name de Campagne
88 Dagen heeft daaraan op een belangrijke manier bijgedragen. Het
was spannend: nooit eerder hadden we op zo’n manier campagne
gevoerd. Alle medewerkers waren erbij betrokken en zowel intern als
naar buiten ontstond een geweldige verbondenheid. Onze organisa-
tie was al sterker geworden en dit project heeft daar zeker bij gehol-
pen. Bovendien wisten we het bestuur in 2005 uit te breiden met
maar liefst vier nieuwe internationale bestuursleden. Een mooie ont-
wikkeling in de verdere internationale profilering van Mama Cash. 

Ik ben ook blij dat in de maatschappij het besef toeneemt dat inves-
teren in vrouwen belangrijk is. Het vrouwenfondsenprogramma van
Mama Cash is sterk gegroeid, net als het programma voor het
Midden-Oosten. Daar zijn we trots op. Het Midden-Oosten is voor
Mama Cash een nieuwe regio, waar veel werk te verzetten is. In Irak
bijvoorbeeld vecht de Organisation for Women’s Freedom, gesteund
door Mama Cash, voor fundamentele vrouwenrechten. Met gevaar
voor eigen leven. En we doen meer in het Midden-Oosten: vanuit
ons groeiende netwerk komen er steeds weer nieuwe aanvragen
voor projecten die écht een verandering teweeg kunnen brengen.

Ook een prachtig resultaat is de balans die we bereikt hebben in
onze inkomsten: hoe evenwichtiger je inkomstenbronnen, hoe kleiner
het risico. Op dit moment vertegenwoordigen overheden, particuliere
fondsen en individuele donateurs elk een derde van de inkomsten.
De inkomsten voor 2006 zijn bijna voor de helft gegarandeerd; begin
2005 was dat minder dan 30%. Het accent verschuift van over-
heidssubsidies naar particuliere fondsen, een belangrijke ontwikke-
ling. En het is minstens even belangrijk dat we kunnen laten zien wat
we door strategisch financieren bereiken. We maken het mogelijk
dat fastfood-medewerksters in Peru kunnen afrekenen met hun sek-
sistische bazen, dat lesbiennes in Israël zichzelf kunnen zijn, dat
jonge Poolse vrouwen op hun eigen manier seksuele voorlichting
aan jongeren geven, dat survivors van seksueel geweld in Oeganda
hun leven weer op kunnen pakken. Kleinschalige projecten, maar
met een impact die je niet moet onderschatten: ze maken bespreek-
baar wat onbespreekbaar leek. Deze projecten geven vrouwen een
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stem. Een stem die ze hard nodig hebben in deze tijd van groeiend
neoliberalisme en religieus fundamentalisme in de wereld. Het afkal-
ven van met name seksuele en reproductieve rechten van vrouwen
en de terugkeer naar de traditionele rolpatronen binnen en buiten de
familie, figureren hoog op de conservatieve agenda’s. Mama Cash
steunt de vrouwen die strijden tégen deze ontwikkelingen en vóór
vrijheid. Elke cent die Mama Cash ontvangt, levert een mooi resul-
taat op: de inzet om elke vrouw waar dan ook ter wereld een mens-
waardig bestaan te geven.

Hanneke Kamphuis 
Directeur Mama Cash
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“Zij is innovatief! Zo kan ik Mama Cash
het beste beschrijven. Vooral in haar
samenwerking met zusterfondsen zoals
het Ukrainian Women’s Fund. We heb-
ben al vijf jaar de eer om met Mama
Cash samen te werken. Elk jaar doen
we nieuwe kennis, expertise en ervarin-
gen op. In 2005 gebruikten we voor het
eerst Making the Case, een methode
die ons fonds en 23 vrouwengroepen
in de Oekraïne in staat stelt om effectief
ons werk te evalueren en te communi-
ceren. Dat vergroot natuurlijk onze
gemeenschappelijke kracht!” 

Natalia Karbowska, directeur Ukrainian Women’s Fund
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Visie, missie, uitgangspunten en kerncompetenties8
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Kleinschalige initiatieven financieren van en voor vrouwen in
Nederland: daarmee begon Mama Cash in 1983, als het eerste
onafhankelijke financieringsfonds voor vrouwen ter wereld. De vijf
oprichters, allen actief in de vrouwenbeweging, gebruikten het start-
kapitaal dat een van hen ter beschikking stelde. 
Inmiddels is Mama Cash uitgegroeid tot een internationaal bekend,
professioneel financieringsfonds met een groeiend (internationaal)
netwerk van adviseurs. In de afgelopen decennia steunde Mama
Cash met ruim 22 miljoen euro zo’n 5500 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 ooit zelf slachtoffer waren en weten hoe je het tij kunt
keren: door je bewust te worden van je rechten en daar ook gebruik
van te maken. Maatschappelijke verandering begint bij vrouwen.
Daar is Mama Cash van overtuigd. 

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 vrou-
wen, die bijdragen aan de versterking van de positie en de rechten
van vrouwen. Door het financieren van vrouweninitiatieven in Afrika,
Azië en de Pacific, Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en
de Cariben draagt Mama Cash bij aan meer zeggenschap voor vrou-
wen en meer invloed van vrouwen op hun eigen leven en hun omge-
ving. 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 verandering van
bestaande machtsverhoudingen met als doel het opheffen van uit-
sluitings- en onderdrukkingsmechanismen op basis 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;
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. Mama Cash staat voor solidariteit, respect en het delen van infor-
matie en kennis;

. Mama Cash staat voor diversiteit en het belang van samenwerken
met verschillende en diverse organisaties en individuen.

Haar kerncompetenties
Mama Cash heeft twee kerncompetenties: fondsenwerving en stra-
tegisch financieren (subsidietoekenning). 
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. Ze stimuleert bijvoorbeeld
grote filantropische en medefinancieringsorganisaties om hun inves-
teringen in vrouwenrechten te vergroten. 
Strategisch financieren omvat financiële steun voor initiatieven die
voldoen aan haar criteria, ondersteuning van capaciteitsversterking,
bevordering van maatschappelijke verandering en het meten van de
effectiviteit. Mama Cash zoekt pro-actief naar strategische en baan-
brekende mogelijkheden voor de verbetering van vrouwenrechten.
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“In 2005 hielp Mama Cash ons om de
fondsenwerving voor vrouwenfondsen
te intensiveren en meer subsidies te
genereren. Ze steunde activisten en de
fondsenwerving voor vrouwen in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika en trot-
seerde daarbij culturele, taalkundige en
politieke scheidslijnen. Ze durft het altijd
aan om een breed spectrum van vrou-
wenrechten en vrouwenrechtenactivis-
ten te ondersteunen.”

Jessica Horn, programmamedewerker
Sigrid Rausing Trust, Londen
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Een professionele tsunami-actie die
geld oplevert voor duurzame vrouwen-
projecten. Zesduizend vrouwen met lef
op Women Inc. Een inspirerende cam-
pagne die alle verwachtingen overtreft.
Een gloednieuw, maar al meteen actief
en betrokken donateursnetwerk. Een
meetinstrument dat goed inzicht geeft
in de resultaten van ons werk. Een suc-
cesvolle tournee door het land.
Aandacht voor vrouwen en diaspora
filantropie. En ten slotte: een oranje
Eend die geld bij elkaar rijdt voor de
projecten van Mama Cash. De high-
lights van 2005 op een rij.  

13Highlights 2005
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Kunst, cultuur, media en discussie. Ruim zesduizend bezoek-
sters, driehonderd (andere) vrouwen met lef, twee inspirerende
lezingen en één knaloranje Eend midden in de zaal: de eerste
editie van Women Inc. kan gerust een succes genoemd worden.

Mama Cash en de Founding Mothers stonden aan de wieg van het
grote driedaagse vrouwenfestival, dat in september 2005 plaatsvond
in de Beurs van Berlage en werd georganiseerd door de
Cultuurfabriek. Tijdens het festival was Mama Cash aanwezig met
een stand in de grote zaal. Blikvanger was de oranje 2CV van
’Eendencoureurs’ Karin Horstman en Jantien Hoogmoed die in okto-
ber zouden deelnemen aan de Touaregtrail. 

Midden-Oosten
Rondom het thema (she inspires you) organiseerde Mama Cash
twee lezingen met nationale en internationale gasten, allemaal verte-
genwoordigsters van door Mama Cash gesteunde projecten. De 
eerste lezing had het feminisme in het Midden-Oosten als onder-
werp. Spreeksters waren Nawal el Saadawi (Egypte) en Yanar
Mohammed (Irak). Nawal is psychiater, was directrice van het 
ministerie van Volksgezondheid en schrijfster. In 1972 verloor ze haar
overheidsbaan na publicatie van haar boek Vrouwen en seksualiteit.
Vijf jaar later zorgde haar bekendste werk, De gesluierde Eva, voor
veel ophef. Het boek gaat over vrouwenbesnijdenis, prostitutie,
huwelijk, scheiding en islamitisch fundamentalisme. Nawal belandde
in de gevangenis en richtte de eerste feministische organisatie op in
Egypte, die tien jaar later werd verboden. Tijdens haar lezing gaf
Nawal haar visie op de situatie in het Midden-Oosten. Daarna vertel-
de de Irakese vluchtelinge Yanar Mohammed, oprichtster van de
Organisation of Women’s Freedom in Iraq, over het werk dat ze nu in
Irak doet: zij ging terug naar Irak om vrouwen te steunen en hun
positie te verbeteren. 

Lichamelijke integriteit
De tweede (she inspires you) lezing ging over lichamelijke integriteit.
Spreeksters waren Rebecca Gomperts van de mobiele arbortus-
kliniek Women on Waves en Josefina Mena, actief in Ciudad Juarez
in Mexico. Rebecca vertelde over Women on Waves en de rol van
Mama Cash in het ontstaan van de organisatie. Josefina gaf een
presentatie over Ciudad Juarez, waar heel veel vrouwen en meisjes
vermist en vermoord worden. Ze sprak over de oorzaken en de rol
van het machismo. Met haar organisatie Nuestras Hijas de Regresa
a Casa zette Josefina onder andere een radiozender op om zo veel

Vrouwen met lef: Women Inc14
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mogelijk tips te krijgen over de verblijfplaats van verdwenen vrouwen
en meisjes. Zo werd een vermist tienjarig meisje al na drie dagen
teruggevonden in plaats van na – meer gebruikelijk – een aantal
jaren. Het meisje was weliswaar dood, maar toch is dit een klein
succes. Josefina vertelde dat er nu ook camera’s geplaatst worden
in het gebied. Een mooi voorbeeld van hoe een organisatie met de
hulp van Mama Cash het leven van vrouwen verbetert.

Uniek project
Het was de eerste keer dat Mama Cash deel uitmaakte van zo’n
groots publieksevenement, gericht op vrouwen. Dit was een uniek
project voor Nederland, een fantastische gelegenheid om onze
bekendheid te vergroten en een toegankelijke manier voor donateurs
om zich écht betrokken te voelen bij ons werk.
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Wat doet de vrouwenbeweging anno 2005 en wat is de agenda
voor de toekomst? Welke thema’s en strategieën spelen er?
Hoe kunnen deze strategieën worden verwezenlijkt en welke rol
kan Mama Cash daarin spelen? Die vragen stonden centraal 
tijdens (she’s on tour).

Vrouwen- en andere maatschappelijke organisaties, feministische
groepen en voorvechtsters van vrouwenrechten, kortom, iedereen
met interesse in het werk van de vrouwenbeweging was welkom op
de vier bijeenkomsten die Mama Cash onder de naam (she’s on tour)
organiseerde. Nu eens niet in Amsterdam, maar in Utrecht, Nijmegen,
Assen en Tilburg. Mama Cash ondersteunt vrouwenprojecten en acti-
viteiten in heel Nederland en vindt het belangrijk dat in het subsidie-
programma de wensen en behoeften van vrouwenbewegingen in heel
Nederland centraal staan. Dat was dan ook een van de doelen van
(she’s on tour).

Lokale partners
In elk van die vier steden werd een bijeenkomst georganiseerd in
samenwerking met een actieve lokale partnerorganisatie. We kwamen
op vier totaal verschillende locaties terecht. In Utrecht werkte Mama
Cash samen met BAK, Basis voor Actuele Kunst. Dat werd een heel
andere avond dan in Nijmegen, waar we te gast waren bij holebi
sociaal-cultureel centrum Villa Lilla. De bijeenkomst in Assen werd
mede-georganiseerd door emancipatie-adviesbureau ENOVA en het
Mama Cash Noordelijk Initiatief. En in Tilburg, tenslotte, waren we bij
Feniks, het stedelijk emancipatiecentrum. Elk van die organisaties had
haar eigen netwerk gemobiliseerd. Het werden vier heel verschillende
avonden, met één overeenkomst: alle aanwezigen werden geïnspi-
reerd om méér samen te doen.

Verandering kán
De opzet van de bijeenkomsten was eenvoudig. Aan de hand van
presentaties over inspirerende projecten en thema’s die hoog op de
vrouwenagenda staan, gingen we met elkaar in dialoog. Over eman-
cipatie, vrouwenrechten en feminisme in het algemeen, over onze
eigen ervaringen en over effectieve strategieën voor de 21e eeuw. 
Die simpele opzet bleek te werken. Elke avond weer zagen we hoe
belangrijk netwerken zijn. We zagen de kracht van voortdurend inves-
teren in het bouwen van een beweging, van samenwerken aan stra-
tegische ontwikkelingen. We merkten dat verandering mogelijk is,
ondanks het feit dat het wel eens tegenzit. Ook inhoudelijk heeft
Mama Cash veel gehad aan (she’s on tour). Uit de grote diversiteit

Het land in (she’s on tour)16
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aan onderwerpen die bij de verschillende organisaties spelen, konden
we een aantal belangrijke aandachtspunt destilleren die we meene-
men in ons beleid voor de komende jaren. (she’s on tour) werkt en
we zien uit naar een vervolg dat er zeker zal komen in 2006.
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Een nieuwe benadering, nog nooit vertoond in de vrouwenrech-
tenwereld: de Campagne 88 Dagen van Mama Cash. Met de
kracht van vrouwen als uitgangspunt. Vrouwen kunnen een
betere wereld maken, maar daar is wel geld voor nodig. Wie kan
de wereld veranderen in 88 dagen?

Het was een fantastisch idee. In december 2003 startte het Hong
Kong Women’s Fund met een 88 dagen campagne, die begon op
de Internationale dag van de Mensenrechten en eindigde op Interna-
tionale Vrouwendag. Daartussen zitten precies 88 dagen. De organi-
satie vroeg mensen een Hong Kong dollar per dag te sparen en die
88 dollar aan het vrouwenfonds te schenken. Mama Cash steunde
het initiatief met 880 euro. De campagne bleek ontzettend aan te
slaan en bracht heel veel geld op. Een goed initiatief om internatio-
naal na te volgen.

Where is the money?
Een paar maanden daarna kregen we de resultaten van Where is the
Money for Women’s Rights, een onderzoek van AWID (Association
for Women’s Rights in Development). AWID had onder meer uitge-
zocht hoeveel procent van het geld voor ontwikkelingssamenwerking
naar vrouwenemancipatie en vrouwenprojecten gaat. Dat bleek een
grote schok: wereldwijd slechts 3,6% en vanuit de Europese
Commissie een schamele 0,04%. Terwijl vrouwen altijd het zwaarst
getroffen worden bij epidemieën, rampen en oorlogen. Je kunt de
problematiek van bijvoorbeeld armoede of onderwijs niet aanpakken
als je niet tegelijkertijd de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
aanpakt. Anders los je namelijk de problemen niet op. Er moet dus
veel meer aandacht voor vrouwenprojecten komen.

Community
Mama Cash besloot ook een Campagne 88 dagen te starten, met
drie doelstellingen: aandacht creëren voor de positie van vrouwen
wereldwijd, actie ondernemen (een petitie voor de Europese
Commissie) en geld inzamelen. De nieuwe website van Mama Cash
kon meteen goed gebruikt worden voor deze campagne. Eén keer
informeerden we donateurs via de papieren nieuwsbrief en verder
met e-cards en mail. De Mama Cash-community groeide razendsnel,
iedereen vond het leuk om vrienden en vriendinnen erbij te betrek-
ken. De doelstelling van 1 miljoen euro binnenhalen was misschien
een beetje ambitieus, maar dat zijn de vrouwengroepen die wij steu-
nen ook: die willen niet alleen hun leven, maar de hele maatschappij
veranderen. 

Overweldigende belangstelling Campagne 88 Dagen 18
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Website uit de lucht
Eind 2005 waren we de eerste 88.000 euro ruimschoots voorbij. De
website kreeg meer dan 70.000 hits en was zelfs drie dagen uit de
lucht vanwege de overweldigende belangstelling. Meer dan 880
mensen doneerden (tot 31 december 2005) en de bedragen zijn erg
hoog vergeleken bij de gemiddelde donaties aan goede doelen. De
campagne sluit met een feest op 8 maart 2006, gecombineerd met
de uitreiking van de (she changes the world)-award, aan de vrou-
wengroep die volgens de donateurs het meest baanbrekende werk
heeft verricht. Een mooie afsluiter van een succesvolle campagne:
nog nooit is er in zo’n korte tijd zo veel geld bij elkaar gebracht voor
vrouwenprojecten.
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Waar je geld blijft, dat is wel na te gaan. Maar hoe meet je de
resultaten van maatschappelijke verandering? Hoe krijg je écht
inzicht in wat er met je geld gebeurt? En hoe doe je dat als je
kleine, startende vrouwengroepen steunt, die vaak ook nog
ondergronds werken? 

Het Women’s Funding Network (WFN), een Amerikaanse netwerk-
organisatie in San Francisco, ontwikkelde een speciaal instrument
voor het zichtbaar maken van resultaten in maatschappelijke veran-
dering: Making the Case. Mama Cash probeerde het uit. En is
enthousiast: dit instrument geeft inzicht in de bereikte sociale veran-
dering en laat daarmee het resultaat van de verleende subsidie dui-
delijker zien dan ooit. 

Making the Case is een evaluatie-instrument dat de sociale verande-
ring en impact van onze subsidie aanvragen inzichtelijk maakt. WFN
had Making the Case zelf uitgebreid getest en de organisatie wilde
weten of het internationaal ook zou werken. Mama Cash testte het
uit, samen met andere vrouwenfondsen. 

Pilots
Allereerst werden er pilots opgezet in vier regio’s: Latijns-Amerika,
Afrika, Azië en Europa. Vertegenwoordigingen van lokale vrouwen-
fondsen, organisaties die subsidies ontvangen, grantees, een con-
sultant en iemand van Mama Cash liepen stapsgewijs door het pro-
gramma heen. Alles werd geëvalueerd: de taal, de vraagstelling, de
technologie en de visuals. Er volgde een revisiesessie in San Diego.
Stafleden van de vrouwenfondsen werden getraind in het gebruik
van het instrument en vanaf dat moment konden de vrouwenfond-
sen Making the Case testen met hun grantees.

Hoe het werkt
Iemand die een subsidie aanvraagt, wordt nadat de subsidie is toe-
gekend meteen uitgenodigd om kennis te maken met Making the
Case. Ze is dan meteen vertrouwd met het instrument. De gevraag-
de informatie sluit direct aan op de vragen die worden gesteld in het
aanvraagformulier voor subsidies. Aan het eind van de subsidieperio-
de wordt gevraagd om het project te evalueren met behulp van 
Making the Case. De ingevoerde informatie komt in een internationale
database. Die kan voor alle vrouwenfondsen rapportages genereren. 

Inzicht in de impact van ons werk20
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Strategischer financieren
In december 2005 is Making the Case geëvalueerd. We concludeer-
den dat het instrument potentie heeft en positieve elementen met
zich meebrengt voor de vrouwenfondsen en organisaties die subsi-
dies ontvangen: door het instrument te gebruiken kijken ze vaak op
een andere manier naar wat ze bereikt hebben en leren beter strate-
gische nieuwe projecten te ontwikkelen. Praktisch gezien helpt het
ze om beter te plannen, beter te communiceren met donoren, beter
te zien wat heeft bijdragen aan het resultaat en tegen welke obsta-
kels ze aangelopen zijn. Voor Mama Cash draagt het instrument bij
aan een andere visie op financiering. We kunnen nu veel duidelijker
aangeven waar het effect en de meerwaarde van onze subsidies ligt,
dus we kunnen nu veel strategischer en gerichter financieren. Dat
biedt een enorme toegevoegde waarde.

1
Making the Case maakt het mogelijk om sociale verandering aan te tonen op verschillende

niveaus: veranderde visie op het onderwerp in gemeenschap/samenleving (shift in definition); ver-

anderd gedrag in gemeenschap/samenleving (shift in behaviour); grotere betrokkenheid in

gemeenschap/samenleving (shift in engagement); veranderd beleid of regelgeving (shift in policy);

behouden van bereikte resultaten. 
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(she gives back) Vrouwen en diaspora filantropie

Een Somalische vluchtelinge keert terug naar Somalië om te kij-
ken wat ze voor de vrouwen daar kan betekenen. Ze richt de
stichting voor microfinanciering Doses of Hope op, in Nederland
en Somalië. Via fondsenwerving haalt ze geld binnen. In
Nederland blijft de stichting klein, maar een paar jaar later zijn
er in Somalië 4500 microkredieten verstrekt. Het is maar één
voorbeeld van diaspora filantropie. 

Hoe leveren vrouwen uit de diaspora een bijdrage aan de sociale
verandering in hun land van herkomst (of dat van hun voorouders)?
Met welke lokale vrouwengroepen werken ze samen? Als organisatie
die zich bezighoudt met vrouwen en filantropie doet Mama Cash in
vijf West-Europese landen onderzoek naar de initiatieven en de acti-
viteiten van deze vrouwen, hun relaties met vrouwengroepen in de
landen waar zij werken, hun motieven en de resultaten van hun
werk. Een aantal van deze activiteiten werd in de loop der jaren
ondersteund door Mama Cash. Vaak zijn het bijzondere initiatieven
die grote impact kunnen hebben vanuit een klein begin. 

Rijke witte man
De laatste jaren is er bij organisaties voor ontwikkelingssamen-
werking en financiële instellingen veel aandacht voor remittances:
migranten sturen geld en middelen terug naar het land van her-
komst. Het gaat om enorme bedragen, al weet niemand precies om
hoeveel geld het gaat, omdat veel van dit geld via informele wegen
op de plaats van bestemming terechtkomt. In de discussie over
remittances blijft de rol van vrouwen onderbelicht. Tegelijk gaat het
vaak eenzijdig over geld dat naar familie gaat, terwijl er ook wordt
geïnvesteerd in verandering, emancipatie en de verbetering van
vrouwenrechten. De filantroop wordt gezien als een rijke witte man
die goed wil doen met al het geld dat hij heeft. In deze beeldvorming
hebben vrouwen geen geld, geen toegang tot geld en geen zeggen-
schap over geld. Mama Cash heeft daar andere ideeën over.
Filantropische initiatieven vind je immers op alle niveaus.
Migrantengroepen en vrouwengroepen zetten al jaren projecten op,
met een even grote impact. Het is de hoogste tijd voor erkenning
van deze initiatieven als filantropische praktijken en van de zwarte,
migranten- en vluchtelingenvrouwen die hierin betrokken zijn als een
groep met veel kennis en ervaring op het gebied van ‘giving back’
voor ontwikkelingsdoeleinden. 

