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MAMA CASH STEUNT  
wereldwijd baanbrekende
initiatieven van vrouwen 
die zich inzetten voor een
vreedzame en rechtvaardige
wereld waarin vrouwen hun
eigen keuzes kunnen maken,
hun talenten en vaardig -
heden kunnen ontwikkelen
en kunnen meebeslissen
over de toekomst van onze
samenlevingen.
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Via Internet bespreken Marjo in Amsterdam en Anastasia
in New York het afgelopen jaar, met de blik gericht op de 
toekomst van Mama Cash. 

Marjo: 2007 is een uniek jaar geweest in de geschiedenis van
Mama Cash. We zouden het een "overgangsjaar" kunnen 
noemen, maar eigenlijk was het veel meer.

Anastasia: Wat zou een goede benaming kunnen zijn? Een 
openingsjaar? We zetten alle deuren en ramen wijd open!

Marjo: We wilden weten: "Wie is Mama Cash, nu?" Alle oude 
veronderstellingen hebben we onder de loep genomen. Hoeveel
lef hebben we? Hoe efficiënt zijn we? Hoe effectief zijn we?

Anastasia: Wat zijn onze ideeën over verandering? Hoe kunnen
we wereldwijd onze partnerschappen uitbreiden en de behoeftes
van nu op het gebied van vrouwenrechten nog beter 
ondersteunen? 

Marjo: Ik denk dat de uitbreiding van ons bestuur met inter natio-
nale leden de belangrijkste katalysator in dit proces is geweest.
Op dit moment woont en werkt de helft van de bestuursleden
buiten Nederland. Dit heeft meer mondiale diversiteit gebracht.
In 2007 hebben we hier ongetwijfeld de vruchten van geplukt.

Anastasia: Dat ben ik met je eens. Met het aantreden van deze
nieuwe bestuursleden ontstond er een uitgelezen moment om
met een frisse blik te kijken naar waar we voor staan. Op dit 
moment zitten we nog midden in het proces van de strategische
planning voor 2009-2013. Het is daarom nog te vroeg om het nu
al over resultaten te hebben. Maar je kunt wel zeggen dat het 
bestuur er alles aan doet om Mama Cash nog professioneler te
maken en om de organisatie nog duidelijker te profileren. 

Een gesprek tussen Marjo Meijer en 
Anastasia Posadskaya-Vanderbeck, 
de twee bestuursvoorzitters van Mama Cash

PARTNERS IN 
VERANDERING

Marjo Meijer (links) en Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (rechts)
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fondsen, ze is een van de meest succesvolle fondsenwervers op
dit gebied. We zijn ook erg blij dat Nicky met ingang van mei
2008 de functie van directeur op zich heeft genomen.

Anastasia: Ik wil hier benadrukken dat de groei van Mama Cash 
– in kennis, reikwijdte en impact – geen invloed heeft op onze
uitgangspunten. Onze kernactiviteit is en blijft zo veel mogelijk
middelen te mobiliseren om rechten van vrouwen waar ook ter
wereld zo effectief mogelijk te versterken.

Marjo: Inderdaad. We steunen bewegingen die zich inzetten voor
de rechten van vrouwen. Dat is onze belangrijkste missie. Maar
laten we daarbij niet vergeten dat er veranderingen gaande zijn.
Meer en een grotere diversiteit aan vrouwengroepen doen een
beroep op Mama Cash. De beweging voor vrouwenrechten
groeit, ze richt zich steeds meer op het regionaal en internationaal
opzetten van samenwerkingsverbanden en netwerken. Daarnaast
krijgen we een groeiend aantal aanvragen van nieuwe groepen die
ons hebben ontdekt via hun netwerken en Internet. Aan ons de
uitdaging om ook in deze tijd de juiste keuzes te maken.  

Anastasia: Binnen de vrouwenbewegingen is ook een duidelijke
toename van de inzet van jongere vrouwen te zien. Er is op dit
moment een geweldige dynamiek in de internationale beweging
voor vrouwenrechten.

Marjo: De beweging is in beweging, en wij ook! 

Anastasia: Ik kijk ernaar uit wat we in het volgende jaarverslag te
vertellen hebben. Mama Cash bestaat dan vijfentwintig jaar. 
Vijfentwintig is de leeftijd waarop je vanuit ervaring en volwassen-
heid nieuwe, stoutmoedige stappen zet. Ons diepgaande 
zelfonderzoek van de afgelopen periode en de strategische 
planning die we nu onder handen hebben, zullen dan hun 
vruchten afwerpen. Dus blijf ons volgen!

Marjo: Door de hoeveelheid werk die in 2007 vooral intern is 
verzet kunnen we in de nabije toekomst optimaal profiteren van
de verschillende deskundigheden in zowel bestuur als organisatie.
Dit zal ons in staat stellen meer fondsen te werven bij zowel 
particuliere als institutionele donoren.

Anastasia: Dat is heel belangrijk, want uit onderzoek weten we
dat vrouwenorganisaties wereldwijd de laatste tijd steeds minder
geldbronnen weten aan te boren. Meer dan vijftig procent van de
vrouwengroepen geeft aan dat ze minder geld tot hun beschik-
king hebben dan een aantal jaren geleden, en bijna tweederde
heeft problemen met het werven van voldoende fondsen.

Marjo: Ja. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Feministisch
Forum. Mama Cash en andere stichtingen hebben dit forum 
startkapitaal verstrekt. Maar het resterende geld kon niet bij elkaar
worden gebracht en het Forum moest worden afgeblazen. Dit is
echt een veeg teken voor de vrouwenbewegingen in deze regio.

Anastasia: We staan dus voor een grote uitdaging. Daarom is het