Het beeld van de rijke witte man22
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Stem in de discussie
(she gives back) startte met een evenement in Felix Meritis in
november. Daar stonden de ervaringen van zwarte, migranten- en
vluchtelingenvrouwen met diaspora filantropie centraal. Onderwerpen
als geldstromen, vormen van organiseren en geven kwamen aan
bod in een paneldiscussie tussen deze vrouwen en mensen uit de
ontwikkelingssamenwerking en andere filantropische instellingen. En
de discussie gaat verder. (she gives back) moet Mama Cash, maar
ook andere filantropische instellingen, in staat stellen strategisch te
financieren op dit gebied, maar wil ook en vooral in kaart en onder
de aandacht brengen wat vrouwen doen en bijdragen. Mama Cash
wil tegen ontwikkelingssamenwerking en filantropische instellingen
kunnen zeggen: “Kijk ook eens wat vrouwen doen, zet dat op de
agenda en investeer erin.”
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De tsunami bracht een enorme behoefte aan acute noodhulp
met zich mee. ‘Wees voorzichtig’, zeiden onze adviseurs in de
regio. ‘Stuur niet meteen geld. In die acute hulp wordt wel voor-
zien.’ In de nasleep van de tsunami vond Mama Cash een paar
projecten gericht op wederopbouw én verbetering van de situa-
tie van vrouwen. Innovatieve initiatieven die een positieve
impuls geven aan het leven en de rechtspositie van vrouwen op
de lange termijn, die de samenleving kunnen veranderen.  

Volgens de statistieken bestaat 80% van de dodelijke tsunami-
slachtoffers in Atjeh, India en Sri Lanka uit vrouwen. Voor de overle-
venden zorgde de tsunami voor een aantal behoorlijke ‘naschokken’
en voor vrouwen liepen die ‘naschokken’ uiteen van de afwezigheid
van adequate geneeskundige zorg bij zwangerschap tot verkrachting
en misbruik in de vluchtelingenkampen. Vrouwen hadden vaak geen
toegang tot medische zorg, opvang of wederopbouwprojecten en
waren op zichzelf aangewezen. Een actie van Mama Cash om de
lokale vrouwenrechtenorganisaties te ondersteunen in hun activitei-
ten om vrouwen en meisjes beter te beschermen, bracht meer dan
€ 60.000 op.

Het Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
deed, gesteund door Mama Cash, een onderzoek naar de schen-
ding van vrouwenrechten tijdens het verlenen van noodhulp na de
tsunami in Indonesië, India, Sri Lanka, Thailand en Maleisië. Op
basis van dat onderzoek maakt APWLD richtlijnen om bij toekom-
stige rampen schending van vrouwenrechten beter te kunnen voor-
komen. 

Werk voor vrouwen
Organisaties die Mama Cash al kenden, stuurden ons aanvragen
voor projecten die met name gericht waren op het genereren van
inkomen voor vrouwen. In Sri Lanka steunde Mama Cash bijvoor-
beeld een project in de kuststreek. De media stonden vol verhalen
over vissers die hun boot en dus hun inkomen kwijt waren, maar
gingen volledig voorbij aan het feit dat vissen seizoenswerk is en dat
vrouwen een kleine maar structurele bijdrage leveren aan het inko-
men van het gezin. Dit project zorgt voor huisvesting en werk voor
vrouwen die hun baan en hun huis kwijtraakten.

De naschokken van de tsunami24
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Outcast wordt visverkoper
In India vond Mama Cash een project dat weduwen van omgeko-
men vissers helpt. Weduwen hebben in India een lage maatschap-
pelijke status, ze worden gezien als outcasts. Dit project haalt de
vrouwen uit hun huizen en leert ze hoe ze vis kunnen veilen en ver-
handelen, werk dat voorheen door mannen gedaan werd. Daarmee
genereren ze inkomen en kan hun maatschappelijke positie aanmer-
kelijk verbeteren. Bij twee andere projecten in India is er veel aan-
dacht voor adolescente meisjes, een heel kwetsbare groep. Het ene
project is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van
meisjes en vrouwen in sloppenwijken, door ze in die vaardigheden te
trainen die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Het andere project opent
kinderopvangcentra in door de tsunami verwoeste dorpen en traint
meisjes om daar te werken, leidt vrijwilligsters op tot hulpverlener en
traint meisjes en vrouwen in mensenrechten en leiderschap.

Vrouwen die voorheen niet werkten, zijn nu actief op de arbeids-
markt en doen werk dat normaal door mannen gedaan zou worden.
Inkomen genereren voor vrouwen hoort normaal gesproken niet tot
het prioriteitenpakket van Mama Cash, maar deze projecten doen
meer: ze geven vrouwen de kans om hun rechtspositie te verbeteren
en het traditionele rollenpatroon te doorbreken.
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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
arbeidsproces en om betrokken te worden bij het beëindigen en
voorkomen van conflicten.

Veel vrouwenorganisaties zijn klein en/of startend en krijgen moeilijk
toegang tot ‘gewone’ financiering. Die groepen steunt Mama Cash
bij hun vaak baanbrekende innovatieve projecten. Een paar jaar
geleden besloot Mama Cash de ondersteuning regionaal te organi-
seren. Elke regio heeft haar eigen context en haar eigen problema-
tiek. Die wordt eerst in kaart gebracht en op basis daarvan bekijken
we wat onze rol daarin zou kunnen zijn. In elke regio heeft Mama
Cash lokale adviseurs, met wie we regelmatig de behoeften en de
mogelijkheden bespreken. We wachten niet alleen op subsidieaan-
vragen, maar gaan ook zelf op zoek naar groepen die actief zijn: 
finding and funding. Op die manier kunnen we veel strategischer te
werk gaan. 

De vraagstukken binnen de prioriteitsthema’s variëren per regio,
afhankelijk van de sociologische, politieke, economische en culturele
situatie van het land of de regio. Mama Cash steunt innovatieve en
grensverleggende initiatieven waar vrouwengroepen nog nauwelijks
gehoord, zichtbaar of actief zijn geweest óf waar vrouwengroepen
een belangrijke invloed kunnen hebben op de maatschappelijke 
verandering.

Mama Cash concentreert zich op vijf kernthema’s:

Lichamelijke integriteit
Huiselijk geweld, vrouwenhandel, seksueel geweld, discriminatie
vanwege etniciteit, seksuele oriëntatie, klasse, leeftijd of levens-
beschouwing: het zijn alledaagse voorbeelden van schending van
het recht op lichamelijke integriteit van vrouwen. Veel schendingen
gebeuren binnen het gezin of de gemeenschap en blijven verborgen
voor buitenstaanders. Mama Cash steunt lokale initiatieven van vrou-
wen die deze schendingen willen beëindigen.

Strategisch financieren26
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Economische rechtvaardigheid
In de mondiale 24-uurs economie zijn veel sociale vangnetten weg-
gevallen. De arbeidsomstandigheden verslechteren en internationale
multinationals nemen de macht van nationale overheden over. De
positie van vrouwen in het arbeidsproces is vaak slecht: ze worden
uitgebuit en gemarginaliseerd. Mama Cash wil dat de wezenlijke bij-
drage van vrouwen aan het arbeidsproces wordt erkend en dat de
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer
wordt opgeheven.

Vrede en veiligheid
Bijna driekwart van alle landen ter wereld is verwikkeld in een oorlog
of een gewapend conflict. Wereldwijd hebben veel vrouwen te
maken met een conflictsituatie of de gevolgen daarvan. Ook de
vluchtelingen bestaan voor een groot deel uit vrouwen en kinderen.
Conflicten en oorlogen hebben een langere nasleep dan over het
algemeen wordt aangenomen, langer dan de meeste internationale
hulporganisaties denken. Vrouwen zijn, meer dan mannen, in staat
om conflicten te voorkomen en de rust te herstellen na afloop van
een conflict of oorlog. Zij kunnen een belangrijke speler zijn in het
voorkomen en oplossen van conflicten. Mama Cash wil dat hun
mening gehoord wordt en dat hun positie tijdens en na een conflict
of oorlog wordt verbeterd.

Zeggenschap en participatie
Je stem laten horen en meer zeggenschap krijgen: overal ter wereld
vinden vrouwen nieuwe wegen om zich te organiseren en elkaar te
ondersteunen. Vrouwen uit traditionele culturen, vrouwen uit minder-
heden, vrouwen die leven onder repressieve regimes en vrouwen die
zich niet volgens de gangbare patronen opstellen. Mama Cash wil
vrouwen de gelegenheid geven zichzelf te organiseren en de positie
en mondigheid van vrouwen versterken. 

Kunst, cultuur en media
Voor Mama Cash zijn kunst, cultuur en media wezenlijke vormen van
communicatie in haar streven naar een rechtvaardiger wereld. Ze
dragen bij aan het scheppen van een klimaat waarin ideeën vrijelijk
uitgewisseld kunnen worden. Zonder verbeelding is er geen toe-
komstperspectief en dus geen uitzicht op verandering. Mama Cash
steunt wereldwijd onafhankelijke artistieke initiatieven, die kritisch
reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen. Projecten die zorgen
voor een brede verspreiding van kennis over vrouwenrechten en die
bijdragen aan de ontwikkeling van vrouwen.
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“In 2005 gaf Mama Cash voorrang aan
de wereldwijde capaciteitsversterking
van grantees. Ze zorgde ervoor dat
regionale vrouwenfondsen elkaar kon-
den ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en gemeenschappelijke stra-
tegieën te ontwikkelen. De First Asian
Regional Meeting of Women’s Funds in
Mongolië is daar een voorbeeld van. Er
kwam een aantal activiteiten voort uit
deze bijeenkomst. We ontvingen sub-
sidie van Mama Cash voor de voortzet-
ting van ons werk en het bereiken van
onze doelen. We danken Mama Cash
voor haar geweldige steun aan de
vrouwen in Mongolië.”

N. Chinchuluun, directeur Mongolian Women’s Fund



she has impact
silhouetten
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Economische rechtvaardigheid en vrede en veiligheid waren ook in
2005 prioriteitsthema’s voor Afrika. We kozen ervoor om de strategi-
sche partnerschappen met netwerken of organisaties binnen deze
thema’s te versterken. Deze methode van pro-actief strategisch
financieren begon eind 2005 haar vruchten af te werpen: een deel
van de toegekende subsidies was het resultaat van de samenwer-
kingsverbanden. In Afrika werd totaal € 257.345 besteed. Er werden
in totaal 24 projecten gehonoreerd voor een bedrag van 
€ 178.195. Dat betekent een gemiddelde van € 7.425 per project.
Daarnaast werd € 79.150 besteed aan Vrouwenfondsen. Met meer
dan 60% van het regiobudget steunde Mama Cash projecten die
zich bezighielden met economische rechtvaardigheid of vrede en 
veiligheid. 

Economische rechtvaardigheid 
Afrikaanse vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in nationale
en internationale economische beleidsvorming, wetgeving, besluit-
vorming en debatten. Daarnaast zijn land- en eigendomsrechten
voor vrouwen, evenals overervingsrechten, cruciaal voor de toe-
komst van vrouwen in Afrika. Mama Cash ondersteunde initiatieven
die (plattelands-)vrouwen informeren over hun rechten, maar ook
hoe zij deze rechten kunnen claimen. Er is aandacht voor netwerk-
activiteiten, ter vergroting van de samenwerking tussen vrouwen-
groepen die zich bezighouden met economische rechtvaardigheids-
politiek. Bovendien wordt er prioriteit gegeven aan arbeidsrechten
van vrouwen: een eind aan seksuele intimidatie en seksueel geweld
op de werkplek, betere arbeidsomstandigheden en het doorbreken
van het rollenpatroon in werksituaties. 

Vrede en veiligheid
Veel Afrikaanse landen hebben te maken met conflicten. Afrikaanse
vrouwen hebben daar sterk onder te lijden. Vluchtelingen en ont-
heemden zijn in meerderheid vrouwen. Zij ondergaan wreedheden
als verkrachting, seksuele uitbuiting en extreme vormen van geweld.
Daarnaast blijft de positie van vrouwen in conflictsituaties groten-
deels onzichtbaar. Het Afrika-programma van Mama Cash is erop
gericht de leidinggevende positie van vrouwen te bevorderen en ver-
sterken in vredes- of naoorlogse onderhandelingen en wederopbouw
op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Mama Cash onder-
steunde netwerkactiviteiten ter vergroting van de samenwerking tus-
sen vrouwen die actief zijn in vredes- en veiligheidsvraagstukken. We
ondersteunden ook grensverleggende initiatieven om geweld tegen
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vrouwen en meisjes in conflictsituaties tegen te gaan en herintreding
in de maatschappij mogelijk te maken. Initiatieven die deze vrouwen
vertrouwen geven en de kracht om een nieuw bestaan op te bouwen.

De andere thema’s
Met iets meer dan een kwart van het budget ondersteunden we pro-
jecten op het gebied van lichamelijke integriteit en zeggenschap en
participatie. Kunst, cultuur en media zijn ingezet als toegankelijk en
effectief middel om schendingen en taboes aan de orde te stellen.
De projecten op het gebied van lichamelijke integriteit hadden vaak
seksueel geweld tegen vrouwen als onderwerp. Ze waren gericht op
het creëren van veiligheid en het veranderen van ideeën binnen de
samenleving over vrouwenrechten (en de impact van schending
daarvan). Hierbij is er aandacht voor de geïsoleerde en vaak moei-
lijke positie van seksuele minderheden. De projecten op het gebied
van zeggenschap en participatie zijn gericht op het bevorderen van
leiderschapsvaardigheden van met name jonge vrouwen. Daarnaast
is er aandacht voor het creëren van bewustzijn en het opeisen van
vrouwenrechten van gehandicapte vrouwen. 

31

blz.samenvatting per regio



Het budget voor Azië bedroeg in 2005 in totaal € 492.200. Er wer-
den 48 projecten gesteund met gemiddeld € 6.959 per project voor
een totaalbedrag van € 334.050. Het vrouwenfondsenbudget was 
€ 158.150. Het merendeel van de toekenningen ging naar de the-
ma’s zeggenschap en participatie en economische rechtvaardigheid.

Zeggenschap en participatie
De regio Azië en de Pacific heeft een sterke vrouwenbeweging. Veel
initiatieven zijn gericht op de zeggenschap van vrouwen, voorname-
lijk op besluitvorming. Mama Cash steunde projecten in deze regio
om het beleid over geweld tegen vrouwen te veranderen, om de
aanwezigheid van vrouwen uit minderheidsgroepen bij regionale en
internationale bijeenkomsten te bevorderen en de participatie van
vrouwen in de politiek te vergroten. In de projecten die Mama Cash
in de nasleep van de tsunami financierde, lag de nadruk niet alleen
op economische aspecten, maar ook op de besluitvorming thuis en
in de gemeenschap. 

Economische rechtvaardigheid
Economische rechtvaardigheid is in Azië en de Pacific een belangrijk
kernthema vanwege de liberalisering en het openen van de markt in
veel landen binnen deze regio. Mama Cash ondersteunde de oprich-
ting en activiteiten van arbeidstersorganisaties. In India en Sri Lanka
ondersteunden we ook de vrouwelijke arbeiders uit de informele sec-
tor: kleine zelfstandigen zonder enige sociale zekerheid. Hoewel
Mama Cash normaal geen inkomensgenerende projecten steunt,
maakte ze een uitzondering voor groepen die vrouwen na de tsuna-
mi nieuwe vaardigheden aanleerden, zoals vis vangen en verkopen
op de markt. Dit is traditioneel gezien een mannenberoep. In het
najaar van 2005 financierde Mama Cash een grote bijeenkomst van
vrouwengroepen over handel en economisch beleid, parallel aan de
meeting van de World Trade Organisations.

Kunst, cultuur en media
Kunst, cultuur en media bleken ook dit jaar weer een geweldig medi-
um om bewustzijn te creëren en onbespreekbare onderwerpen aan
de orde te stellen. Mama Cash steunde radio- en mediacampagnes
tegen geweld tegen vrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis
kwamen vrouwen in Pakistan bij elkaar én spraken zij in het open-
baar op Internationale Vrouwendag, 8 maart. 
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Netwerken
In de regio werd een aantal belangrijke en strategische bijeenkom-
sten georganiseerd waaronder de Feminist Dialogues en de Forum
of the Association of Women’s Rights in Development (AWID) die
werd bijgewoond door 2000 vrouwen uit de hele wereld. In Sri
Lanka werd de Women Human Rights Defenders Conference
gehouden. Mama Cash financierde activiteiten en reiskosten van
vrouwengroepen die naar deze conferenties gingen. De Aziatische
vrouwenfondsen hielden hun eerste strategische regionale bijeen-
komst waar samenwerking en strategieën voor de toekomst bespro-
ken werden. 
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Het Europa-programma, met een totaal budget van € 787.405
beslaat vier gebieden: Nederland, West-Europa, Centraal- en Oost-
Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Binnen de subregio’s worden
verschillende accenten per thema gelegd. In de regio West-Europa
werden 6 projecten gesubsidieerd, voornamelijk samenwerkingspro-
jecten geïnitieerd door vrouwengroepen uit verschillende Europese
landen, gemiddeld voor € 18.920 per project. In Nederland waren
dat 44 projecten met een gemiddeld subsidiebedrag van € 3.852. 
In Centraal- en Oost-Europa werden 57 projecten ondersteund,
gemiddeld met € 4.010. In de voormalige Sovjet-Unie, tenslotte,
steunde Mama Cash 43 projecten met gemiddeld € 3.405 per pro-
ject. Het vrouwenfondsenbudget bedroeg € 36.375 voor Centraal-
en Oost-Europa en € 93.008 voor de voormalige Sovjet-Unie.

Economische rechtvaardigheid
Armoede, ongelijke beloning, uitbuiting en discriminatie van werken-
de vrouwen, afkalvende sociale voorzieningen en gezondheidszorg:
het zijn maar een paar van de zaken waar vrouwen mee te maken
hebben in de geglobaliseerde economie van vandaag. Het is belang-
rijk om er feministische alternatieven voor te vinden. Mama Cash
steunt de ontwikkeling van internationale feministische netwerken en
samenwerkingsverbanden die alternatieven creëren op alle niveaus
en weerstand bieden aan de privatisering van overheidsdiensten en
de negatieve effecten van vrije handel en globalisering.

Lichamelijke integriteit
Europa maakt een ruk naar rechts. De seksuele en reproductieve
rechten liggen onder vuur. Abortus is in een aantal Europese landen
nog steeds illegaal en in veel landen die wel een abortuswet hebben,
zijn de conservatieven hard bezig die te ondermijnen. Er is een
schrijnend gebrek aan voorlichting voor jonge mensen en de afbraak
van sociale vangnetten in Europa leidt tot minder gezondheidszorg
en minder voorzieningen om geweld tegen vrouwen te voorkomen.
Mama Cash steunt groepen die zich op een innovatieve manier
afzetten tegen de onderdrukking van de lichamelijke integriteit van
vrouwen en opkomen voor het recht op gezondheidszorg voor álle
vrouwen in Europa, voor seksuele diversiteit en tegen geweld tegen
vrouwen.

Kunst, cultuur en media
In Nederland investeert Mama Cash traditioneel een aanzienlijk bud-
get in kunst, cultuur en media. Ook in de rest van Europa en in de
voormalige Sovjet-Unie brengen kunstprojecten de publieke discus-
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sie op gang en maken vrouwengroepen ‘onbespreekbare’ onderwer-
pen bespreekbaar via de massamedia. Vrouwelijke kunstenaars dra-
gen bij aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en cultuur. Vaak leggen
ze het verband met sociaal en politiek relevante onderwerpen. 

Zeggenschap en participatie
In het veranderende politieke landschap in Centraal- en Oost-Europa
en de voormalige Sovjet-Unie is het verkrijgen van politieke invloed
en zeggenschap een belangrijk agendapunt voor de vrouwenbewe-
ging. Mama Cash steunt de vrouwenbeweging daarin. Groepen die
zich sterk maken voor vrouwenrechten organiseren zich nationaal en
regionaal en slagen er gezamenlijk in om zaken als discriminatie op
de arbeidsmarkt en seksuele en reproductieve rechten op de agen-
da’s van overheden te krijgen. Op lokaal niveau maken vrouwenor-
ganisaties zich sterk voor participatie van vrouwen in de gemeen-
schap en het creëren van toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt. 
In Nederland en andere Europese landen zijn migrantenvrouwenor-
ganisaties succesvol in het ontwikkelen van nieuwe strategieën om
invloed uit te oefenen op agenda’s van lokale en nationale overheden. 

Vrede en veiligheid
In Europese context is het thema vrede en veiligheid niet alleen rele-
vant voor vrouwen in de landen die te maken hebben met een
(post)conflict realiteit, maar ook voor de vele vrouwen die als vluch-
teling naar Europa kwamen. Vluchtelingenvrouwen komen in Europa
vaak terecht in onzekere en onveilige omstandigheden. Vrouwen die
er niet in slagen een verblijfsvergunning te krijgen, zijn nog steeds
een veelal onzichtbare groep. Mama Cash steunt initiatieven van
vrouwen met en zonder papieren die de moeilijke situatie van deze
vrouwen onder de aandacht brengen en verbeteren, door het ver-
schaffen van praktische, medische en juridische steun, en door beïn-
vloeding van beleid en publieke opinie.
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Niet dezelfde burgerrechten als mannen, geen gelijkheid voor de
wet, geen bescherming tegen geweld, sociale onderdrukking: vrou-
wen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden er elke dag mee
geconfronteerd. Mama Cash vindt dat vrouwen – zeker in deze regio –
de spil zouden moeten zijn bij het bepalen van de toekomst van hun
gemeenschap, hun samenleving. We willen sociale verandering bren-
gen, de mentaliteit veranderen en vrouwen een stem geven in het
vormen van de wetten die hun leven bepalen.

Sterk netwerk
Dit jaar zijn 24 vrouwengroepen gesteund voor een totaalbedrag van
€ 246.301, met een gemiddeld bedrag van € 10.263 per project.
Het grootste deel van het budget (bijna 60%) ging naar projecten
rondom het thema lichamelijke integriteit, gevolgd door zeggenschap
en participatie en kunst, cultuur en media. Tegelijkertijd hebben we
een sterk lokaal netwerk opgebouwd, een absolute noodzaak voor
het slagen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika programma. We
investeerden in het versterken van ons netwerk van lokale adviseurs:
in elk land hebben we nu minstens één adviseur. Dat resulteert in
ondersteuning van kansrijke projecten in de regio. Projecten die
gericht zijn op gelijkheid voor vrouwen in gezin en maatschappij, op
het versterken van de positie van vrouwen op economisch, politiek
en sociaal gebied. Projecten die culturele, wettelijke, procedurele,
economische en politieke obstakels uit de weg willen ruimen, zodat
vrouwen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Daar
heeft de hele samenleving baat bij.

Bedreiging
De groei van extremistische islamitische bewegingen vormt een
bedreiging voor alles wat vrouwen in deze regio al bereikt hebben 
en staat positieve veranderingen in de weg. Overheden worden
gedomineerd door mannen en zijn vaak inefficiënt en corrupt. Het
religieus fundamentalisme groeit, als gevolg van oorlogen, terrorisme
en de daaruit voortvloeiende onzekerheid. Het regeringsbeleid wordt
bepaald door religieuze leiders en gaat vaak ten koste van vrouwen.
In Irak, Iran en Afghanistan werd bijvoorbeeld de sharia (islamitische
rechtspraak) weer ingevoerd. 

Wat is vrijheid?
In het Midden-Oosten is vrijheid voor vrouwen een zeer controver-
sieel concept: het wordt geassocieerd met losbandigheid en een
degradatie van morele waarden. Wat wereldwijd geldt als de norm
voor vrouwenrechten, wordt door tegenstanders van emancipatie
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gezien als een bedreiging van de basiswaarden in hun samenleving.
Feminisme wordt door de regering als westers en verwerpelijk
gezien. Voorvechters van vrouwenrechten strijden tegen twee sterke
en tegengestelde krachten: het masculiene nationalisme dat vrou-
wen dwingt de cultuur te bewaken en uit te dragen en het cultureel
relativisme, dat wordt gebruikt om patriarchale praktijken te legitime-
ren. Dat maakt het voor vrouwen in deze regio moeilijker dan in
andere regio’s om te vechten voor hun individuele rechten, in een
samenleving waar collectieve rechten traditioneel gezien veel belang-
rijker zijn. Ze ondervinden grote weerstand, vaak ingegeven door
emotioneel beladen oorzaken die te maken hebben met religie, tradi-
tie en cultuur. 

Verandering
Toch zijn er ook in deze regio vrouwen en vrouwengroepen die wer-
ken aan verandering. In hun eigen gemeenschap, op lokaal niveau
maken ze vrouwen bewust van hun rechten en creëren ze draagvlak
voor de strijd voor gelijkheid, een relatief nieuw concept voor deze
regio. En zelfs in conservatievere gemeenschappen is een verande-
ring zichtbaar. Georganiseerde en gerichte steun aan deze klein-
schalige groepen blijkt effectief. De vrouwen bouwen lokale en regio-
nale netwerken op, vestigen de aandacht op vrouwenrechten en krij-
gen het voor elkaar dat onbespreekbare onderwerpen als seksueel
en huiselijk geweld besproken kunnen worden. In Noord-Afrika ligt
de nadruk bij de ondersteuning op economische rechtvaardigheid en
zeggenschap en participatie, in het Midden-Oosten op vrede en vei-
ligheid en lichamelijke integriteit. Daarnaast steunt Mama Cash in
deze regio projecten die gericht zijn op bedreigde groepen, zoals
voorvechtsters van vrouwenrechten in Irak of vrouwen die strijden
voor erkenning van hun rechten als seksuele minderheid.
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In 2005 hebben we ons netwerk van lokale adviseurs in Latijns-
Amerika en de Cariben aanzienlijk uitgebreid, onder andere met
adviseurs uit Haïti, Colombia, Paraguay en Guatemala. Dit netwerk is
voor Mama Cash essentieel, omdat de vrouwengroepen ons via
deze weg het beste bereiken. 
In de regio Latijns-Amerika en de Cariben werd een totaalbedrag van
€ 508.016 besteed. Er werden 38 subsidies toegekend voor een
bedrag van € 200.117. Het gemiddelde subsidiebedrag bedraagt 
€ 5.266. Tevens is er een bedrag van € 49.446 betaald aan een
partnerorganisatie in Chili. Aan vrouwenfondsen werd € 258.453 uit-
gegeven. Dit jaar lag de nadruk met name op lichamelijke integriteit
en zeggenschap en participatie. Binnen deze thema’s zijn er twee
prioriteiten die om aandacht schreeuwen: abortus en het geweld
tegen vrouwen. 

Abortus
Mama Cash steunt vrouwengroepen die met maatschappelijke orga-
nisaties en met de kerk in discussie gaan over het voortplantings-
recht van vrouwen en het recht op een veilige en legale abortus. De
groepen die pleiten voor een vrije keuze van vrouwen, worden
steeds sterker. Zij maken zich hard voor het handhaven van de
bestaande rechten of het terugkrijgen van rechten die vrouwen afge-
nomen zijn. 

Geweld
Geweld tegen vrouwen neemt in Latijns-Amerika soms buitenpropor-
tionele vormen aan. In de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, bijvoor-
beeld, worden jaarlijks honderden vrouwen en meisjes ontvoerd. In
huis en in hun eigen gemeenschap krijgen vrouwen te maken met
geweld. Voor deze misdaden wordt niemand veroordeeld. Er
bestaan wetten tegen geweld, maar die worden niet nageleefd.
Activisten maken melding van geweld tegen lesbische, biseksuele en
transseksuele vrouwen, ook door de politie. Mama Cash steunt de
stimulering van beleid en wetgeving om geweld tegen vrouwen te
voorkomen en het voortplantingsrecht van vrouwen veilig te stellen.
We investeren in projecten die de houding van vrouwen – en van de
maatschappij – ten opzichte van geweld veranderen. We steunen
groepen die vechten tegen vrouwensmokkel en gedwongen migratie,
maar ook groepen die opkomen voor de rechten van kleinere groe-
pen vrouwen, zoals prostituees en lesbische vrouwen. Daardoor kan
de samenleving zich meer bewust worden van seksuele diversiteit en
openstaan voor een constructieve discussie.
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Een duurzame en groeiende financieringsbron vormen voor lokale
initiatieven die vrouwenrechten bevorderen. Dat is het doel dat vrou-
wenfondsen overal ter wereld willen bereiken, door het verwerven
van lokale gelden. Filantropie gericht op sociale verandering en posi-
tieve actie. Mama Cash helpt ze daar graag bij. Met subsidies bij-
voorbeeld: vijftien internationale vrouwenfondsen ontvingen in 2005
gezamenlijk € 625.136 (in 2004 was dat nog € 569.235). De fond-
sen kunnen zelf de uiteindelijke bestemming van de subsidies voor
institutionele steun bepalen. In 2005 werd het geld besteed aan 
‘re-granting’, administratiekosten, huur, salarissen of specifieke acti-
viteiten.

Naast subsidies voor institutionele steun aan vrouwenfondsen start-
ten we in 2004 een speciaal subsidieprogramma voor capaciteitsver-
sterking van vrouwenfondsen. Het doel hiervan is de vrouwenfond-
sen op drie niveaus te versterken: de kwantiteit en kwaliteit van de
staf omhoog brengen, verbetering en versterking van de interne
capaciteit van het fonds (bijvoorbeeld de financiële positie en syste-
men en procedures) en aandacht voor de wijze waarop het vrouwen-
fonds verbonden is met andere organisaties in haar omgeving. 

Mama Cash introduceerde in 2004 het instrument Smart Growth,
door WFN speciaal ontwikkeld voor organisatieontwikkeling bij vrou-
wenfondsen. Na deelname aan regionaal georganiseerde trainingen
evalueerden elf vrouwenfondsen in 2005 de sterke en zwakke kan-
ten van hun fonds. De resultaten hiervan vormen de basis voor de
strategische actieplannen die de fondsen datzelfde jaar opstelden.
Daarmee draagt Mama Cash bij aan de versterking van de vrouwen-
fondsen en de duurzame impact van hun werk. In 2006 gaan de
fondsen verder met de tweede fase van de organisatieontwikkeling:
de uitvoering van hun strategische plannen.

Mama Cash steunt vrouwenfondsen op verschillende niveaus om
daarmee een duurzame beweging van vrouwenfondsen te bouwen.
Daarmee bereiken we het hele scala van activiteiten en activisme en
zorgen we ervoor dat we met onze steun aan vrouwenfondsen bij-
dragen aan een sneeuwbaleffect. Naast steun aan individuele vrou-
wenfondsen speelt Mama Cash ook een actieve rol in het versterken
van de beweging van onafhankelijke vrouwenfondsen en daarmee in
het mobiliseren van geld en draagvlak voor vrouwenrechten.

39Vrouwenfondsen
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“Mama Cash is PSO-lid sinds 2003. In
de afgelopen jaren breidde Mama
Cash haar actieve en positieve bijdrage
aan PSO verder uit. In 2005 gaf Mama
Cash ons bijvoorbeeld Making the
Case, een methode voor het meten
van de impact van maatschappelijke
veranderingen en de Smart Growth Tool,
een innovatieve methode voor de
beoordeling van vrouwenfondsen. Als
onderdeel van een trainingsprogramma
zullen PSO-leden deze methode verder
ontwikkelen en toepassen.” 

Mayke Harding, programmamedewerker PSO, 
capacity building in developing countries
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Subsidieprogramma
Wereldwijd verleende het subsidieprogramma Strategisch
Financieren van Mama Cash in 2005 in totaal 284 subsidies, met
een stijging van het gemiddelde subsidiebedrag per project ten
opzichte van 2004. 
De impact van de tsunami op de positie van vrouwen bracht een
extra investering met zich mee: Mama Cash steunde 48 vrouwen-
projecten in Azië, met name gericht op wederopbouw van de huis-
vesting en leefgemeenschappen van vrouwen en op het genereren
van inkomen. 

Net als in 2004 kwamen ook dit jaar de meeste aanvragen uit Afrika.
Mama Cash ging bovendien zelf pro-actief op zoek naar innovatieve
projecten in Afrika die bijdragen aan een verbeterde positie van vrou-
wen. Het resultaat hiervan is dat meer dan 60% van het budget voor
Afrika is geïnvesteerd in de twee prioriteitsthema’s vrede en veilig-
heid en economische rechtvaardigheid. Deze strategie van Mama
Cash om actief te zoeken naar innovatieve initiatieven (finding and
funding) heeft ook voor andere regio’s bijgedragen aan een groter
aantal subsidies binnen de prioriteitsthema’s. Daarnaast beschikt
Mama Cash over een uitgebreider lokaal adviseursnetwerk, met
adviseurs in meer landen, meer specifieke kennis binnen de regiona-
le prioriteitsthema’s en dus een meer gerichte financiering van inno-
vatieve projecten. 

De procedure
Voor het verlenen van subsidie hanteert Mama Cash de volgende
criteria:
. 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 uitzonde-
ring financieren wij echter ook groepen die niet alleen uit vrouwen
bestaan, mits zij zich sterk op vrouwen richten en op vernieuwen-
de programma’s die de maatschappelijke positie van vrouwen ver-
beteren. 

. Bij het toekennen van subsidies geeft Mama Cash de voorkeur
aan relatief nieuwe organisaties met beperkte toegang tot andere
grotere financiers. 

. De gemiddelde subsidiegrootte ligt tussen € 500 en € 15.000
voor projecten van maximaal een jaar. 

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

. De subsidies zijn gericht op de vijf eerder genoemde kernthema’s.
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Elke aanvraag wordt gescreend op deze criteria. Alleen aanvragen
die voldoen aan de criteria én passen binnen het beleid voor de
regio worden in behandeling genomen. Elke aanvraag wordt inhou-
delijk beoordeeld door de programmamedewerkers en aan de lokale
regionale adviseurs ter advisering voorgelegd. Na goedkeuring van
de lokale adviseurs beoordeelt de adviesraad in Nederland de aan-
vraag en uiteindelijk wordt de aanvraag formeel goedgekeurd door
het bestuur van Mama Cash. In 2005 heeft Mama Cash voor een
totaalbedrag van € 2.291.267 gehonoreerd aan strategische subsidies.

Toekenningen per regio

Bestedingen in het kader van de doelstelling
De bestedingen in het kader van de doelstelling zijn in 2005 verge-
lijkbaar met 2004. De toegenomen doelbestedingen in het kader van
het Vrouwenfondsenprogramma lopen volgens plan en zijn circa
10% gestegen. Ook de andere regio’s kenden een hogere doelbe-
steding, met uitzondering van Afrika en Latijns-Amerika en de
Cariben. In totaal is in 2005 € 3.272.455 besteed in het kader van
de doelstelling. 
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Regio’s

Afrika 24 42
Azië en de Pacific 48 49
Latijns-Amerika en Cariben 38 55
Midden-Oosten 24 24
Nederland 44 48
Centraal- en Oost-Europa 57 41
West-Europa 6 10
Voormalige Sovjet-Unie 43 39
Totaal 284 308
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Bestedingen Strategisch Financieren

Totale bestedingen in 2005 

Programma Strategisch Financieren € 3.004.106
Kosten fondsenwerving €    381.075
Algemene beheerskosten* €    377.816

Totale kosten € 3.762.997

* Conform CBF instructies zijn in de staat van lasten en baten de
algemene beheerskosten volgens interne verdeelsleutel toegere-
kend aan overige bestedingen. 

Algemene beheerskosten zijn kosten, die niet direct toe te rekenen
zijn aan fondsenwerving 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. 
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Totale bestedingen
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Fondsenwerving 
De fondsenwerving werd over het jaar 2005 gekenmerkt door even-
wicht. Mama Cash heeft inkomsten uit verschillende bronnen. De bij-
dragen van particuliere fondsen, overheidssubsidies en donaties van
individuen waren dit jaar prachtig in balans: elk vertegenwoordigen
ze ongeveer 30% van het totale fondsenbudget. In 2005 brachten
we bijna 3,9 miljoen bij elkaar, een groei van meer dan een half mil-
joen euro ten opzichte van 2004. Het aantal individuele donateurs
nam flink toe (met 35%), evenals de inkomsten uit particuliere fond-
sen. De toename kan worden verklaard door de speciale aandacht
en specifieke acties, zoals mailings. Hoogtepunten waren de tsuna-
mi-actie en de Campagne 88 Dagen. De inkomsten uit fondsenwer-
ving bij overheden en derden liep terug ten opzichte van 2004, van
€ 1.318.295 naar € 1.209.935. Voor het eerst is in 2005 ook sprake
van inkomsten uit het bedrijfsleven. Na aftrek van de directe kosten
die gemaakt werden voor fondsenwerving (€ 490.541) was 
€ 3.378.475 beschikbaar voor de doelstelling: het verbeteren van de
positie en de rechten van vrouwen wereldwijd. 

Mama Cash investeerde extra in de opbouw van een grotere afde-
ling fondsenwerving. In 2005 lukte het om nieuwe fondsen binnen te
halen én nieuwe donateurs te werven. Met ingang van 2006 ont-
vangt Mama Cash vijf jaar lang een overheidssubsidie voor een
totaalbedrag van € 900.000 per jaar en drie jaar lang een structurele
bijdrage van NOVIB, HIVOS en Stichting Doen.

Particulieren
Mama Cash ontving in 2005 bijna 70% van haar inkomsten van par-
ticuliere fondsen en individuele donateurs. Van particuliere fondsen
ontvingen we ruim 1,3 miljoen euro, een stijging van € 579.981 ten
opzichte van 2004. Die toename is afkomstig van een Amerikaans
en een Engels particulier fonds. In 2005 steeg het aantal individuele
donateurs naar 3292, dat is 1139 meer dan in 2004. Deze 3292
donateurs brachten 1,2 miljoen euro bij elkaar. Dit jaar hebben 67
individuele donateurs hun donateurschap beëindigd, in 2004 waren
dat er nog 84. 

Vaste giften
Het aantal vaste giften is in 2005 gedaald in aantal en bedrag. Een
verklaring voor de afname kan worden gevonden in het feit dat veel
mensen incidenteel geld gaven na mailings over de verschillende
acties en campagnes. We vroegen daarin ook niet uitdrukkelijk om
vaste giften. In 2006 hopen we het aantal vaste giften weer op peil
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te brengen, door alle donateurs die op losse basis geven, te bena-
deren. Gemiddeld bedraagt de structurele steun aan Mama Cash
per individuele donateur € 90 op jaarbasis. Mama Cash is erg trots
op haar donateurs die – vergeleken met andere goede doelen – een
erg hoog gemiddeld bedrag schenken. 

Incidentele giften
Zagen we vorig jaar nog een daling in het aantal incidentele giften en
een stijging in het bedrag per donateur (€ 282), in 2005 verviervou-
digde het aantal incidentele donateurs. Het bedrag per donateur
was aanzienlijk lager dan in 2004, maar nog steeds erg hoog: 
€ 148. Acties als de tsunami-wederopbouw en de Campagne 88
Dagen brachten veel geld op. De Campagne 88 Dagen was voor
ons de eerste kennismaking met e-funding en dé manier om alle
mogelijkheden van onze mooie nieuwe website te benutten. Het
aantal online donaties steeg fors: van 22 in 2004 naar 159 in 2005.

Notariële schenkingen
‘Schenken via een notariële akte kan je een aantrekkelijk belasting-
voordeel opleveren’. Met die boodschap benaderde Mama Cash de
donateurs in 2005. Het resultaat was een toename van het aantal
periodieke donaties. Met een notariële schenking verplichten dona-
teurs zich jaarlijks en voor een termijn van minstens vijf jaar via een
notariële akte een vaststaand bedrag te schenken. Is dat bedrag
hoger dan € 250 per jaar, dan neemt Mama Cash de notariskosten
voor haar rekening. Dertig donateurs stapten over naar het substan-
tieel steunen van Mama Cash met een periodieke gift via een nota-
riële schenking. In totaal brachten deze periodieke giften € 447.855
op, een lichte daling ten opzichte van 2004.

Legaten
Voor het eerst in drie jaar is het aantal legaten voor Mama Cash
gedaald. In totaal ontving Mama Cash vier legaten voor een totaal-
bedrag van € 172.506. Een van de nalatenschappen werd toege-
zegd voor een bedrag van € 120.000. Uitbetaling daarvan zal pas in
2006 plaatsvinden. 
Als een donateur besluit een bedrag aan Mama Cash na te laten, zal
Mama Cash het geld uit de nalatenschap besteden op verantwoorde
wijze, in de geest van de overledene en in overleg met de erfgena-
men. Tot een bedrag van € 8.602 is Mama Cash vrijgesteld van
successierecht. Boven dit bedrag betaalt Mama Cash successie-
rechten. Overigens hoeven goede doelen per 1 januari 2006 geen
successierechten meer te betalen over legaten.
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Fonds op naam
Op een persoonlijke manier een langdurige bijdrage leveren aan
vrouwenrechten wereldwijd: het kan met een fonds op naam. De
schenker bepaalt zelf de naam van het fonds en in overleg met
Mama Cash worden de doelstellingen van het fonds vastgesteld.
Een fonds op naam kan bij leven worden ingesteld en/of bij testa-
ment. In 2005 had Mama Cash drie fondsen op naam. Het mini-
mumbedrag dat jaarlijks door het fonds op naam wordt uitgekeerd,
is vastgesteld op € 10.000. Over de schenking betaalde Mama
Cash (of de donor) schenkingsrecht. Op 1 januari 2006 is het schen-
kingsrecht voor goede doelen afgeschaft.

Bedrijven
In 2005 begon Mama Cash voor het eerst structureel met het wer-
ven van giften van bedrijven. Hiervoor stelde Mama Cash een proto-
col op waaraan branches of specifieke bedrijven worden getoetst.
Het jaar 2005 stond voor dit onderdeel van de fondsenwerving in het
teken van onderzoek en een verkenning van het werkveld. De eerste
grote gift kwam van de bank MeesPierson die Mama Cash 
€ 30.000 schonk. Onze netwerkbeheerder DNE verleende haar dien-
sten voor een gereduceerd tarief. Voor de Campagne 88 Dagen ont-
ving Mama Cash een gift van € 10.000 van een anoniem bedrijf.
Verder wordt bij bedrijven onder de aandacht gebracht dat er ook
voor hen de mogelijkheid bestaat om een fonds op naam te stichten.

Inkomsten
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“Mama Cash beschermt wereldwijd de
mensenrechten van vrouwen. In 2005
versterkte het capaciteitsopbouwpro-
gramma van Mama Cash het werk, de
efficiëntie en de groei van vrouwen-
fondsen. De steun van Mama Cash
heeft ons werk zo gestimuleerd dat het
parlement ter erkenning van ons werk
een motie bekrachtigde, ingediend
door Jurema Batista, een afgevaardige
uit Rio de Janeiro.” 

Amalia E. Fischer Pfaeffle, directeur Angela 
Borba Women’s Fund, Rio de Janeiro
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Natuurlijk kun je je donateurs informe-
ren via website en nieuwsbrief, maar
het is minstens zo belangrijk om ze per-
soonlijk te ontmoeten. Mama Cash
organiseerde in 2005 drie Mama Cash
Cafés, trok het land in met (she’s on
tour) en richtte het donateursnetwerk
(she connects) op. We waren aanwe-
zig bij grote evenementen als Women
Inc. en bij andere activiteiten overal in
Nederland.
In 2005 had Mama Cash een primeur.
Naast drie nieuwsbrieven en vier mai-
lings lanceerden we onze allereerste
e-campagne. De Campagne 88 Dagen
begon met een papieren nieuwsbrief,
maar alle overige communicatie verliep
via de mail en de website. Met meer
succes dan we hadden kunnen ver-
moeden: de nieuwe website, die in het
najaar van 2005 in gebruik werd geno-
men, trok meer bezoekers dan hij aan-
kon. De website is te bekijken in het
Nederlands en in het Engels en biedt
de mogelijkheid om online te doneren.
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Een veiling van projecten, een rally in een 2CV, een wereldreis…
Het lijkt wel of de donateurs van Mama Cash elk jaar creatiever
worden in het bedenken van manieren om geld in te zamelen.
De meest bijzondere initiatieven uitgelicht.

Wereldreis
Globegirls Cindy Karel en Marianne Tol maken een wereldreis met
Maggy, hun Hanomagbus. Ze laten zich per kilometer sponsoren ten
gunste van Mama Cash en ze bezoeken door Mama Cash gesteun-
de projecten. Zo bezochten ze bijvoorbeeld de organisatoren van
een vrouwenfilmfestival én strijdsters voor vrouwenrechten van Flying
Broom in Turkije. Ze reisden via Turkije, Iran en Pakistan naar India
en waren begin 2006 alweer op de terugweg naar Nederland.

Veiling
Het Noordelijk Initiatief is twee jaar geleden gestart door Lida van
den Broek, een van de oprichters van Mama Cash. Zij wilde Mama
Cash meer bekendheid in het noorden geven. Een veiling van Mama
Cash-projecten in april bracht maar liefst € 3.600 op. 

Patsy Party
In juni vonden in Utrecht de Eurogames plaats, een internationaal
sportevenement voor homo’s en lesbiennes. Mama Cash was uit-
genodigd door de organisatoren van het drukbezochte women-only
feest Patsy Party op 17 juni 2005. We stonden bij de garderobe,
waar de 800 aanwezige vrouwen een bijdrage konden geven voor
het werk van Mama Cash. In totaal werd bijna € 400 opgehaald
voor Mama Cash.

Café
In 2005 organiseerden we drie keer een Mama Cash Café met inte-
ressante gasten. Het eerste Mama Cash Café in juni 2005 werd 
geïnitieerd door een donateur. Zij was op reis geweest met de
Iraanse fotojournaliste Newsha Tavakolian. Newsha’s reportages in
Iran, Irak, Libanon, Jemen en Saudi Arabië tonen sterke en onafhan-
kelijke vrouwen op tragische momenten en hoogtepunten. In 2004
ontving ze een beurs van Mama Cash voor haar werk. Het Mama
Cash Café liet meer mensen kennismaken met Newsha en haar
werk. In september 2005 volgde het tweede Mama Cash Café met
Yanar Mohammed, oprichtster van de Organisation of Women’s
Freedom in Iraq. Het laatste Mama Cash Café van 2005 vond plaats
in november, met een optreden van theatergoep Abhakabaya uit
India. 
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blz. in contact met donateurs



Oranje Eend
Hij pronkte midden in de zaal tijdens het vrouwenfestival Women
Inc.: de oranje 2CV van coureurs Karin Horstman en Jantien
Hoogmoed. Met de Eend reden Karin en Jantien de Touareg-trail
van Brussel naar Benin: een soort Parijs-Dakar, maar dan gericht op
samenwerken in plaats van op winnen. Ze benaderden sponsors die
slechts 1 eurocent per kilometer hoefden te doneren. De opbrengst,
ongeveer € 2.500, was bestemd voor Mama Cash.
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Wachtlijsten voor financiële cursus van Mama Cash 

Een succesvol netwerk voor vrouwen die hun kennis willen ver-
breden en willen investeren in maatschappelijke verandering.
Dat had Mama Cash voor ogen met de oprichting van het dona-
teursnetwerk (she connects) Vermogen tot Verandering.

De leden van (she connects) kunnen hun kennis van wat er speelt
op het gebied van vrouwenrechten verbreden tijdens workshops,
studiekringen en evenementen. Voor leden organiseert (she con-
nects) speciale activiteiten en bijeenkomsten die in het teken staan
van maatschappelijke verandering of daar raakvlakken mee hebben.
Je kunt lid worden als je op jaarbasis € 180 of meer aan Mama
Cash doneert.
De eerste activiteit vond vrij snel na de oprichting plaats: de financië-
le cursus ‘Vrouwen, geld en idealen’. Die bestond uit drie bijeenkom-
sten en was bedoeld als basis- of opfriscursus voor vrouwen die hun
kennis en zelfvertrouwen in het beheer van hun financiën wilden ver-
groten. 

Wachtlijst
Hoe werkt het nieuwe belastingsysteem? Welke aftrekregeling geldt
er voor giften aan goede doelen? Belastingadviseur Marianne Plante-
Failé behandelde het in de bijeenkomst rondom het thema belasting-
boxen en schenkingsrecht. Over verandering in erfrecht, successie-
belasting, de overdracht van vermogen tijdens je leven, donaties en
idealen ging de tweede bijeenkomst, door notaris Nollie Van Berge
van notariskantoor Mr. M.J. Meijer. En de derde bijeenkomst, door
beleggingsdeskundige Sylvia van de Kamp-Vergeer van
MeesPierson, had als onderwerp aandelen en obligaties, het beleg-
gen in fondsen en het ontcijferen van beursnoteringen in de krant.
Voor de cursus benaderden we alle (potentiële) leden van het net-
werk en plaatsten we een advertentie in het maandblad Opzij.
Bovendien verscheen in het Financieele Dagblad van begin maart
een artikel over de opkomst van de vrouwelijke filantroop. Daarin
werden een paar erfdochters geïnterviewd en ging het ook over onze
financiële cursus. De belangstelling was groot: alle avonden zaten
vol en er was een wachtlijst.

Intiem en laagdrempelig
Een deel van de deelneemsters was al donateur, een ander deel
kwam via Opzij. De gemiddelde leeftijd lag tussen de 40 en 65. De
deelneemsters vonden de bijeenkomsten laagdrempelig en intiem;
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vrouwen vinden het vaak moeilijk om over geld te praten, maar over
onze cursus waren de meesten enthousiast. We gaan dan ook zeker
door met de cursus. De volgende editie zal bestaan uit zeven bijeen-
komsten in plaats van drie, zodat we dieper kunnen ingaan op
onderwerpen als duurzaam beleggen en goede doelen. 
(she connects) gaat om filantropie voor sociale verandering en ver-
bindt vrouwen die vinden dat investeren in het verbeteren van de
positie van vrouwen de beste manier is om positieve veranderingen
in de wereld te bereiken.
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“Het bijzondere van Mama Cash vind ik
dat ze vrouwen niet als zielig bestem-
pelt, maar als ambitieus, net als ik.
Mama Cash heeft naast ambitie ook
enthousiasme en lef, wat heel concreet
heeft geresulteerd in de Campagne 88
Dagen en een goed draaiend dona-
teursnetwerk (she connects). Mijn
complimenten voor 2005 zijn dan ook
voor iedereen die iets voor Mama Cash
doet.”

Benedicte Lochtenberg, 
marketing manager Fortis MeesPierson

quotes
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De in dit jaarverslag opgenomen balans en staat van baten en lasten
zijn ontleend aan de jaarrekening 2005, die is opgesteld volgens de
Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen, zoals
vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 
De door Berk Accountants en Belastingadviseurs goedkeurende
accountantsverklaring bij de verkorte jaarrekening 2005 is toege-
voegd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
het bestuur van de Stichting Mama Cash. De volledige jaarrekening
2005 is op aanvraag beschikbaar.

Inkomsten
In 2005 leverden de investeringen in de afdeling fondswerving zicht-
baar resultaat op. Ten opzichte van 2004 zijn de baten uit eigen fond-
senwerving met ruim een half miljoen euro flink gegroeid. Het aantal
individuele donaties nam fors toe met 35%. In 2005 bedroegen de
netto baten uit eigen fondsenwerving (na aftrek van € 490.541 kos-
ten eigen fondsenwerving) € 1.967.783. Voor het eerst is in 2005 ook
sprake van inkomsten uit het bedrijfsleven. De kosten voor eigen
fondsenwerving vielen 11% lager uit dan begroot. 
De baten uit subsidies van overheden en anderen liepen terug ten
opzichte van 2004, van € 1.318.295 naar € 1.209.935. 
De totale inkomsten bedroegen € 3.869.016. Hiervan was na aftrek
van € 490.541 kosten eigen fondsenwerving € 3.378.475 beschik-
baar voor doelstelling. 

Bestedingen
Bijna 90% van het programma ‘Strategisch Financieren van vrouwen-
initiatieven wereldwijd’ is gerealiseerd, ondanks het feit dat 2005 werd
gestart met een budgetdekking van slechts 30%. 
Het Vrouwenfondsenprogramma groeide gestaag van € 569.235 in
2004 naar € 625.136 in 2005. Op twee regio’s na (Afrika, Latijns-
Amerika en de Cariben) groeiden de subsidieprogramma’s in
omvang, vooral het Midden-Oostenprogramma groeide sterk. 
Totaal werd aan de doelstelling € 3.272.455 besteed en een positief
saldo werd toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Ratio’s
De combinatie van totale bestedingen enerzijds en lager uitgevallen
kosten anderzijds heeft geleid tot de volgende ratio’s:
- Kosten eigen fondsenwerving in percentages uit de baten eigen

fondsenwerving: 19,95%. Dit is lager dan de begroting voor 2005
van 24,34%.

- Programma uitvoeringskosten in percentage van besteding aan
doelstellingen: 26,01%. Dit is lager dan de begroting voor 2005
van 26,65%.
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ACTIVA 31-12-2005 31-12-2004

Materiële vaste activa 96.220 132.604
Uitstaande leningen verstrekt in 
het kader van de doelstelling - 28.177
Beleggingen 1.068.277 1.599.674
Vorderingen 967.976 878.197
Liquide middelen 1.194.799 732.705

3.327.272 3.371.357

PASSIVA

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen:
- continuïteitsreserve 1.351.467 1.179.424
Vastgelegd vermogen:
- fonds activa bedrijfsvoering 96.220 132.604
- fonds activa doelstelling - 28.177
- bestemmingsfondsen 56.737 53.612
- Maria Willard fonds 144.648 172.148

Totaal vastgelegd vermogen 297.605 386.541

Totaal eigen vermogen 1.649.072 1.565.965

Voorzieningen:
- borgstellingen 1.839 6.930
- kleine kredieten - 7.044
Schulden op lange termijn 398.644 469.984
Schulden op korte termijn 1.277.717 1.321.434

3.327.272 3.371.357
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INKOMSTEN 2005 2005 2004

Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
Giften:
- periodieke uitkeringen 447.855 637.340 452.261
- vaste giften 146.511 300.000 147.283
- incidentele donaties 293.584 50.000 138.085
- particuliere fondsen 1.333.790 1.260.000 753.809
- fondsen op naam 66.500 114.000 104.797
- bedrijven 30.000 - -
Nalatenschappen 172.506 - 281.169
Af: schenkingsrechten -32.422 -90.000 -58.179

TOTALE BATEN 

EIGEN FONDSENWERVING 2.458.324 2.271.340 1.819.225

Kosten eigen fondsenwerving:
- directe wervingskosten 135.200 200.000 52.846
- uitvoeringskosten 355.341 352.948 242.197

490.541 552.948 295.043

De kosten eigen fondsenwerving 
in % van baten uit eigen 
fondsenwerving 19,95% 24,34% 16,22%

Netto baten eigen fondsenwerving 1.967.783 1.718.392 1.524.182 

Subsidies overheden en anderen:
- overheden 500.000 500.000 500.000
- anderen 709.935 1.650.000 818.295

Resultaat beleggingen:
- algemeen 150.428 15.000 77.482
Overige baten:
- overige inkomsten 50.329 5.000 32.349

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 

DOELSTELLING 3.378.475 3.888.392 2.952.308
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BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN 2005 2005 2004

Werkelijk Begroot Werkelijk

Programma Strategisch Financieren
Vrouwenfondsen 625.136 461.000 569.235
Afrika 178.195 380.325 321.958
Azië en de Pacific 334.050 380.325 299.100
Latijns-Amerika en de Cariben 249.563 380.325 351.261
Midden-Oosten en Maghreb 246.301 253.550 185.865
Centraal- en Oost-Europa 228.566 130.000 190.688
Voormalige Sovjet-Unie 146.431 123.550 132.335
Nederland / West-Europa 283.025 377.565 238.034
Overig - - 73.384

2.291.267 2.486.640 2.361.860
Programma uitvoeringskosten 735.928 784.000 783.764

3.027.195 3.270.640 3.145.624
Voorlichting en communicatie
- eigen activiteiten 130.157 125.000 146.765
- programma uitvoeringskosten 115.103 164.645 88.486

245.260 289.645 235.251

Totaal beschikbaar doelstelling 3.378.475 3.888.392 2.952.308
Totaal besteed aan doelstelling 3.272.455 3.560.285 3.380.875

RESULTAAT 106.020 328.107 -428.567

Programma uitvoeringskosten in %  
van bestedingen aan doelstellingen 26,01% 26,65% 25,80%

HET RESULTAAT IS ALS VOLGT VERWERKT

Vrij besteedbaar vermogen: Toevoeging:
- continuïteitsreserve 107.482
Vastgelegd vermogen: Onttrekking:
- Maria Willard fonds 27.500
Toevoeging:
- bestemmingsfondsen 26.038

Totaal 106.020
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Evenwicht. Dat kenmerkt de ontwikkeling van Mama Cash in
2005. Er is meer balans gekomen tussen de belangrijke kern-
competenties fondsenwerving en strategisch financieren en de
voortgaande groei en professionalisering van de organisatie. 

Bestuur
Om recht te doen aan haar opdracht om wereldwijd vrouwenrechten
te bevorderen en Mama Cash internationaal beter te profileren, stel-
den we een bestuursprofiel op en benaderden we een aantal moge-
lijke nieuwe internationale kandidaten voor het bestuur. Met succes:
in 2005 breidden we het bestuur uit met vier nieuwe internationale
bestuursleden. Het bestuur van Mama Cash bestaat nu uit zes
Nederlandse en vier internationale leden (allemaal onbezoldigd). 
In 2005 werden er nieuwe statuten opgesteld.

Subsidieprogramma’s
De twee afzonderlijke subsidieprogramma’s voor het Zuiden en
Nederland/Europa/voormalige Sovjet-Unie werden begin 2005
samengevoegd. Die samenvoeging verliep vloeiend. Nu maken alle
regio’s deel uit van één groot subsidieprogramma Strategisch
Financieren en is er meer eenheid in beleid, consistentie en trans-
parantie. 
Bij het subsidieprogramma zijn tijdelijk twee nieuwe programma-
assistenten aangesteld, zodat elke regio een programmamedewerker
en een programma-assistent had om het programma wat extra
steun te geven. De medewerkers van het subsidieprogramma speel-
den dit jaar meer dan voorheen een rol in fondsenwerving en externe
communicatie. 

Personeel
In april verliet het hoofd communicatie de organisatie. De resterende
maanden van 2005 werden overbrugd met freelance medewerkers.
Er zijn twee nieuwe medewerkers ter vervanging aangetrokken voor
individuele donateurs en voor institutionele donoren. De medewer-
kers fondsenwerving maakten ook een voorzichtig begin met het
verkennen van bedrijven als mogelijke sponsors of donateurs. 

Bij Mama Cash zijn alle medewerkers en bestuursleden vrouw. We
streven naar diversiteit in zowel seksuele geaardheid als afkomst.
Een hoog percentage is van niet-Nederlandse afkomst en komt uit
de regio’s waarin Mama Cash actief is. Het merendeel van de mede-
werkers is jonger dan 35 jaar. De meeste medewerkers werken in
deeltijd. Om efficiënt te kunnen werken, streven we naar een hoger
aantal aanstellingsuren per medewerker. 
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Vijftien vrijwilligers leverden in 2005 een belangrijke bijdrage aan het
werk van Mama Cash. Elke vrijwilliger is minimaal acht uur per week
op kantoor aanwezig. In een vrijwilligerscontract wordt vastgelegd
wat de vrijwilliger doet en wie haar aanspreekpunt is. De vrijwilligers-
taken zijn opgenomen in de werkplannen en de vrijwilligers worden
nauw betrokken bij beleidsbepaling.

Op alle niveaus hebben we gewerkt aan teambuilding. We onderzoe-
ken de mogelijkheden voor het oprichten van een personeelsverte-
genwoordiging. 

Procedures
In 2004 is een nieuw functie/loongebouw ingevoerd, conform de
CAO-Welzijn die Mama Cash volgt. De functies zijn gewaardeerd
met behulp van het programma MNT voor Welzijn. We hebben de
informatie over de functiewaardering toegankelijk gemaakt en veel
energie gestoken in de interne communicatie. In 2005 werd de actu-
alisering en waardering van functies afgerond.

Ziekteverzuim
Met 19 FTE’s is Mama Cash een kleine organisatie. Als iemand ziek
is, wordt zij voelbaar gemist. Hoewel het ziekteverzuim, afgezet
tegen vergelijkbare organisaties, niet hoog was, wilden we het ziek-
teverzuim terugdringen. We veranderden de procedure voor ziekmel-
dingen en grijpen eerder in bij mogelijke problemen op het werk.
Deze maatregelen bleken hun vruchten af te werpen: het ziektever-
zuim daalde van 7,4% naar 6,7%. 
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Het in 2004 ontwikkelde strategisch plan (she makes the difference)
beschrijft de visie, missie en ambitie van Mama Cash voor de perio-
de van 2005 tot en met 2008. In dit plan is een uitdagende financië-
le ambitie van Mama Cash vastgelegd: het geleidelijk vergroten van
haar fondsen van € 3,7 miljoen in 2003 naar € 6 miljoen in 2008.
Belangrijke onderdelen van het strategisch plan zijn, naast de ver-
groting van de financiële middelen, een verdergaande professionali-
sering en ontwikkeling van het subsidieprogramma Strategisch
Financieren. De keuzes die in het strategische plan zijn gemaakt,
gelden net als in 2005 als uitgangspunt voor het operationele jaar-
plan voor 2006.

Ook 2006 wordt een belangrijk jaar voor Mama Cash. We gaan ver-
der op de ingeslagen weg naar verdere professionalisering en zullen
de organisatie nog meer in evenwicht brengen. Net als vorig jaar
investeren we extra in fondsenwerving en communicatie. We zullen
veel energie steken in de groei en de diversificatie van onze inkom-
sten. In de afgelopen jaren is het subsidieprogramma van Mama
Cash aanzienlijk gegroeid in mensen en middelen. We blijven hard
werken aan de kwaliteit van het programma en de aandacht voor
vrouwenfondsen. 

De belangrijkste doelstellingen voor 2006: 

Strategisch financieren, inclusief het Vrouwenfondsenprogramma
1. de vrouwenbeweging en de vrouwenrechten versterken door

samenwerkingsverbanden te creëren
2. vrouwenfondsen positioneren als een effectief en duurzaam model

voor het ondersteunen van vrouwen en vrouwenrechten
3. effectief communiceren welke maatschappelijke veranderingen

worden bereikt door strategisch financieren
4. nieuwe en bestaande vrouwengroepen en vrouwenfondsen 

pro-actief ondersteunen 

Fondsenwerving
1. de financiële middelen uitbreiden tot € 4.950.000
2. een household name worden in Nederland en Europa

Communicatie
1. de zichtbaarheid van Mama Cash en haar werk vergroten 
2. free publicity benutten, meer doen met de mogelijkheden van

onze website en e-mail en zorgen dat we in de media verschijnen
3. een communicatiestrategie voor de lange termijn ontwikkelen
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Organisatorische ontwikkeling
1. de organisatie verder professionaliseren door goed personeels-

beleid
2. interne kwaliteitssystemen en projectmanagement verder 

ontwikkelen
3. een gezonde en stabiele financiële situatie creëren
4. verder ontwikkelen van een organisatiecultuur en -structuur die 

is gebaseerd op de kernwaarden betrokkenheid en respect, diver-
siteit, teamwork en resultaten.

Bestuur
1. door internationalisering van de bestuurssamenstelling beter 

aansluiten bij het internationale profiel van Mama Cash
2. het instellen van 4 commissies – samengesteld uit stafleden,

bestuursleden en externe deskundigen – onder verantwoording
van het bestuur, met als doel hun deskundigheid in te zetten ter
ondersteuning van de core business van Mama Cash.
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"In 2005 leidde de aanmoediging en
concrete hulp van Mama Cash op-
nieuw tot een versterking van vrouwen-
rechten in Kameroen. Met haar steun
konden we meisjes en vrouwen op het
platteland stimuleren en informeren
over hun erf-, huwelijks- en eigen-
domsrechten, de voordelen van zelf-
standigheid en het managen van plat-
telandsorganisaties."

Grace Tange, Coastal Sisters Bamenda, Kameroen

quotes
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Zeven willekeurige voorbeelden van
projecten met impact.
Peru:
een einde maken aan het seksisme in
fastfoodrestaurants.
Irak: 
een stem voor vrouwenrechten.
Oeganda:
eindelijk een veilige plek na alle ellende
van oorlogen en IDP-kampen.
Sri Lanka: 
betere arbeidsomstandigheden voor
vrouwen in de Free Trade Zone. 
Polen: 
met een Terminator-geweer op sperma-
cellen schieten in een computerspel.  
Israël: 
een ontmoetingsplaats voor Palestijnse
lesbiennes.  
Nederland:
vrouwen die een verschil maakten.
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“Dit is een betrokken groep vrouwen. Ze zijn zich bewust van het feit
dat ze waardevolle mensen zijn, dat ze seksueel misbruik op de werk-
plek niet hoeven te accepteren, alleen omdat ze anders honger zou-
den moeten lijden.” Carmen Reinoso, Mama Cash-programmamede-
werker Latijns-Amerika en Cariben.

Stel: je werkt in een fastfoodrestaurant onder ronduit slechte
arbeidsomstandigheden, je baas misbruikt je en je wordt ontsla-
gen als je weigert een nog korter rokje te dragen. Dan begin je
toch gewoon je eigen fastfoodrestaurant? Carmen Reinoso,
programmamedewerker Latijns-Amerika bij Mama Cash: “Dit is
een heel aantrekkelijk en innovatief project. Jonge vrouwen
nemen de leiding over hun eigen leven en proberen het leven
van andere vrouwen te verbeteren.”

Fastfood is erg populair in Peru. Alleen al in de hoofdstad Lima zijn
honderden fastfoodrestaurants. De werkneemsters in die restaurants
zijn vaak vrouwen tussen de 18 en de 25 jaar. “Ze maken werkda-
gen van tien uur, zonder pauze. De werkdag eindigt om twee uur 
’s nachts”, vertelt Carmen. “Bij problemen op hun werk hebben deze
vrouwen geen bescherming. Vaak worden ze lastiggevallen of seksu-
eel misbruikt door hun baas en ze kunnen daar niets tegen doen.
Zodra ze klagen, krijgen ze hun ontslag. En dan zit er niets anders
op dan in een ander fastfoodrestaurant te gaan werken. Daar maken
ze vervolgens hetzelfde mee.” Vrijwel al deze vrouwen zijn tweede of
derde generatie immigranten. Hun families zijn vanuit de Andes naar
Lima gekomen om werk te vinden. Ze leven in de sloppenwijken van
de stad en hebben vanwege hun afkomst en sociale klasse geen
recht op fatsoenlijk onderwijs in de racistische samenleving van
Peru. Algemeen heerst de norm dat je deze vrouwen en meisjes
mag exploiteren: “Niemand in Peru besteedt er aandacht aan. Het
wordt ook niet als een probleem gezien: er zijn altijd vrouwen en
meisjes die in deze restaurants willen werken. De enige andere optie
is dienstmeisje worden, maar de fastfoodsector betaalt beter.” 

Servetten
Het lijkt een vicieuze cirkel. Een klein groepje vrouwen bracht daar
verandering in. “De moeder van een van de vrouwen kent Mama
Cash. We hebben een project van haar gesteund, dat gericht was
op de vrouwen van mijnwerkers. Toen haar dochter vertelde wat er
in die restaurants gebeurt, vond zij dat die vrouwen zich moesten
organiseren. Zo ontstond de Asociación de Mujeres trabajadoras de
las cadenas de cafes y restaurantes de comida rápida del Perú. En
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ze besloten niet alleen een groep te vormen, maar daarna ook nog
eens hun eigen restaurant te beginnen, midden tussen de andere
fastfoodrestaurants. Op de servetten gaan ze boodschappen neer-
zetten die de gasten ervan bewust maken dat ze met het eten in
hun restaurant de vrouwenrechten steunen. Ze willen de vrouwen die
in de fastfoodsector werken samenbrengen in een soort vakbond en
de sensatiebladen opzoeken met hun verhaal.” 

De kracht om door te gaan
Natuurlijk stuiten de vrouwen bij het uitvoeren van hun plannen op
tegenstand. Maar rechtstreeks bedreigd zijn ze nog niet. “De
managers van de restaurants hebben al wel gezegd dat ze geen
vrouwen meer mogen aanspreken bij de bushalte. Al die vrouwen
wonen namelijk in hetzelfde deel van de stad en gaan met dezelfde
bus naar het werk en naar huis. Dat is natuurlijk een ideaal moment
om met ze te praten.” Gelukkig zijn niet alle restaurants tegen: “Er
zijn grote en kleine ketens, vaak familiebedrijven, en sommige staan
best open voor discussie. Ondanks dat het soms moeilijk gaat, geeft
het idee van een eigen restaurant deze vrouwen de kracht om door
te gaan.” 
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“Ook in een wanhopige situatie kan Yanar vrouwen hoop bieden op
een andere toekomst. Als ze hun krachten bundelen, kunnen ze socia-
le verandering teweegbrengen, hun rechtspositie versterken met
bevochten rechten. Wat dan wordt bereikt, heeft eeuwigheidswaarde.”
Amal van Hees, Mama Cash-programmamedewerker Midden-Oosten. 

Ze vluchtte naar Canada, maar bleef betrokken bij het land dat
ze achterliet. Dus ging Yanar Mohammed terug naar Irak, waar
ze de Organisation of Women’s Freedom in Iraq oprichtte. Amal
van Hees hoopt dat Yanar een rolmodel voor andere vrouwen
kan zijn: “Yanar is dapper. Ze brengt vrouwen in beweging, durft
als een van de weinigen de rol van leider op zich te nemen en
haar leven in gevaar te brengen voor andere vrouwen.”

“In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is de situatie ongunstig voor
vrouwen”, vertelt Amal, die voor Mama Cash programmamedewer-
ker Midden-Oosten is. “De conservatievere landen hebben nauwe-
lijks wetten die vrouwen beschermen. De nieuwe grondwet van Irak
heeft het er voor vrouwen niet beter op gemaakt. Minderjarige meis-
jes mogen weer uitgehuwelijkt worden, polygamie is toegestaan en
als een verkrachter met zijn slachtoffer trouwt, wordt hij vrijgesteld
van straf. Schandalige ontwikkelingen, natuurlijk. Yanar Mohammed
strijdt daar fel tegen.”

Gevaarlijk werk
De Irakese architecte Yanar Mohammed, die met haar gezin naar
Canada vluchtte, kwam daar in aanraking met het feminisme. Ze
wilde de vrouwen in Irak in beweging brengen en keerde terug naar
‘haar’ land. Amal: “Yanar begon in een klein groepje met het op
gang krijgen van het bewustzijn. Haar enige ingang waren de 
geëmancipeerde vrouwen uit de arbeidersklasse.” De beweging
groeide uit tot de Organisation of Women’s Freedom in Iraq (OWFI).
Yanar organiseerde bijeenkomsten en demonstraties en oogstte de
sympathie van het publiek. “Ook gewone vrouwen die thuis zitten,
voelen dat Yanar iets voor hen kan betekenen. Als zij iets organi-
seert, trekt dat honderden vrouwen aan. Yanar bereikt zelfs vrouwen
in Najaf, een van de meest gesloten sji’itische gebieden.”
Demonstreren is trouwens niet zonder gevaar: “Een bom is zo
gegooid, zeker in Irak. De vrouwen ontmoeten elkaar dus op gehei-
me locaties en demonstraties worden kort van tevoren aangekon-
digd.” Een grote doorbraak was de oprichting van een vrouwenop-
vanghuis in Bagdad, een van de meest gevaarlijke steden van Irak.
“Maar de OWFI heeft ook een campagne op gang gebracht tegen
de verkiezingen en de nieuwe grondwet.” 
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Populair
Religieuze activisten bedreigden Yanar met de dood, maar de gewo-
ne mensen op straat beschermen haar. Niet alleen vrouwen overi-
gens: “Yanar is heel populair, ook mannen steunen haar. Voor hen
vertegenwoordigt ze de democratie en de strijd tegen de oorlog. En
ze biedt bescherming: sommige mannen sturen hun dochters naar
de opvanghuizen, omdat ze daar veilig zijn. Ze krijgt steeds meer
draagvlak voor haar werk en ze bevordert het bewustzijn en de
bewustwording binnen de Irakese samenleving”, zegt Amal. “Ze sti-
muleert vrouwen om te gaan werken, maar ook hun stem te laten
horen. Ze werkt er hard voor dat vrouwen kunnen participeren in de
maatschappij, zelfstandig kunnen leven, onafhankelijk zijn, zich
bewust zijn van hun rechten en die ook claimen. Dan kunnen ze een
leidinggevende rol spelen in de samenleving en op termijn ook de
wetten veranderen.” 

De pacificatie van Irak mag absoluut niet ten koste van vrouwen
gaan, vindt Amal: “De Amerikanen proberen de machthebbers op
lokaal niveau te vriend te houden en vrouwen zijn daar de dupe van.
Dat mag niet gebeuren. Yanar wil iedereen laten zien dat de opoffe-
ring van vrouwen niet nodig is voor pacificatie. Ze gaat door, in de
hoop dat er een sociale bewustwording plaatsvindt in heel Irak.” 
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“Vrouwen in dit gebied hebben vaak vreselijke dingen overleefd. De
manier waarop zij praten, denken en leven, is bewonderenswaardig.
Dat dat nog kan na wat ze doorgemaakt hebben.” Marijke Langeveld,
Mama Cash-programmamedewerker Afrika. 

“Ik ben heel blij dat we deze groep kunnen steunen. Deze vrou-
wen nemen risico’s en proberen echt verandering teweeg te
brengen”, zegt Marijke Langeveld, programmamedewerker
Afrika voor Mama Cash. Marijke doelt op de shelter van het Lira
Rural Women Development Initiative Program & Child Protection
(LRWDIPCP), een groep van survivors van geweld tegen vrou-
wen uit de IDP-kampen in Noord-Oeganda. “Je denkt mis-
schien: het is maar een shelter, maar dit is een basis waar vei-
ligheid gecreëerd wordt om weer gevoel van eigenwaarde te
krijgen.”

“De regio wordt gekenmerkt door een groot aantal conflicten en dat
leidt tot humanitaire rampen”, vertelt Marijke. “Het conflict in Noord-
Oeganda speelt al bijna twintig jaar. Er is heel weinig aandacht voor
deze ‘vergeten oorlog’, maar ondertussen zijn de gevolgen enorm.”
Meer dan anderhalf miljoen mensen zijn ontheemd en verblijven in
IDP-kampen (opvangkampen voor Internally Displaced People). Er
zijn ontelbare doden en slachtoffers, onder wie heel veel vrouwen en
kinderen, die worden verkracht, mishandeld, ontvoerd en uitgebuit of
vermoord. “Het (seksuele) geweld tegen vrouwen en kinderen gaat in
tegen elke vorm van menselijkheid.”

Veiligheid en vertrouwen
Het Afrika-programma van Mama Cash geeft prioriteit aan Vrede en
Veiligheid. De positie en mensenrechtensituatie van vrouwen en kin-
deren in conflictgebieden is zeer zorgwekkend, net als de omvang
en mate van geweld tegen vrouwen en kinderen. Verkrachting wordt
ook hier gebruikt als een wapen waarmee mensen fysiek, emotioneel
en psychisch kapotgemaakt worden. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor het slachtoffer, maar ook voor haar omgeving. “Het is een vre-
selijk wapen en we willen laten zien dat dit niet mag en niet kan.
Nooit!”

Survivors uit de IDP-kampen in Noord-Oeganda, vrouwen die de
vreselijkste gruweldaden overleefden, hebben zich georganiseerd in
het LRWDIPCP. Deze vrouwen besloten een shelter op te zetten in
het conflictgebied. Deze shelter is veel meer dan alleen een opvang-
huis: het is een omgeving waar vrouwenrechten worden erkend,
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gerespecteerd en vrouwen beschermd worden tegen elke vorm van
geweld. “Je denkt misschien: het is maar een shelter, maar dit is
voor die vrouwen een combinatie van veiligheid en vertrouwen, de
basis om weer een leven op te kunnen bouwen. Dat kleine stukje
grond met een muur eromheen voorziet in een van de belangrijkste
primaire behoeften.” 

Strategische aanpak
Naast directe opvang, medische zorg en hulpverlening wil de groep
ook de schending van vrouwenrechten lokaal aan de orde stellen.
Op het platteland en in de IDP-kampen is er weinig informatie over
de rechten van vrouwen en kinderen. De groep wil daar verandering
in brengen. “Ze werken heel strategisch: ze richten zich tot de gehe-
le gemeenschap en werken samen met Uganda Women Lawyers en
de National Council for Children. Het lukt ze om steun te mobilise-
ren. Ze betrekken lokale, religieuze en stam leiders erbij én werken
met de politie. Als er een vrouw aangifte komt doen, belt de politie
met de shelter.” Ook binnen de gemeenschap weten mensen de
shelter steeds beter te vinden. “Soms komt er een tip van familie of
buren binnen, over mishandeling en misbruik. Dan worden vrouwen
’s nachts uit hun huis het opvanghuis ingesmokkeld.”
Stap voor stap zal dit project leiden tot een gedragsverandering, ver-
wacht Marijke: “Vertrouwen in de toekomst, empowerment en ten-
slotte respect voor en bescherming van vrouwenrechten. Daar heeft
de hele gemeenschap baat bij.” 
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“Het goede aan dit project is dat de partners van deze vrouwen er ook
bij betrokken worden. Dat zorgt ervoor dat het echt impact heeft.”
Preeti Kirbat, Mama Cash-programmamedewerker Azië en de Pacific.

Internationale bedrijven vestigen zich steeds vaker in de Free
Trade Zones. Daar hoef je je niet aan strenge regels te houden
en zijn de arbeidskrachten – veelal vrouwen – lekker goedkoop.
Als je werknemer ziek wordt, betaal je geen salaris en wordt ze
zwanger, dan ontsla je haar gewoon. Kantha Diri Piyasa wil daar
verandering in brengen. Preeti Kirbat, programmamedewerker
Azië en de Pacific voor Mama Cash, denkt dat dat kan lukken:
“Het werk van deze groep kan een verbetering voor de hele
samenleving betekenen.” 

In Azië, dat de laatste jaren een forse economische verandering
doormaakt, komen steeds meer Free Trade Zones. Dat zijn gebieden
waar buitenlandse investeerders zich kunnen vestigen. Het wordt
deze bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt: binnen de Free
Trade Zones hoeven ze zich vaak niet te houden aan regels op het
gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. “Mama Cash krijgt
veel aanvragen die te maken hebben met de rechten van werkende
vrouwen in de Free Trade Zones”, vertelt Preeti Kirbat. “De vrouwen
werken hier onder zeer slechte omstandigheden, ze zijn nergens
tegen beschermd. In de Katunayake Free Trade Zone in Sri Lanka is
het extra moeilijk, omdat Sri Lanka nog steeds midden in een
etnisch conflict zit. Er is weliswaar een wapenstilstand, maar de vre-
desbesprekingen zitten in een impasse.” Veel arbeidsters in de Free
Trade Zone zijn migranten. “Dat maakt ze nog kwetsbaarder. Ze voe-
len zich sociaal minderwaardig, worden vaak seksueel misbruikt,
mishandeld en beroofd. Ze krijgen gezondheidsproblemen door bij-
voorbeeld slechte voeding of het gebrek aan hygiëne in hun leefom-
geving. En ze worden angstig en depressief bij het idee dat ze bij ziek-
te of zwangerschap geen salaris krijgen of zelfs ontslagen worden.” 

Seksuele voorlichting
Vrouwen in de Katunayake Free Trade Zone richtten Kantha Diri
Piyasa op, een groep die de leefomstandigheden voor vrouwen en
hun partners wil verbeteren. Preeti: “De vrouwen wonen en werken
vaak in boarding houses, ver weg van hun familie.” Veel vrouwen in
de Free Trade Zones hebben een Singalese achtergrond. In de
Singalese cultuur is het niet gebruikelijk dat alleenstaande vrouwen
zonder hun familie leven. Dat wordt als amoreel gezien. Deze veelal
jonge vrouwen hebben nauwelijks seksuele voorlichting gekregen en
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weten weinig tot niets over zwangerschap, voorbehoedsmiddelen of
abortus. Een van de prioriteiten van Kantha Diri Piyasa is dan ook
seksuele voorlichting. “Het goede aan dit project is dat de partners
van deze vrouwen er ook bij betrokken worden. Dat zorgt ervoor dat
het echt impact heeft”, zegt Preeti. “De groep heeft een centrum
opgericht, waar vrouwen en hun partners terecht kunnen voor
opvang, hulp en advies. Maar ze gaan ook naar de boarding houses
om mensen te helpen.”

Menswaardig bestaan
“Als Kantha Diri Piyasa de kans krijgt om te groeien en zich te ont-
wikkelen, zou het werk van de groep een verbetering voor de hele
samenleving kunnen betekenen,” vertelt Preeti. Kantha Diri Piyasa wil
dat arbeidsters een menswaardig bestaan kunnen leiden, zich
bewust zijn van hun rechten en vrij van geweld kunnen leven. Ze wil-
len een veilige plaats creëren waar vrouwen terecht kunnen voor
hulp, informatie en vragen. Daarnaast willen ze vrouwen economisch
en sociaal toerusten om leiders te kunnen worden in hun eigen
gemeenschap en daarbuiten. En op de lange termijn zou dat nog
wel eens kunnen lukken ook.
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“Contraceptive zou eigenlijk als een aanvulling van de lesprogramma’s
op scholen ingezet moeten worden - maar misschien zou het dan
ineens niet zo populair meer zijn.” Beata Baradziej, programma assis-
tent Oost-Europa.

Contraceptive heet het computerspel. Jij, de speler, bent een
sexy manga vechtster, die met een Terminator-geweer ten strij-
de trekt tegen een leger van spermacellen. Natuurlijk lukt het je
niet om ze allemaal uit te roeien, dus je wordt zwanger en moet
naar de gynaecoloog. “Erg leuk om te spelen”, vindt Beata
Baradziej, programma assistent Oost-Europa. “Er zit geen vies
didactisch luchtje aan, het is gewoon een stoer en spannend
spel voor iedereen.” 

“De vrouwen die dit spel gemaakt hebben, zijn allesbehalve traditio-
neel didactisch ingesteld. De speler doet op een toegankelijke
manier kennis op over zwangerschap en wat daarbij hoort, zonder
bewust bezig te zijn met leren”, vertelt Beata. Contraceptive geeft
jonge vrouwen toegang tot informatie over contraceptie, laat hen
zien dat ze zeggenschap over hun lichaam hebben, maakt hen
bewust van man/vrouw rolverdeling en reikt hen ideeën aan over
moederschap. En dat allemaal zonder belerend te zijn. 

Steeds conservatiever
De jonge vrouwen van Exgirls Informal Group, de bedenkers van het
spel, houden zich bezig met alles wat met vrouwenrechten te maken
heeft: lichamelijke integriteit en reproductieve rechten bijvoorbeeld.
En dat is hard nodig in het steeds conservatiever wordende Polen,
dat door de sterke positie van de katholieke kerk een enorme terug-
slag heeft gehad op het gebied van vrouwenrechten, met name als
het gaat om abortus, anticonceptie en de rol van de moeder. Deze
vrouwengroep kiest ervoor om op vrijwillige basis leuke dingen te
doen die een impuls geven aan de verandering, in plaats van zelf
een gestructureerde NGO te worden. Ze werken samen met grotere
groepen en met autonomen. In hun werk worden ze gedwarsboomd
door de kerk en de conservatieve regering. Dat heeft als positief
neveneffect dat de samenwerking alleen maar beter wordt en de
onderlinge solidariteit toeneemt. 

Seksuele voorlichting
De statistieken van de website wijzen uit dat Exgirls met
Contraceptive een heel jong publiek bereikt, zegt Beata. “Dat is
belangrijk, want in Polen bestaat de seksuele voorlichting op scholen
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uit een beetje droge info over de anatomische verschillen tussen
mannen en vrouwen. Iedereen leert dat er een baarmoeder bestaat,
maar de clitoris, dat is een ander verhaal. Over seksualiteit wordt
alleen in het kader van de voortplanting gesproken, binnen het
huwelijk wel te verstaan. De lessen heten dan ook vaak
‘Voorbereiding op het leven in een gezin.’ Behoorlijk onrealistisch,
met als gevolg dat er een enorme behoefte is aan kennis over sek-
sualiteit. En als klap op de vuurpijl overweegt de regering ook dat
beetje voorlichting op scholen af te schaffen, met als argumentatie
dat ouders hun kinderen zelf wel kunnen voorlichten. In plaats daar-
van willen ze een patriottische opvoeding invoeren.”

De impact van het werk van Exgirls moet zeker niet onderschat wor-
den: “De bijdrage van Exgirls aan positieve verandering is groot.
Deze groep bereikt een jong publiek met dit spannende spel. Het
programma laat je kennismaken met alle aspecten van zwanger-
schap. En een van de sterkste punten is dat ook jongens en man-
nen kunnen spelen. Iedereen kan zwanger worden.” 
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“De continuïteit van de maatschappij, van de gemeenschap, ligt op de
schouders van vrouwen. De patriarchale samenleving verwacht van
vrouwen dat ze de cultuur doorgeven aan de volgende generaties. De
keuze om dat niet te doen is vrijwel onmogelijk, maar deze vrouwen
hebben zich verzet.” Amal van Hees, Mama Cash-programmamede-
werker Midden-Oosten. 

Een gemeenschap waarin heteroseksualiteit niet alleen de norm
is, maar waar alles gericht is op voortplanting, het doorgeven
van cultuur en de verantwoordelijkheid van vrouwen daarin.
Waar je familie een man voor je zoekt als je vijftien bent en waar
het weigeren van die huwelijkspartner een schandaal over jou
en je omgeving afroept. Wie in die gemeenschap openlijk les-
bisch is, moet wel heel veel lef hebben.

Rauda Marcos, een hoogopgeleide Palestijnse lesbienne die in Israël
woont, stuitte in haar eigen omgeving op veel onbegrip en weer-
stand ten opzichte van haar seksuele geaardheid. “Ze praatte er met
anderen over en zo ontstond een informeel netwerk dat als een
soort steungroep functioneerde”, vertelt Amal van Hees. “In die
gemeenschap heb je geen keuzevrijheid. Lesbisch zijn behoort
gewoon niet tot de mogelijkheden. Als je ervoor kiest om niet te
trouwen en er openlijk voor uitkomt dat je lesbisch bent, kun je reke-
nen op bedreigingen.” De beweging begon klein, met informele bij-
eenkomsten waar vrouwen met problemen en vragen worden gehol-
pen. Maar de groep groeide snel. Logisch: het is de eerste lesbische
vrouwengroep in de Palestijnse gemeenschap in Israël. De enige
plek dus waar lesbische vrouwen terecht kunnen. “De beweging
groeide en de behoeften ook, maar de middelen waren beperkt.
Rauda vertelde publiekelijk dat ze lesbisch was – heel shockerend
voor de omgeving – en probeerde geld in te zamelen voor haar
vriendinnen, die anoniem bleven omdat ze anders niet meer veilig
waren.” 

Ook Israëlische vrouwen
Via een kennis in Libanon hoorde Rauda over Mama Cash. “Ze
benaderde ons voor steun. De groep, die inmiddels de naam Aswat
Palestinian Gay Women had gekregen, wilde een virtueel forum
inrichten op internet, zodat ze iedereen informatie en steun zouden
kunnen geven. Daarnaast bouwden ze een officiële website om con-
tinuïteit te kunnen bieden en meer bekendheid te krijgen bij een
groeiende groep lesbiennes. De site is een succes, Aswat is een
referentie geworden. Voor het eerst kunnen vrouwen in een conser-
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vatieve gemeenschap praten over een onderwerp dat altijd taboe
was.” De vrouwen van Aswat doen meer dan alleen maar kiezen
voor een lesbisch leven, vertelt Amal. “Ze bevinden zich in een
gebied waar veel conflicten worden uitgevochten én ze zochten toe-
nadering tot lesbische vrouwen in Israël. Dat ging goed: bestond de
groep in eerste instantie alleen uit Palestijnse vrouwen, nu is het een
gemengde groep. Die Israëlische gemeenschap is trouwens lang niet
zo modern als iedereen denkt. Daar is het net zo goed onmogelijk
om openlijk te vertellen dat je lesbisch bent.” 

Vrijheidsbeweging
Inmiddels heeft Aswat een lesbische hotline in het bezette gebied.
“Er schijnt heel veel gebeld te worden. Lesbische vrouwen komen er
met hun vragen en hun angsten en ze zoeken er steun en hulp. Het
is fantastisch wat ze in dat conflictgebied voor elkaar hebben gekre-
gen. Er worden vrouwen bij elkaar gebracht, je kunt het zien als een
vrijheidsbeweging die verder gaat dan een gemeenschappelijke sek-
suele geaardheid. Is het in de Palestijnse gemeenschap al taboe om
over je geaardheid te praten, toenadering zoeken tot de Israëlische
gemeenschap is net zo’n groot taboe. En dat is precies wat Aswat
doet: taboes bespreken, zorgen dat de samenleving open gaat
staan voor veranderingen in mentaliteit en gedrag.”
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“Veel mensen vinden het niet nodig dat vrouwen een meer prominente
plaats in de geschiedenis verdienen. Onbegrijpelijk, vrouwen hebben
zó veel voor elkaar gekregen.” Carla Brünott, Mama Cash-archiefme-
dewerker.

“Dit zijn allemaal keien van vrouwen geweest,” zegt Carla Brünott,
archiefmedewerker bij Mama Cash, “maar de geschiedenis gaat
helaas nog steeds voornamelijk over mannen.” 

Carla wijst op een foto. “Dit is bijvoorbeeld het Tweede Kamerlid
Corry Tendeloo, die met haar motie voor elkaar kreeg, dat de hande-
lingsonbekwaamheid van vrouwen werd opgeheven. In 1956 pas!”
Er is weinig interesse voor de geschiedenis van vrouwen, ervaart
Carla. “Ons historisch bewustzijn mag best wat opgefrist worden. Zo
kwamen we op het idee om een serie portretten van invloedrijke
vrouwen te maken.” Als eerbetoon en ter herinnering aan hun werk
maakte Mama Cash samen met het Internationaal Informatiecentrum
en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) twee prachtige series
kaarten met portretten van rebelse, eigenzinnige vrouwen die aan de
wieg stonden van maatschappelijke veranderingen. 
“Deze vrouwen hebben zich met hart en ziel ingezet voor de positie
van vrouwen. En toch worden ze zelden in een geschiedenisboek
vermeld.” Carla wijst weer op een portret. “Wilhelmina Drucker. Ze
was een buitenechtelijk kind en dat betekende in die tijd vernederd
en voor gek gezet worden. Maar ze werd daardoor strijdbaar en ont-
popte zich als een van de eerste radicale feministes in Nederland.
De Dolle Mina’s in de jaren zestig hebben zichzelf naar haar ver-
noemd.” 
De selectie was best moeilijk, vertelt Carla. “Er waren zoveel vooruit-
strevende, strijdbare vrouwen om uit te kiezen! Uiteindelijk hebben
we voor de eerste serie gekozen voor Anna Maria van Schurman,
Belle van Zuylen, Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Johanna Naber,
Raden Adjeng Kartini, Rosa Manus, Clara Wichmann, Sophie
Redmond en Corry Tendeloo. De tweede serie bestaat uit kaarten
van Willemijn Posthumus-van der Goot, Marga Klompé, Joke Smit,
Fokkelien van Dijk-Hemmes, Asta Elstak, Henny de Swaan, Tania
Leon, Anneke van Baalen, Dorelies Kraakman en Andreas Burnier.”  
Carla vertelt verder: “De twee series zijn prachtig geworden, ik ben
er echt trots op! Op elke kaart staat een portret en een korte biogra-
fie van de betreffende vrouw. In november begonnen we met de ver-
spreiding ervan. De kaartenseries zijn verkrijgbaar via Mama Cash,
het IIAV en ze zijn ook te koop in enkele boekhandels. Met de
opbrengst gaan we een nieuwe serie maken, met portretten van bui-
tenlandse vrouwen.” 
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“Mijn werk voor Mama Cash heeft mijn
ogen geopend voor de situatie waarin
vrouwen zich wereldwijd bevinden.
Iedereen weet waarschijnlijk dat in veel
landen vrouwen worden onderdrukt,
maar de meesten van ons weten niet
om hoeveel vrouwen het gaat. We
weten ook niet hoeveel vrouwenrech-
ten er dagelijks worden geschonden.
Dat leer ik van Mama Cash. Ze steunt
vrouwen in vijf werelddelen. Ze vecht
voor hun rechten en laat haar partners
en donoren zien waarom het belangrijk
is om in vrouwen te investeren. ‘Mama
Cash is van vrouwen voor vrouwen in
de hele wereld’. Dat is een goede
omschrijving van Mama Cash.” 

Milagros Koperdraad-Castro, 
vrijwilliger Mama Cash

quotes
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Oost-Europa tot 30.06.05)

. Marina Koenders (programma-assistent

Nederland tot 31.03.05)

Fondsenwerving en Communicatie

. Diana van Maasdijk (hoofd Fondsenwerving,

hoofd Fondsenwerving & Communicatie vanaf

15.05.05)

. Barbara Verhallen (hoofd Communicatie tot

15.05.05)

. Janine van Doorn (medewerker Communicatie)

. Jacqueline Fonteijn (medewerker

Fondsenwerving zakelijke markt)

. Lilianne Franssen (medewerker

Fondsenwerving individuen tot 06.06.05)

. Amöna Schliessler (medewerker

Fondsenwerving individuen vanaf 15.05.05)

. Sabina Bergstén (medewerker Fondsenwerving

institutionele donoren tot 30.05.05)
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. Yolande Jansen (medewerker Fondsenwerving

institutionele donoren vanaf 15.05.05)

. Ruth Abma (assistent Fondsenwerving &

Communicatie)

. Charrisha Jagroep (assistent Fondsenwerving

& Communicatie vanaf 06.12.05)

Administratie

. Charlotte van Zaanen 

(office manager tot 30.09.05)

. Linda von Winckelmann 

(interim office manager tot 31.01.06)

. Thelma Doebar (Financieel manager)

. Tanja Elias (assistent Financieel manager)

. Marijke Marica (algemeen medewerker)

. Joyce van Riessen 

(telefonist/administratief medewerker)

VRIJWILLIGERS

. Martine Beijerman 

. Carla Brünott 

. Martine Dijxshoorn 

. Nicole Groen

. Maike Kaminada 

. Viola van Kerckhoven

. Milagros Koperdraad-Castro

. Lakshmi Krishnan

. Marijke Langeveld 

. Genevieve Llamas

. Marjo van Loosdregt 

. Pamela Lucas

. Aparna Nayampalli

. Marieke Slootman 

. Eden Tekeste 

. Patricia Tersteeg-Linare Aquize

. Marie-Cecile Widdershoven

. Ahlem Yehyaoui

. Marleen Zielhorst

STAGIAIRES

. Betta Pesole

. Amöna Schliessler 

. Maike Vallenga 

. Nadia Wartis 

AMBASSADEURS

. Samira Abbos

. Ellen ten Damme

. Victoria Koblenko

. Funda Müjde

OPRICHTERS VAN MAMA CASH

. Lida van den Broek

. Dorelies Kraakman (1946 - 2002)

. Tania Leon (1944 - 1996)

. Marjan Sax

. Patti Slegers

FINANCIERS MAMA CASH

. Cordaid (NL)

. Diepeveenfonds (NL)

. FNV Mondiaal (NL)

. Hivos (NL)

. Maria Willard Fonds (NL)

. MeesPierson Bank (NL)

. Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) (NL)

. Novib (Oxfam Netherlands) (NL)

. PSO (NL)

. Sanoma (NL)

. V-DAY Europe (B)

. OSI Development Foundation (CH)

. CAF / Levi Strauss Advised Funds (GB)

. The Sigrid Rausing Trust (GB)

. Tides Foundation (USA) 

. Anonieme instelling (USA)
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AFRIKA

Capaciteitsversterking in Afrika 

Capaciteitsversterking van vrouwengroepen op

het gebied van monitoring en evaluatie zodat zij

de impact van hun werk kunnen vaststellen.

€ 3.666,06

Benin

West Africa Network for Peace building

(WANEP)

Women and Peace building Network (WIPNET)

Deelname van West-Afrikaanse vrouwengroe-

pen aan de vierde Women in Peacebuilding

conferentie in Benin.

€ 8.391

Democratische Republiek Kongo 

Federation of Women for Peace and

Development

Psycho-sociale training voor getraumatiseerde

survivors van (seksueel) geweld.

€ 5.000

Promotion et Appui aux Initiatives Féminines

(PAIF)

Professioneel trainingscentrum voor survivors

van seksueel geweld (vrouwen en meisjes).

€ 8.000

Gambia 

The Network of African Women Economists

Deelname van de Gambiase vertegenwoordiger

aan de jaarlijkse Europese conferentie Women

in Development.

€ 1.821

Ghana 

Africa Legal Aid (AFLA)

Bijdrage van twee Afrikaanse vrouwenrechten-

activisten aan het seminar North-South Aspects

of International Criminal Court and International

Justice in Nederland.

€ 3.500

Kameroen

Coastal Sisters Bamenda

Workshops over de wettelijke positie van vrou-

wen en de juiste procedures die het platte-

landsvrouwen mogelijk maken hun grond, bezit

en reproductieve rechten op te eisen.

€ 5.258

Kenia 

Association of Media Women in Kenya

Mediacampagne om einde te maken aan seksu-

eel geweld tegen vrouwen op de werkplek.

€ 10.000

Femnet

Feministische Dialogen op het World Social

Forum in Bamako over fundamentalisme, neo-

liberale globalisering, militarisme en collectieve

interventiestrategieën.

€ 6.900

Fida Kenya

Deelname aan de International Conference on

Legal Aid in Zuid-Afrika.

€ 2.432

Kenya Association for Empowerment of

Disabled People (KADEP)

Toegang tot juridische hulp en training in leider-

schap voor gehandicapte vrouwen wier rechten

werden geschonden. 

€ 7.500

Liberia 

Women and Children Rehabilitation Resource

Centre (WOCHIRRC)

Trauma-hulpverlening en beroepsopleiding voor

survivors van (seksueel) geweld om in de

samenleving te kunnen reïntegreren. 

€ 10.784
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Madagascar 

Centre Sembana Mijoro

Training voor gehandicapte vrouwen over hun

maatschappelijke en juridische rechten.

€ 10.000

Malawi 

Women’s Campaign International

Deelname vertegenwoordiger Women’s Caucus

aan de achtste International Women’s Policy

Research conferentie in Washington.

€ 2.360

Mozambique

Finger in the Door Productions

Opvoering Vagina Monologen in townships van

Botswana en Mozambique voor empowerment

van survivors van seksueel geweld.

€ 15.000

Nigeria 

Gender and Development Action (GADA)

Capaciteitsprogramma voor monitoring, evalu-

atie en beïnvloeding van belangrijke veranderin-

gen in het economische beleid van Nigeria.

€ 12.260

International Centre for Reproductive Health &

Sexual Rights (INCRESE)

Opvanghuis en trainings- en hulpverleningscen-

trum voor lesbische slachtoffers van discrimina-

tie en/of geweld.

€ 10.000

Oeganda

Lira Rural Women Development Initiative

Program & Child Protection (LRWDIPCP)

Opvanghuis voor survivors van seksueel geweld

in het conflictgebied Noord-Oeganda en het

onder de aandacht brengen van vrouwenrech-

ten bij het publiek en lokale leiders.

€ 15.000

Soedan

New Sudanese Indigenous NGOs Network

Ontwikkeling strategie voor gemeenschappelijke

aanpak van de ongelijkwaardigheid tussen de

seksen in Zuid-Soedan.

€ 1.500

Solidarity for African Women's Rights Coalition

(SOAWR)

Lobby voor universele ratificatie van het

Protocol on the Rights of Women in Afrika.

€ 15.000

Togo

Wanep - Togo

Leiderschapstraining en capaciteitsversterking

van de vredesbeweging van plattelandsvrouwen

in Togo. 

€ 8.900

Zambia 

Young Women in Action (YWA)

Netwerken, capaciteitsversterking, mentoraat

en leiderschapstraining voor jonge vrouwen in

Zambia.

€ 5.000

Zuid-Afrika

Cape Mental Health Society

Verstandelijk gehandicapte survivors van seksu-

eel geweld worden voorbereid op hun rechts-

zaak. 

€ 5.000

AZIË EN DE PACIFIC

Capaciteitsversterking in Azië en de Pacific

Capaciteitsversterking van vrouwengroepen op

het gebied van monitoring en evaluatie zodat zij

de impact van hun werk kunnen vaststellen.

€ 30.257,74
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Bangladesh

Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS)

Reisbeurs voor genderactiviste voor het bijwo-

nen van een symposium over gender en handel

in Hong Kong.

€ 775

Kisani Sabha

Demonstratie van 20.000 deelnemers tegen de

sterk toenemende politieke en culturele invloed

van het moslimfundamentalisme dat de vrou-

wenemancipatie in Bangladesh sterk belem-

mert.

€ 10.000

Cambodja

Strey Khmer

Opvanghuis waar vrouwelijke survivors van

geweld hulp, medische zorg en informatie over

vrouwenrechten krijgen.

€ 7.000

China

Beijing AIZHIXING Institute of Health Education

Workshop voor lesbische activisten gericht op

netwerken, uitwisselen van ervaringen, lobbyen

voor mensenrechten en gezondheidszorg.

€ 2.500

Fiji

WICEJ

Deelname vrouwenrechtenactiviste uit Fiji aan

een van de grootste internationale Feminist

Forums in Brazilië.

€ 320

Filippijnen

Asia-Pacific rainbow support center

Regionale workshop over seksuele rechten en

gezondheid van lesbische, biseksuele en trans-

gendervrouwen in de LGBT-beweging in de

regio.

€ 5.000

Asian Women's Human Rights Council

(AWHRC)

Boek en film over de Filippijnse slachtoffers van

de Japanse seksuele slavernij tijdens de

Tweede Wereldoorlog.

€ 5.000

Brokenshire Women Center (BWC)

Bijeenkomst over het verbeteren van de

gezondheid van vrouwen en workshop/presen-

tatie over seksuele en reproductieve rechten en

het verminderen van armoede. 

€ 1.607

Gender Watch Against Violence and Exploitation

(GWAVE)

Pleidooi voor een effectiever rechtssysteem en

steun en dienstverlening aan survivors van

geweld.

€ 3.000

Migrant International 

Hulpverlening, onderdak, rechtsbijstand en trai-

ning voor Filippijnse migrantenarbeidsters na

hun terugkeer.

€ 5.000

ISIS International Manila

Deelname van twee leden van dit internationale

vrouwennetwerk uit de Filippijnen aan de

Feminist Dialogue.

€ 5.000

Hong Kong

Asia Monitor Resource Centre (AMRC) 

Gender and Economic Justice Meeting van vijf-

tien vrouwengroepen n.a.v. de conferentie van

de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Hong

Kong in december 2005.

€ 1.300

Capaciteitsversterking in Hong Kong

Bijeenkomst Women & Economic Justice in

Hong Kong over de (negatieve) invloeden van
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WTO-verdragen en de internationale handels-

politiek op het leven van vrouwen.

€ 24.604

India

Aanchal

Training voor vrouwengroepen die lesbische

vrouwen in Indiase steden en dorpjes onder-

steunen.

€ 5.000

Center for Women’s Development and Research

(CWDR)

Vaardigheidstraining voor vrouwen en meisjes

die hun leven weer opbouwen na de tsunami.

€ 5.000

CREA: Creating Resources for Empowerment

Workshop voor vrouwenrechtenactivisten en

vertegenwoordigers van andere sociale bewe-

gingen over gemeenschappelijke strategieën.

€ 4.000

KRITI

Algemene ondersteuning van activiteiten zoals

onderzoek, trainingen en documentatie.

€ 500

Mercy Trust

Steun aan weduwen van vissers die omkwamen

in de tsunami: zij leren zelf vis vangen en verko-

pen.

€ 4.600

Olakh Women's Group

Aankoop kantoor in Baroda waar een telefoni-

sche hulplijn en overige hulpverlening voor

vrouwen opgestart wordt.

€ 5.000

Ponpulari

Organiseren van vrouwelijke arbeiders in de

informele sector van Cochin en lobby bij de

overheid voor de uitbetaling van minimumlonen.

€ 11.750

Shaheen Women’s Resource & Welfare

Association

Juridische steun voor en bewustwording van

jonge moslima’s en moslima’s met lage inko-

mens in Hyderabad.

€ 8.000

Women's Awareness and Rural Development

(Ward)

Mensenrechtentraining voor vrouwen en meisjes

uit elf dorpen die hun levens en gemeenschap-

pen na de tsunami weer opbouwen. 

€ 4.593

Women for Women (WFW)

Straattheater van vrouwen om hun gemeen-

schap te informeren over gezondheidszorg voor

vrouwen en ontwikkelingssamenwerking.

€ 3.028

Indonesië

Enhance Media and Networking Capabilities of

Spek Ham

Communicatie via de media voor vrouwelijke

survivors van geweld in het Surakarta District.

€ 5.000

YAPIM-Yayasan Bina Potensi Masyarakat

Juridische campagne gericht op de verminde-

ring van intimidatie en seksueel geweld tegen

jonge vrouwelijke arbeiders in de publieke 

sector.

€ 5.000

Yayasan Institut Perempuan (IP) Women's

Institute

Vrouwencentrum voor empowerment van 

plattelandsvrouwen in de provincie West-Java.

€ 6.300
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Internationaal

WLUML: Women Living Under Muslim Law

(Shirkat Gah, Pakistan)

Analyse van de manier waarop vrouwelijke sur-

vivors van geweld en bedreigingen door funda-

mentalisten, de media hebben gebruikt om hun

recht op te eisen.

€ 10.000

Individuele steun

Deelname mensenrechtenadviseur aan de

Feminist Dialogue, The World Social Forum en

de Women’s Human Rights Defenders Meeting.

€ 2.668

Maleisië

Empower Pusat JanaDaya Berhad

Genderbewuste steun voor vrouwen uit

gemeenschappen die werden getroffen door de

tsunami.

€ 10.000

Nepal

Mahila Sanchar Samuha - Women’s

Communicator’s Forum

Brede bewustwordingscampagne in verafgele-

gen gebieden van Nepal over Chaupadi, de tra-

ditionele segregatie en isolatie van menstru-

erende vrouwen.

€ 5.000

Women for Human Rights (WHR)

Presentatie vertegenwoordiger WHR op een

conferentie over weduwen.

€ 1.400

Pakistan

AEHD

Bewustwordingstraining en onderwijs over

geweld tegen vrouwen, aan vrouwen, mannen,

wetsdienaren en het publiek.

€ 3.592

Blue Veins (Women Welfare & Relief Services)

Wederopbouw van Pakistaanse vrouwenorgani-

saties na de aardbeving in de noordwestelijke

provincie.

€ 10.022

Development of Marginalized (DOM)

Training over vrouwenrechten aan vrouwen die

normaal niet reizen, uit conservatieve platte-

landsgebieden in Pakistan.

€ 1.700

Foundation for Liberty, Awareness and Mankind

Empowerment (FLAME)

Interactief theater voor vrouwelijke arbeiders

over hun rechten.

€ 4.110

Uks-Research, Resource & Publication Centre

on Women and Media

Lezing op een internationaal radiocongres over

het gebrek aan aandacht voor eerwraak in de

Pakistaanse media.

€ 1.000

Women in Development (WID)

Voorlichting aan vrouwelijke Brick Klin arbeiders

op het Pakistaanse platteland over hun rechten. 

€ 2.800

Solomon Eilanden

Solomon Islands National Council of Women

(SINCW)

Reisbeurs voor deelname aan de tweede

Solomon Islands National Council of Women.

€ 2.000

Sri Lanka

Asia-Pacific Women’s Watch (APWW)

Deelname van vrouwelijke inwoners van gebie-

den die getroffen werden door de tsunami aan

een internationale conferentie om hulpverleners

bewust te maken van de specifieke problemen

van vrouwen in die gebieden.

€ 4.000

102

blz. overzicht gesteunde projecten 2005



Kantha Diri Piyasa

Training en hulpverlening voor vrouwen die

wonen en werken in de Katunayake vrijhandels-

zone om seksuele intimidatie en geweld tegen

te gaan.

€ 3.000

Siyath Foundation

Bijdrage voor vereniging van zelfstandigen op

Sri Lanka om dorpen van haar leden te herstel-

len en haar leden nieuwe kansen te bieden om

inkomen te genereren na de tsunami.

€ 15.000

Thailand

Asia-Pacific Forum on Women, Law and

Development (APWLD)

Overzicht van de schendingen van vrouwen-

rechten na de tsunami en richtlijnen voor gen-

derbewuste rampenbestrijding en hulpverlening.

€ 82.000

Empower Foundation 

Forum voor de viering van tien jaar actievoeren

en solidariteit in de strijd voor de rechten van

sekswerkers, de versterking van netwerken en

de ontwikkeling van toekomststrategieën.

€ 1.700

LATIJNS-AMERIKA

Capacity building in Latijns-Amerika

Capaciteitsversterking van vrouwengroepen op

het gebied van monitoring en evaluatie zodat zij

de impact van hun werk kunnen vaststellen.

€ 13.444,32

Argentinië 

Catolicas Por el Derecho a Decidir (CDD)

America Latina/ Regional Office

Organisatie nationale campagne voor veilige en

legale gratis abortussen in Argentinië.

€ 10.000

Desalambrando

Bijdrage aan centrum voor lesbische vrouwen

die te maken krijgen met huiselijk geweld (als

slachtoffer of dader). 

€ 8.300

El Lamento de los Muros

Fototentoonstelling over geweld tegen vrouwen

tijdens de militaire dictatuur in Argentinië.

€ 5.000

Manos y voces de mujeres libres

Training voor jonge vrouwen in Zuid-Argentinië

om hun bijdrage aan de landelijke discussie

over seksuele en reproductieve rechten te ver-

groten.

€ 6.000

Bolivia

Asociacion para el desarrollo integral de la

mujer Adeim-Simbiosis

Opening van het eerste lesbische café in La

Paz, Bolivia, waar lesbische kunstenaars hun

werk kunnen presenteren en ervaringen uit kun-

nen wisselen.

€ 4.000

Brazilië

Coisa de Mulher: Centro de Documentacão e

Informacão (CEDOICOM)

Institutionele steun aan de enige groep voor

zwarte lesbische vrouwen in Rio de Janeiro,

voor de bescherming en verbetering van hun

rechten.

€ 5.000

Jovenes Feministas de SP

Strategische workshops voor jonge vrouwen

over de beoordeling van de implementatie van

de Convention for the Elimination of all forms of

Discrimination against Women (CEDAW) door

de Braziliaanse regering.

€ 10.000
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Movimiento Lesbico de Campinas (MO LE CA)

Institutionele steun voor een lesbische groep in

Campinas (Zuid-Brazilië) om de kennis over de

lesbische identiteit in de samenleving te vergro-

ten.

€ 4.000

Chili

Bloque Lesbico

Institutionele steun voor deze groep, een sterke

politieke representant van de lesbische bewe-

ging.

€ 7.263

Comision Organizadora del Encuentro Feminista

2005

Steun voor de organisatie van een National

Feminist Encounter voor de politieke herpositio-

nering van een sterke feministische beweging in

Chili.

€ 11.808

Coordinadora jovenes feministas

Deelname jonge Chileense feministe aan de

tiende Feminist Encounter in Brazilië.

€ 1.500

Movimiento Rebelde del Afuera (MRA)

Deelname Chileense feministe aan de tiende

Feminist Encounter in Brazilië.

€ 1.500

Revista lesbica online rompiendo el silencio

Kunstfestival voor lesbische kunstenaars,

gericht op bewustwording en acceptatie van

lesbische vrouwen.

€ 4.065

Colombia

Locuramia productions

Productie van een film over de levens van 

lesbische vrouwen in Latijns-Amerika en de

Verenigde Staten.

€ 3.200

Costa Rica

Asociación para el Mejoramiento de la Calidad

de Vida de las Trabajadoras y Ex Trabajadoras

Sexuales 

Versterking van de vaardigheden van een groep

sekswerkers in Costa Rica, gericht op de ver-

betering van hun leef- en werkomstandigheden.

€ 8.000

Cuba

GALFISA - Grupo America Latina: Filosfia y

Axiologia

Reisbeurs voor vrouwen uit verschillende lan-

den in de regio die vertellen over de invloed van

globalisering op de levens van vrouwen in de

eerste Women’s Court over dat onderwerp.

€ 4.820

Dominicaanse Republiek

Centro de Servicios Legales para la Mujer, Inc

CENSEL

Juridische informatie over seksuele intimidatie,

voor vrouwen die werken in de vrijhandelszones

in de Dominicaanse Republiek. 

€ 10.000

Ecuador

Fundacion DESAFIO

Nationale werkgroep voor jonge vrouwen uit

verschillende steden in Equador, gericht op de

beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen als

een fundamenteel mensenrecht.

€ 8.000

Honduras

Comunidad Gay Sampedrana

Hotline voor lesbische en biseksuele vrouwen 

in Honduras om riskant seksueel gedrag te

voorkomen en hun kennis over hun rechten te

vergroten.

€ 4.837
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Mexico

Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la

Equidad, A.C.

Deelname van feministische groepen aan de

monitoring van politieke en budgettaire over-

heidsbeslissingen die belangrijk zijn voor vrou-

wen.

€ 10.000

Elige Red de Jovenes por los Derechos

Sexuales y Reproductivos A.C.

Reisbeurs voor jonge Mexicaanse vrouwen voor

de tiende Feminist Encounter in Brazilië.

€ 3.000

Investigaciones Queer A.C.

Deelname van twee lesbische journalisten van

een lesbisch tijdschrift aan de tiende Feminist

Encounter in Brazilië. 

€ 2.600

Mujeres para el Dialogo A.C.

Organisatie van de tweede Regional Encounter

of Rural Women gericht op de ontwikkeling van

een gemeenschappelijke agenda.

€ 5.000

Mujeres y Cultura subterranéa A.C.

Productie van een video over een lesbisch lief-

desverhaal om lesbische vrouwen en de

Mexicaanse samenleving in staat te stellen ver-

schillende seksuele oriëntaties te begrijpen en

te accepteren.

€ 5.000

Nicaragua

Movimiento de Mujeres Por Nuestros Derechos

Humanos (MOMUNDH)

Vijftig vrouwen worden getraind tot bestrijders

van huiselijk en seksueel geweld in hun eigen

gemeenschap.

€ 4.247

Red de Mujeres de Condega Para la Formacion

y Dearrollo Integral

Deelname Nicaraguaanse vrouwen aan de tien-

de Feminist Encounter gericht op de versterking

van de feministische beweging in Nicaragua.

€ 1.000

Paraguay

Coordinacion de Mujeres del Paraguay (CMP) 

Integrante de la Ariculacion Feminista Marcosur

Organisatie van een National Feminist

Encounter in Paraguay waar vrouwen uit alle

sectoren aan deelnemen ter versterking van de

feministische beweging in het land.

€ 5.000

Kuna Roga

Deelname tien Paraguayaanse vrouwen aan de

tiende Feminist Encounter.

€ 1.500

Peru

Asociación de Mujeres trabajadoras de las

cadenas de cafes y restaurantes de comida

rápida del Perú

Oprichting vakbond voor vrouwen die werken in

de fastfood-industrie in Lima, Peru, om discri-

minatie en seksueel geweld op de werkvloer

tegen te gaan.

€ 6.000

Centro de Promocion Cultural

Training in creatieve expressie voor jonge

gehandicapte vrouwen om hun eigenwaarde en

hun maatschappelijke integratie te vergroten.

€ 8.100

Milenia Radio - Colectivo Radial Feminista

Radioproductie bedoeld om vrouwen buiten

Lima en in andere plattelandsgebieden in Peru

op te roepen om huiselijk geweld te veroordelen

en deel te nemen aan preventieve campagnes

in hun gemeenschappen.

€ 3.323
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Suriname

Nationale Vrouwen Beweging

Microkredieten voor startende ondernemers

gericht op de ondersteuning van hun onderne-

ming en de vergroting van hun inkomen en

onafhankelijkheid.

€ 6.615

Uruguay

Cotidiano Mujer

Deelname vier feministische Latijns-

Amerikaanse vertegenwoordigers aan de

Feminist Dialogue op het World Social Forum.

€ 3.000

MIDDEN-OOSTEN

Afghanistan

The Afghan Institute of Learning

Training en onderwijs voor Afghaanse vrouwen

die hun maatschappelijke positie en resultaten

willen verbreden.

€ 5.000

Three Graces Productions, LLC

Documentaire over Afghaanse vrouwen als

maatschappelijke ondernemers die kennisma-

ken met ondernemers uit een rijke samenleving.

€ 10.000

Egypte

The Arab Women’s Solidarity Association

(AWSA)

Conferentie over de versterking van Arabische

vrouwennetwerken, rechten van vrouwen en

gemeenschappelijke actie tegen plaatselijke

autoriteiten, stereotypen en misogynie.

€7.000

Iran, Islamitische Republiek 

Hastia Andish

Algemene steun voor deze vrouwen-NGO die

activistes in staat stelt een kantoor te openen

en professioneler te opereren.

€ 10.000

The Women's Cultural Center

Reisbeurs voor Iraanse vrouwenactivist voor

deelname aan de AWID conferentie. 

€ 1.058

Irak

Alyousser Organization for Assistance and

Rehabilitation of Women

Bewustwordingsproject voor gemarginaliseerde

en geïsoleerde vrouwen in conservatieve en ver-

afgelegen delen van Irak.

€ 5.000

Organisation of Women´s Freedom in Iraq

(OWFI)

Een meerjarenlobby gericht op de bestrijding

van geweld tegen vrouwen in Irak. 

€ 48.020

WADI Association for Crisis Assistance and

Development Cooperation 

Gender mainstreaming project dat vrouwen

sterker maakt in verafgelegen en geïsoleerde

plattelandsgebieden in Noord-Irak.

€ 12.260

Mobiele teams in verafgelegen gebieden in

Noord-Irak die rechtsbijstand bieden en werken

aan bewustwording.

€ 9.190

Israël 

ASWAT Palestinian Gay Women

Algemene ondersteuning van lesbische

Palestijnse NGO voor professionalisering en een

groter bereik van hun werk.

€ 11.385

El Sana

Mediaproject gericht op het stimuleren van de

deelname van jonge vrouwen in de media.

€ 5.000
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The Working Group for Equality in Personal

Status Issues

Een bewustwordingscampagne onder

Palestijnse vrouwen in Israël over hun status en

onderwerpen die daarmee te maken hebben, in

het bijzonder het tegengaan van huwelijken van

minderjarigen.

€ 3.000

Women Against Violence

Onderwijsprogramma gericht op empowerment,

verbetering van vrouwenrechten, onderwijs aan

vrouwen en gemeenschapsvorming in kleine

Palestijnse gemeenschappen. 

€ 5.000

Marokko 

Association AMAL

Capaciteitsversterking: het versterken van de

professionele vaardigheden van een team dat

vrouwelijke slachtoffers van geweld bijstaat.

€ 9.925

Capaciteitsversterking, verdere professionalise-

ring van de staf van het plaatselijke netwerk:

gebruik van communicatietechnieken, project-

management, projectevaluaties en follow-up,

strategische planning en lobbywerk.

€ 16.800

Association Epanouissement Feminin (AEF)

Aankoop van een laptop en een draagbare

audiovisuele uitrusting ter ondersteuning van

educatieve programma’s over vrouwenrechten.

€ 4.800

Association Oued Srou

Empowerment-project voor de oprichting van

een centrum dat vrouwelijke survivors van

geweld op het platteland ondersteunt.

€ 7.000

Association pour la Promotion de la

Scolarisation dans la Province de Khouribga

Empowerment-project waarin een team van

maatschappelijk werkers plattelandsvrouwen

informeert over het nieuwe Marokkaanse fami-

lierecht.

€ 6.590

Union de L’Action Féminine Section Casablanca

Najda Centre

Innovatief en vooruitstrevend project gericht op

de instelling van een vrouwenrechtbank die

zaken van gescheiden migrantenvrouwen

behandelt.

€ 15.000

Palestina

Wahj Media

Filmfestival over wat vrouwen bereiken en over

de strijd van Palestijnse vrouwen voor verande-

ring van sociaal-culturele opvattingen en rollen.

€ 15.000

Turkije 

Aslihan Eker

Documentaire die de Turkse samenleving en de

Turkse diaspora confronteert met de last en de

gevolgen van eerwraak. 

€ 10.000

Filmmor Women`s Cooperative

Filmproductie die de bewustwording over gen-

der-ongelijkheid wil vergroten onder belangrijke

Turkse beleidsmakers.

€ 9.350

Organization of Women to Support Life (KAYAD)

Radioprogramma Voice of women biedt ruimte

aan vrouwen en aan de interetnische dialoog

tussen Grieken en Cyprioten. 

€ 10.000

Studie naar geweld tegen vrouwen. Het onder-

zoeksresultaat wordt gebruikt bij de lobby voor

wetswijziging.

€ 5.000
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WEST-EUROPA

België

International Committee on the Rights of Sex

Workers

De eerste Europese conferentie voor sekswer-

kers en hun bondgenoten in vakbonds-, vrou-

wen-, migranten- en mensenrechtenorganisa-

ties, activisten en politici. 

€30.000

Jour V asbl/ V-DAY Europe / Jour V BXL Paris

et Brussels

Openbare opvoering Vagina Monologen op de

eerste Europese V-dag in Brussel (een strate-

gisch platform voor organisaties die strijden

tegen geweld tegen vrouwen). 

€ 10.000

Duitsland

Frauen Tribunal (Hamayesh-e Zanan-e Irani)

Conferentie van en voor Iraanse vluchtelingen

uit de Europese feministische beweging over

strategieën en planning van gemeenschappelij-

ke activiteiten.

€ 5.000

Ierland

GALFISA - Grupo America Latina: Filosfia y

Axiologia

Deelname aan de International Court of Women

‘The South Facing Neoliberal Globalization’. 

€ 1.000

Nederland

Mama Cash Europa

Onderzoek naar de filantropische activiteiten

van vrouwen in de diaspora in vijf Europese lan-

den dat het terrein in kaart brengt en voorbeel-

den geeft van good practices en geslaagde

financieringsstrategieën.

€ 23.358,39

Mama Cash Europa

Openbare presentatie van (she gives back), een

project over de filantropische activiteiten van

vrouwen in de Europese diaspora om zo de dis-

cussie aan te zwengelen, mensen bij dit project

te betrekken en effectieve initiatieven te finan-

cieren.

€ 5.029

Anti SGP

Website die protesteert tegen de antifeministi-

sche denkbeelden en praktijken van de politieke

partij SGP en voorlichting geeft over de acties

van Anti SGP. 

€ 180

BeeZ produkties

Muzikaal theaterstuk over het leven van een

Surinaamse vrouw in Nederland en de heersen-

de hokjesmentaliteit. 

€ 5.000

Bianca Visser

Tentoonstelling in Utrecht van vijf jonge vrouwe-

lijke kunstenaars uit verschillende delen van de

wereld die tijdelijk in Nederland verblijven, die

toont dat kunstwerken elkaar onderling kunnen

versterken.

€ 500

Burundian Women for Peace and Development

Tweejarig programma over de taboes in de

Burundese en Rwandese gemeenschappen in

Nederland rond huiselijk geweld, seksuele rech-

ten en oorlogstrauma’s.

€ 5.000

Chebba Meidenplaza - Stedelijk Jongerenwerk

Amsterdam

Festival voor meiden met diverse etnische en

culturele achtergronden, met succesvolle vrou-

welijke rolmodellen en advies en informatie op

het gebied van scholing en loopbanen. 

€ 4.000

108

blz. overzicht gesteunde projecten 2005



Clean Clothes Campaign

Thematische nieuwsbrief over vrouwen en

arbeidsrecht.

€ 7.000

De natte vinger / Groningen

Jaarlijks terugkerende Heksennacht, een vrou-

wendemonstratie die lokaal de aandacht vestigt

op geweld tegen vrouwen en het recht van

vrouwen op zeggenschap over hun eigen

lichaam en leven.

€ 500

Landelijke postercampagne om grote bekend-

heid te geven aan de Heksennacht in verschil-

lende steden in Nederland.

€ 200

FATUSCH Productions

Audiovisueel verslag van een internationale,

besloten bijeenkomst van islamitische geleer-

den in Pakistan rond het thema gender en

Islam.

€ 5.000

GEM (V-day Utrecht)

Tweedaagse bijeenkomst rond de Vagina

Monologen in Utrecht, gericht op de vergroting

van de bewustwording over en de strijd tegen

geweld tegen vrouwen.

€ 1.000

Humanistische Omroep Stichting

Documentaire over een uit Moldavië afkomstige

vrouw die via vrouwenhandel in Nederland

gekomen is, haar verzet tegen uitzetting en de

(on)mogelijkheden om in Nederland te leven

zonder papieren.

€ 4.000

IIAV Amsterdam

Twee series ansichtkaarten die de aandacht

vestigen op ‘voormoeders’ van de vrouwenbe-

weging in Nederland, vrouwen die een cruciale

rol hebben gespeeld in het bewerkstelligen van

gelijke rechten en kansen voor vrouwen.

€ 7.872,69

NEAG-Alternatieven voor geweld

Training voor vluchtelingenvrouwen in

Nederland om hun weerbaarheid ten aanzien

van conflicten, spanningen en geweld te vergro-

ten. Het vervolgtraject is gericht op participatie

in vredeseducatie en geweldloze communicatie.

€ 7.700

Organisatiegroep Heksennacht 2005

Amsterdam

Jaarlijks terugkerende Heksennacht, een vrou-

wendemonstratie die lokaal de aandacht vestigt

op geweld tegen vrouwen en het recht van

vrouwen op zeggenschap over hun eigen

lichaam en leven.

€ 347

PRIME - Participating Refugees in Multicultural

Europe

Manifestatie op 8 maart 2005 die aandacht

vraagt voor de positie van vluchtelingenvrouwen

als slachtoffers van seksueel geweld. 

€ 1.500

Queer Guerilla

Weekend van de queer beweging over theorie-

vorming, activisme en actuele thema’s rond

seksualiteit en gender. 

€ 250

Safari

Documentaire over de Afro-Amerikaanse mos-

limactiviste Amina Wadud. 

€ 6.000

Samenwerkende Iraanse Vrouwengroepen

Ontmoetingsdag voor Farsi-talige vrouwen uit

de regio Haaglanden, in het teken van de stop-
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zetting van discriminatie van en geweld tegen

Iraanse vrouwen in het gezin en in de samenle-

ving.

€ 1.250

Setheater

Interactief theaterstuk over loverboys voor

Limburgse meiden in het voortgezet onderwijs

met als doel hen te stimuleren om hun eigen

grenzen te stellen. 

€ 2.500

Shora Iraanse Vrouwen

Bijeenkomst in het kader van Internationale

Vrouwendag die aandacht besteedt aan de situ-

atie van vrouwen in islamitische landen en de

internationale dimensies van vrouwenrechten.

€ 1.120

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam

Tentoonstelling van de feministische kunstenaar

Jill Magid. 

€ 4.000

Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning

Wekelijks inloopspreekuur voor vrouwen zonder

verblijfsvergunning, gericht op praktische steun

en informatie. 

€ 5.000

Stichting ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

De Nacht van de Vervanging vraagt aandacht

voor de groep van 26.000 vluchtelingen die

onder de ‘oude’ vreemdelingenwet asiel aan-

vroegen en nu alsnog zouden moeten terugke-

ren naar vaak onveilige landen. 

€ 500

Project waarin vrouwen met en zonder verblijfs-

vergunning maandelijks samenkomen voor

informatie over de educatieve, medische en juri-

dische ondersteuning van vluchtelingenvrouwen

in Amsterdam. 

€ 1.150

Stichting Atelier D. - Atelier voor

theater, gender en literatuur

Bijdrage aan onderzoek naar de participatie van

moslima’s in de Nederlandse theaterwereld, een

internationaal uitwisselingsproject en een

Nederlandse bijdrage aan de Women

Playwrights Conference in 2006.

€ 2.500

Stichting Bayanihan - Centrum voor Filippijnse

Vrouwen in Nederland

Bijeenkomsten voor Filipijnse vrouwen in vier

Nederlandse steden gericht op bewustwording

en weerbaarheid tegen geweld.

€ 4.000

Deelname aan de AWID Conference in

Bangkok, Thailand, en bijdrage aan de work-

shop Migrant Women Defining Change for

Women’s Rights. 

€ 700

Stichting Bodylab

Post-productie van een experimentele docu-

mentaire die werd gefilmd in Sierra Leone over

drie vrouwelijke strijders in het naoorlogse

Sierra Leone. 

€ 5.000

Stichting Harriet Tubman Huis

Opvang van dakloze vrouwen zonder verblijfs-

vergunning en hun kinderen, die in afwachting

van hun verblijfsstatus wonen in vier flats in

Amsterdam Zuid-Oost.

€ 7.500

Stichting Iraanse Vrouwen Maastricht

Cursus over gezondheid en werk en de obsta-

kels die vluchtelingenvrouwen tegenkomen in

de Nederlandse gezondheidszorg.

€ 2.000
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Stichting LauwRecht - Steunpunt Illegalen

(STIL)

Opvanghuis voor vrouwen en kinderen zonder

verblijfsvergunning waar zij een half jaar medi-

sche zorg, onderwijs en juridische begeleiding

ontvangen.

€ 5.000

Stichting Pink Media/Roze Filmdagen

Tachtig korte internationale films met homosek-

suele en lesbische thema’s.

€ 800

Stichting Public Art Squad

Publiek debat en tentoonstelling Ladyshave

Home Edition waar elf kunstenaressen vrouwe-

lijke identiteit en gender problematiseren. 

€ 3.500

Stichting Searchweb

Actie-onderzoek dat de positie van huishoude-

lijke hulpen in Nederland wil versterken. Het

onderzoek zal leiden tot concrete aanbevelin-

gen op het gebied van organisatievormen en

beleidsveranderingen. 

€ 3.800

Stichting TURERE

Discussiebijeenkomsten voor jonge Rwandese

vrouwen en meisjes in Nederland. Daar wordt

deskundige en open voorlichting gegeven over

taboes in de Rwandese gemeenschap, zoals

seksualiteit, anticonceptie en aidspreventie, het

gebruik van alcohol en softdrugs.

€ 2.168

Stichting Window to Europe / East Area

Amsterdamse tentoonstelling van Lala Rascic,

een jonge vrouwelijke kunstenaar uit Bosnië. 

€ 2.840

Vereniging Atalantas

Atalantas biedt juridische, maatschappelijke,

economische en psychologische steun aan

slachtoffers van vrouwenhandel die gedwongen

werden tot prostitutie.

€ 10.000

Villa Lila 

Multiculturele ontmoetingen tussen de homo-

seksuele, lesbische en biseksuele gemeen-

schap en andere inwoners van Nijmegen. 

€ 2.000

Vrouwenvereniging Safak

Discussie voor Turkse en Nederlandse vrouwen

in de Rotterdamse wijk Feijenoord, in het kader

van Internationale Vrouwendag. Onderwerpen:

de Islam en de positie van de vrouw in deze

religie en in de Nederlandse maatschappij.

€ 1.100

Vrouwenwerkgroep Zanan

Presentatie van een onderzoek naar de deelna-

me van zwarte, migranten- en vluchtelingen-

vrouwen aan maatschappelijke, culturele en

artistieke activiteiten en de invloed hiervan op

hun positie. 

€ 1.550

Women@Work in Action

De Zondagse Vrouwenmarkt richt zich op zwar-

te, migranten- en vluchtelingenvrouwen in

Amsterdam Zuid-Oost: vooral vluchtelingen-

vrouwen presenteren daar hun product of dien-

sten. In een vervolgtraject kunnen zij zich verder

professioneel ontwikkelen. 

€ 10.000

ZIJ/HIJ in Beeld / Saskia Kouwenberg 

Inventarisatie van de (onderbelichte) positie van

vrouwen in beeld en woord in het progressieve

weekblad De Groene Amsterdammer over een

periode van een jaar.

€ 100
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Verenigd Koninkrijk

Rape Crisis Network Europe

Algehele ondersteuning van het Rape Crisis

Network. Dit netwerk is gericht op de beïnvloe-

ding van Europees beleid voor de preventie van

seksueel geweld.

€ 10.000

Trapese

Door middel van workshops, een ‘training van

de trainers’ en een educatieve cd-rom stimu-

leert dit onderwijscollectief van vrouwen econo-

mische en maatschappelijke rechtvaardigheid

voor vrouwen in het kader van de globalisering.

€ 3.000

OOST-EUROPA

Capacity building in Europa

Capaciteitsversterking van vrouwengroepen op

het gebied van monitoring en evaluatie zodat zij

de impact van hun werk vast kunnen stellen.

€ 73.677,57

Bosnië en Herzegovina

SEE Q Network - Southeastern European Queer

Network of LBTIQ

Deelname aan de ILGA (International Gay and

Lesbian Association)-conferentie door lesbische

feministen uit Zuid-Oost Europa.

€ 3.000

Voice of Women - Glas Zene

Bewustwordingscampagne over seksueel

geweld tegen vrouwen en werkgerelateerde

schendingen van vrouwenrechten in Bihac.

€ 3.000

Zene Zenama Sarajevo

Driedaagse strategiebijeenkomst in Sarajevo

waar de vrouwenbeweging nationale actieplan-

nen voor vrouwenrechten en een breder enga-

gement met kwesties op het gebied van vrou-

wenrechten besprak.

€ 5.000

Bulgarije

Civil Women Association ‘Social Non-govern-

mental Centre Pirin TV’ 

Oprichting van het eerste opvangcentrum voor

survivors van geweld (vrouwen en kinderen) in

Zuid-West Bulgarije. 

€ 9.000

IKAR Association

Publicatie maandelijks bulletin en daaraan gere-

lateerde openbare debatten over vrouwenrech-

ten op het gebied van gezondheid, de arbeids-

markt en maatschappelijke kwesties. 

€ 3.000

Women in Culture to Sonm Publishers

Bloemlezing van Bulgaarse en Hongaarse poë-

zie van vrouwen uit de periode van de machts-

wisseling met als doel dichteressen een plaats

te geven in de hedendaagse literatuurgeschie-

denis. 

€ 2.000

Women's Health Initiative in Bulgaria

Vergroting van de bewustwording van vrouwen-

rechten en van regionale en etnische ongelijk-

heden in de Bulgaarse gezondheidszorg door

middel van informatiemateriaal, seminars voor

vrouwen en samenwerking met instellingen in

de gezondheidszorg. 

€ 2.500

Hongarije

European Roma Rights Center (ERRC)

Deelname van ERRC-leden (onderdeel van de

delegatie uit de vrouwenbeweging in Centraal-

en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie)

aan de Commission on the Status of Women in

2005.

€ 1.750
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Internationaal

Gender Changer Academy (GCA)

Vijfdaagse trainingen en workshops voor jonge

Europese activistes over Do-It-Yourself compu-

tertechnologieën en multimediale kunst vanuit

een feministisch perspectief.

€ 3.000

IGLYO (International Lesbian Gay Bisexual and

Transgender Youth and Student Organisation)

Deelname van elf jonge lesbische activisten uit

Zuid-Oost Europa aan de jaarlijkse conferentie

Lesbian Lives.

€ 2.500

KARAT Coalition

Deelname van leden van KARAT (onderdeel van

de delegatie van de vrouwenbeweging in

Centraal- en Oost-Europa en de voormalige

Sovje-Unie) aan de Commission on the Status

of Women in 2005.

€ 9.000

Network of East West Women Poland (NEWW)

Deelname van de leden van NEWW (onderdeel

van de delegatie van de vrouwenbeweging in

Centraal- en Oost-Europa en de voormalige

Sovjet-Unie) aan de Commission on the Status

of Women in 2005.

€ 4.500

Women's Center for Democracy and Human

Rights 

Training in economische aspecten voor de vrou-

welijke leden van de onlangs geïnstalleerde

commissies en raden voor gender-gelijkheid in

Servië.

€ 4.000

Kroatië 

CESI Center for Education and Counselling of

Women (Anti War Campaign) 

Conferentie voor organisaties uit Zuid-Oost

Europa voor de ontwikkeling van strategieën

rondom gendernormen en het creëren van

gelijkwaardigheid tussen de seksen.

€ 4.000

Croatian Association of Midwives, Branch Rijeka

Zes Kroatische vroedvrouwen worden getraind

in het gebruik van alternatieve manieren van

bevallen, door het observeren van de praktijk in

de Nederlandse verloskunde.

€ 4.000

LORI Lesbian Organization Rijeka

Workshops voor de Kroatische LGBT-gemeen-

schap gericht op empowerment en educatie

van leden met de nadruk op het thema diversi-

teit.

€ 2.500

Letland

Latvian Young Women Association

Zomerschool voor 35 vrouwen uit de Baltische

landen die actief zijn in jongerenbewegingen. 

€ 2.240

Litouwen

Center for Equality Advancement Lygiu 

galimybiu pletros centras

Presentatie van een collectie met vijftien lesbi-

sche levensverhalen die het taboe rond lesbi-

sche vrouwen in Litouwen doorbreken.

€ 5.000

Macedonië, de voormalige Joegoslavische

Republiek 

Aureola Women Association 

Twintig televisieportretten van geslaagde en

moedige vrouwelijke rolmodellen die bijdragen

aan democratie en gelijke rechten voor vrouwen

in Macedonië.

€ 5.000
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Shelter Center - shelter for women and children

victims of violence

Onderzoek dat het bestaan van seksueel mis-

bruik in Macedonië aantoont (tegen de publieke

opinie in) en steun voor survivors bepleit.

€ 3.000

Polen

Campaign Against Homophobia - Kampania

Przeciw Homofobii

Studiebezoek aan het COC Haaglanden en

andere Nederlandse organisaties voor homo-

seksuelen en lesbische vrouwen met als doel

de professionalisering en capaciteitsversterking

van KPH.

€ 520

Exgirls Informal Group c/o eFKa Women

Foundation

Computerspel dat Poolse jongeren informatie

geeft over voorbehoedsmiddelen, voortplanting

en niet-traditionele opvattingen over ouder-

schap.

€ 1.950

Foundation for Freedom - Fundacja dla

Wolnosci

Nationale campagne met behulp van t-shirts

met provocerende motto’s, over onderwerpen

die in Polen taboe zijn, zoals de rechten voor

homoseksuelen en lesbische vrouwen. 

€ 3.000

KARAT Coalition

Bijdrage van een lid van KARAT aan de planning

voor het European Feminist Forum dat begin

2007 plaatsvindt.

€ 700

Deelname van de directeur van KARAT aan het

AWID Forum. 

€ 1.700

Konsola 

Driedaagse conferentie voor driehonderd lesbi-

sche en feministische activisten over rechten

van vrouwen, homoseksuelen en lesbische

vrouwen tegen de achtergrond van het toene-

mende conservatisme in Polen.

€ 3.032,16

La Strada International

Conferentie van NGO’s en netwerken in Europa

en de voormalige Sovjet-Unie over de strijd

tegen vrouwenhandel.

€ 4.000

Street Yoginis - Joginki Ulicy

Voor een Pools en Russische publiek bestemde

documentaire over de levens van Russische

vrouwen die werken in de textielindustrie in

Ivanov. 

€ 4.900

Roemenië

The Association for Gender Equality and Liberty

(ALEG)

Grote bewustwordingscampagne voor jonge

vrouwen en mannen over reproductieve rechten

en de bescherming van vrouwen tegen seksueel

misbruik.

€ 3.000

AnA Society for Feminist Analysis 

Introductie van genderbewust beleid voor

gehandicapten in Roemenië door middel van

beleidsonderzoek en samenwerking tussen

NGO’s.

€ 3.000

Ladyfest Romania

Veelomvattend, interactief festival dat met

behulp van kunst en activisme feministische

kwesties en ideeën aan de orde stelt.

€ 1.000
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Servië

Anti Trafficking Center

Deelname directeur van de ATC aan de cursus

Allies for Social Change. 

€ 1.370

DEVE Lesbian and Gay Cultural Centre

Eerste Servische kunstbeweging van vrouwen,

waarin kunstenaressen uit verschillende discipli-

nes werken aan gemeenschappelijke tentoon-

stelling voor een breed publiek in Belgrado over

de autonomie van vrouwen.

€ 4.900

Girls Center Uzice - Centar za devojke Uzice

Trainingsprogramma, tijdschrift en SOS hotline

voor meiden, bijdrage aan de empowerment

van veel meisjes en vrouwen in Uzice.

€ 4.000 

NANDI Art Research Station

Danube’s Nymphs, tentoonstelling van kunste-

naressen over vrouwen die zelfmoord hebben

gepleegd. De tentoonstelling wordt gekoppeld

aan discussies over vrouwenrechten en vrou-

wenlevens. 

€ 3.000

Women’s Alternative Workshop ZAR

Openbare multimediale en toneelopvoering over

vrouwenrechten en vrouwenlevens, door

Servische plattelandsvrouwen.

€ 4.000

Women’s Initiative Priboj (WIP)

Mediacampagne over seksueel en lichamelijk

geweld, een SOS hotline voor survivors van

misbruik en samenwerking met instellingen

gericht op juridische steun aan vrouwen en

beleidsveranderingen.

€ 4.500

Slovenië

Kud Mreza

Autonoom feministisch vrouwenfestival met

kunst, politiek activisme, workshops, discus-

sies, performances en tentoonstellingen.

€ 3.000

SKUC-MONOKEL - lesbian club 

Performances, workshops en openbare discus-

sies van een internationale feministische drag-

groep op Red Dawns in Ljubljana, een kunstfes-

tival voor vrouwen, en in dorpen in Slovenië. 

€ 2.575

Slowakije

C.A. Odyseus

In Klub Podchod hebben de sekswerkers van

Bratislava een plek voor zichzelf en toegang tot

hulpverlening en informatie over veilige seks en

veilig werken op straat. 

€ 5.500

Poradna pre obcianske a ludske prava Center

for Civil and Human Rights

Elf Roma-vrouwen die het slachtoffer werden

van gedwongen sterilisatie hebben rechtszaken

tegen Slovenië aangespannen bij het Europese

Hof voor de Mensenrechten. 

€ 7.370

Tsjechië 

HAM - the Movement for Active Motherhood

Hnuti za aktivni materstvi

De eerste tentoonstelling voor een breed

publiek over zwangerschap en geboorte. De

tentoonstelling bekritiseert de medicalisatie van

bevallingen en stimuleert de autonome repro-

ductieve keuzes van vrouwen.

€ 3.600
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VOORMALIGE SOVJET-UNIE

Armenië

Armenian Democratic Forum Gyumri 

Empowerment training voor kwetsbare zwange-

re vrouwen in Guymri en een alternatief dien-

stencentrum waar zij medische, psychologische

en juridische hulp krijgen.

€ 2.000

Haytour

Bewustwording van vrouwen over gezondheid

en reproductieve rechten door middel van

seminars over gezondheid, reproductieve rech-

ten, seksuele voorlichting, gezinsplanning, abor-

tus, HIV/AIDS en preventie. 

€ 2.250

Legal Gender Cultural Foundation (LIZA)

Organisatie van het tweede internationale

Women’s KIN Film festival in Yerevan in novem-

ber 2005. 

€ 3.000

Martuni Women’s Community Council

Steun voor de voortzetting van de opvang van

vrouwelijke survivors van geweld. 

€ 2.500

Gyumri Development Foundation

Organisatie van twee fototentoonstellingen in

Yerevan and Gyumri over de problemen van

vluchtelingenvrouwen door kunstenaressen en

fotojournalisten die zelf vluchteling zijn.

€ 3.000

Azerbeidzjan

Azerbaijan Young Lawyers Union

Oprichting van een hotline van en voor vrouwen

over vrouwenkwesties.

€ 2.000

Political Culture Center for Azerbaijan Women

Leiderschapstraining voor leden van politieke

en maatschappelijke organisaties.

€ 2.478

RESCUE - Young Women Association

Empowerment van plattelandsvrouwen in de

regio’s Fizuli en Beylagan in Azerbeidzjan: edu-

catieve seminars over vrouwenrechten en

gezondheidskwesties die samenhangen met de

voortplanting.

€ 2.000

Solidarity Among Women Social Union

Seminars over leiderschap voor vrouwelijke lei-

ders in vier districten in Azeri en de oprichting

van een netwerk van en voor vrouwelijke lei-

ders.

€ 2.000

Georgië

Women’s Fund in Georgia (WFG)

Bewustwordingscampagne in Georgië om plaat-

selijke ondernemingen en de gemeenschap te

interesseren voor investering in vrouwenrech-

ten.

€ 3.000

Girls and Gender Education 

Oprichting trainingscentrum voor meisjes in

Tbilisi waar zij met hun problemen terecht kun-

nen en een beroep kunnen doen op advocaten

en psychologen.

€ 1.500

Gender Media Caucasus Journalists Association

Publicatie van het internationale Gender E-zine

CaucAsia gericht op het bestrijden van de

maatschappelijke ongelijkheid tussen de sek-

sen.

€ 8.000
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Mnatobi - Medical - Psychological Center for

Women

Gebruik van poppenspelen in dorpen, scholen

en IDP (Internally Displaced People)-centra in

Zugdidi om geweld tegen vrouwen bespreek-

baar te maken.

€ 3.000

SKCAVNG - Anti-Violence Network of Georgia

Oprichting opvangcentrum voor survivors van

huiselijk geweld in Gori en training voor vrou-

wen, overheidsinstanties en politiemensen om

huiselijk geweld te voorkomen.

€ 5.000

Soplis Sakhli (Village House)

Dekking van de kosten van Soplis Sakhli en de

voortzetting van het maandelijkse vrouwentijd-

schrift Gugutelebi voor plattelandsvrouwen. 

€ 2.000

Contemporary Art Club

Kunstproject door negen kunstenaressen in

Georgië wier werk de rechten van het individu

en het recht van vrouwen op artistieke expres-

sie en vrijheid benadrukt.

€ 4.000

Women’s Information Center

Ontwikkeling en verandering van de website

met als doel de vrouwenbeweging in het zuiden

van de Kaukasus te versterken.

€ 3.000

Women’s Club Peoni

Empowerment van IDP-vrouwengroepen in vier

regio’s in Georgië door de publicatie van een

handleiding met NGO-terminologie in de

Engelse en de Georgische taal.

€ 2.580

Women’s Voice

Bewustwordingscampagne in acht gebieden in

de Kakheti regio over het belang van vrouwen-

rechten voor de strijd tegen geweld. 

€ 2.500

Kazachstan

Feminist League Kazachstan

Twee animatiefilms over gender-ongelijkheid

voor gebruik in trainingseminars voor vrouwen

en vertoning op de nationale televisie.

€ 5.450

Kyrgyzstan

SHOOLA Public Association

Oprichting van een informatie- en juridisch cen-

trum voor migranten- en vluchtelingenvrouwen.

€ 3.500

Moldavië

Lia-Cimislia

Opening van het Rural Women's Business

Centre in Cimislia waar plattelandsvrouwen

business- en computertraining krijgen.

€ 2.500

Tolerance and Pluralism Promotion Center

TV-productie over de schending van vrouwen-

rechten in Moldavië gekoppeld aan publieke

discussies in zestig plattelandsdorpen in

Moldavië.

€ 7.000

Mongolië

Foundation for the Empowerment of Rural

Women 

Bewustwordingstraining over geweld tegen

vrouwen en kinderen in de plattelandsgebieden

van Mongolië met behulp van een campagne op

tien plaatselijke televisiezenders.

€ 3.000
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Globe Art Center

Ondersteuning van vrouwelijke filmmakers in

Mongolië, onderlinge samenwerking en uitwis-

seling van informatie.

€ 4.000

Mongolian Women Lawyers Association 

Juridische training van de begeleiders van

wetsdienaren die te maken krijgen met huiselijk

geweld onder de nieuwe wet van 2003.

€ 4.000

National Center Against Violence

Reisbeurs voor een van de oprichters van het

National Center Against Violence om de training

Responding to Violence - Narrative possibilities

in Australië bij te wonen.

€ 1.600

Oekraïne

Rodyna

Psychologische en fysieke prenatale voorberei-

ding van vrouwen met het doel de gezondheid

van moeders en kinderen te verbeteren.

€ 4.000

Step into the Future

Ontwikkeling van een informatiecentrum voor

sekswerkers en gedragstraining voor politie-

mensen in Donetsk.

€ 4.193

Sychasnik

Opening opvangcentrum voor vrouwelijke 

survivors van huiselijk geweld en mensenhandel

in Chernivtsi. 

€ 2.779

VIKTORIA Women’s Business Center 

Lezingen over non-profit fondsenwerving door

acht ervaren sprekers die werken bij non-profit

organisaties.

€ 300

Women's Information Consultative Center

(WICC)

Verbetering leiderschapsvaardigheden van vrou-

wen in Oekraïne met behulp van training,

seminars en de publicatie van verhalen van

vrouwen over de Oranje revolutie. 

€ 3.500

Oezbekistan

The Center for Women Leaders (CWL) 

Leiderschapstraining voor vrouwelijke parle-

mentsleden en gemeenteraadsleden in

Tashkent.

€ 5.000

Sabr Women's Crisis Center (Crisis/Trust Centre

Sabr)

Reisbeurs voor de twee directeuren van Sabr

voor de 49e sessie van de Commission on the

Status of Women in New York.

€ 4.500

Russian Federation

Against Women’s Unemployment

Empowerment training die de economische

onafhankelijkheid van vrouwen vergroot.

€ 3.000

Kaliningrad Regional Foundation 

Bewustwordingscampagne voor schoolkinderen

(meisjes) en jonge vrouwen over de preventie

van geslachtsziekten, alcohol- en drugsversla-

ving en voortplanting.

€ 3.000

Russian Female Art Association (RFAA)

Organisatie van het Female Arts Festival in

Rusland met werk van vijftig internationale vrou-

welijke kunstenaars.

€ 5.000

Samara Gender Center

Educatief en informatief programma voor vrou-

welijke leiders en NGO-activisten over de pre-
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ventie van geweld tegen vrouwen en het nega-

tieve beeld van vrouwen als seksuele objecten.

€ 3.000

Tadzjikistan

FEMIDA Tajik Center of Social-Legal Support for

the Woman and Teenagers of Republic of

Tajikistan

Bewustwordingscampagne en trainingsseminars

voor vrouwen in vier regio’s in Tajik over geweld

tegen vrouwen en het voorkomen daarvan.

€ 2.000

Gulrukhsor Crisis Center

Onderzoek naar en bewustwordingscampagne

over de vreselijke gevolgen van huiselijk geweld

voor de bevolking en medici.

€ 4.000

Women's Public Union "Health Rights &

Society”

Oprichting van vijf verenigingen voor eenzame

oudere vrouwelijke leden van minderheden in

Khujand, met het doel hen in staat te stellen

een inkomen te genereren.

€ 2.500

Turkmenistan

Anna Women's NGO 

Steun voor de maatschappelijke integratie van

voormalige vrouwelijke vluchtelingen uit 22 dor-

pen in Turkmenistan door het opsporen van hun

weggeraakte papieren.

€ 4.520

Wit-Rusland

Law Initiative Commission of Women Rights of

the Republican 

Training voor deskundigen in een crisiscentrum

voor slachtoffers van huiselijk geweld in

Belarus.

€ 2.000

Women's Information Center Interforum

Women Social Forum in Minsk voor vierhonderd

vrouwen over maatschappelijke kwesties die

voor vrouwen van belang zijn.

€ 6.000

VROUWENFONDSEN

Brazilië

Angela Borba Fund

Institutionele steun voor vrouwenfonds in

Brazilië (Angela Borba) dat vrouweninitiatieven

op het gebied van vrouwenrechten ondersteunt.

€ 37.043,51

Subsidie voor capaciteitsversterking.

€ 16.840

Bulgarije

Bulgarian Fund for Women

Institutionele steun ter versterking van de fond-

senwerving door middel van pr-materiaal en

manifestaties.

€ 10.730

Chili

Colectivo Alquimia

Institutionele steun aan vrouweninitiatieven voor

ontwikkeling en maatschappelijke verandering.

€ 20.000

Georgië

WFG Women’s Fund in Georgia

Campagne om plaatselijke ondernemingen en

de gemeenschap van Georgië te betrekken bij

vrouwenrechten.

€ 11.158,74

Ghana

African Women's Development Fund

Subsidie voor capaciteitsversterking: updaten

van software en training voor verbetering van

performance, bescherming van gegevens en

productiviteit.

€ 15.000
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Algemene steun voor de activiteiten van het

fonds.

€ 17.800

Hong Kong

HER Fund

Institutionele steun voor organisaties van

gemarginaliseerde (vrouwen)groepen die strij-

den voor economische rechtvaardigheid voor

vrouwen, deelname van vrouwen aan het maat-

schappelijk middenveld en de politiek, betere

gezondheidsvoorlichting, seksuele en reproduc-

tieve vrijheid en bescherming van vrouwen

tegen seksueel geweld.

€ 35.000

Steun voor fondsenwervingscapaciteit om meer

vrouwenorganisaties in Hong Kong te kunnen

subsidiëren.

€ 8.134

India

Nirnaya Trust

Empowerment van vrouwen aan de basis door

technische- en managementtrainingen, lees- en

schrijfcursussen, gezondheidscursussen en

subsidies.

€ 20.000

Subsidie voor capaciteitsversterking van het

vrouwenfonds voor empowerment van vrouwen.

€ 5.000

Meerjarensubsidie voor  fondsenwerving en

daaraan gerelateerde activiteiten, om de zeg-

genschap van gemarginaliseerde vrouwen te

vergroten.

€ 15.000

Internationaal

Women's Funding Network & International

Network of Women’s Funds

Bijdrage aan Women’s Funding Network.

€ 846,76

Mexico

International Network of Women’s Funds

Contributie INWF. 

€ 15.000

SEMILLAS: Sociedad Mexicana Pro Derechos

de la Mujer

Institutionele steun voor empowerment van

vrouwen.

€ 61.315

Vergroten van de zichtbaarheid van het vijftien

jaar oude vrouwenfonds in Mexico. 

€ 4.450

Subsidie voor capaciteitsversterking voor

empowerment van vrouwen.

€ 30.500

Mongolië

Mongolian Women's Fund / MONES

Reis- en organisatiekosten voor deelname aan

de First Regional Meeting of the Asian Women’s

Funds.

€ 11.000

Subsidie voor capaciteitsversterking, verbete-

ring van subsidietoekenning en fondsenwerving. 

€ 20.000

Steun voor de aanstelling van een hoogopgelei-

de en ervaren manager fondsenwerving.

€ 5.700

Algemene steun om de gelijkwaardige maat-

schappelijke, politieke en culturele rol van vrou-

wen in Mongolië te vergroten.

€ 15.000

Nepal

Tewa, for self-reliant development

Subsidie om plattelandsvrouwen te helpen geld

te genereren en gemeenschapsprojecten te

organiseren.

€ 15.000
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Nicaragua

Central American Women’s Fund

Institutionele steun voor verbetering van het lei-

derschap van jonge vrouwen in Centraal

Amerika.

€ 30.000

Institutionele steun voor training en financiële

ondersteuning van vrouwengroepen die vrou-

wenrechten in de regio beschermen. 

€ 21.396,92

Institutionele steun voor de bescherming van

vrouwenrechten in de regio. 

€ 13.000

Oekraïne

Ukrainian Women's Fund

Algehele steun gericht op versterking van de

vrouwenbeweging en vergroting van het maat-

schappelijke bewustzijn over vrouwenkwesties

in Oekraïne.

€ 84.305

Servië

Reconstruction Women’s Fund

Steun voor het subsidieprogramma van RWF

dat vrouwenrechten, vrouwengroepen, individu-

ele feministische activisten en wetenschappers

ondersteunt.

€ 10.730

Tsjechië

Slovak-Czech Women’s Fund

Algemene steun voor de ontwikkeling van een

database en een pr-campagne om het

Tsjechisch vrouwenfonds zichtbaar te maken. 

€ 10.730

Zuid-Afrika

Wheat Trust

Subsidie voor capaciteitsversterking: verbete-

ring beleid, personeelsmanagement, algemeen

management.

€ 2.670

Algemene steun voor fondswerving, subsidie-

toekenning, impact monitoring en operationele

kosten.

€ 21.460

Capaciteitsversterking en institutionele subsidie

voor versterking van de communicatiestrategie. 

€ 20.000
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1 Making the Case evaluatie-instrument
bezoek, Zuid-Afrika.

2 Union de L’Action Féminine Casablanca
Najda Centre ondersteunt gescheiden
migrantenvrouwen in Marokko.

3 KADEP uit Kenia komt op voor de rechten
van vrouwen met een handicap.

4 De ‘300 vrouwen met lef’ van Women Inc. 
5 Vrouwen uit Atjeh die betrokken zijn bij de

wederopbouw na de tsunami.
6 Locuramia Productions uit Colombia 

maakte een film over de levens van 
lesbische vrouwen in Latijns-Amerika.

7 Ducktrail reed van Brussel naar Benin en
zamelde geld in voor Mama Cash.

8 Desalambrando uit Argentinië strijdt tegen
huiselijk geweld.

9 Uit de fotoserie Women in the Axis of Evil
van Newsha Tavakolian.

10 Independent Social Ecological Movement
NESEHNUTI organiseerde lezingen over
rechten voor vrouwen in Tsjechië.

11 Making the Case evaluatie-instrument
bezoek, Zuid-Afrika.

12 Uit de fotoserie Women in the Axis of Evil
van Newsha Tavakolian.

13 Cotidiano Mujer uit Uruguay nam deel 
aan de Feminist Dialogues op het World
Social Forum.

14 Kunstproject door de Contemporary 
Art Club uit Georgië dat het recht op 
artistieke vrijheid benadrukt.

15 Project voor migrantenvrouwen in Marokko.
16 Yanar Mohammed van de Organization of

Women’s Freedom in Iraq.
17 Mama Cash ambassadeur Samira Abbos.
18 Optreden Women Inc in de Beurs van

Berlage, Amsterdam.



Jaarverslag 2005

Mama Cash ondersteunt nationaal en
internationaal initiatieven van vrouwen
die baanbrekend en vernieuwend werk
voor vrouwen verrichten. Sterke vrou-
wen die zelf hebben ervaren hoe je het
tij kunt keren. Mama Cash is continu op
zoek naar vrouwen met visie en met
moed. Vrouwen die in hun eigen ge-
meenschap strijd voeren voor gerech-
tigheid. Een dappere strijd, want vaak
levensgevaarlijk.

(she changes the world)

(she has impact) (she has impact) (she has impact)

Jaarverslag
 2005




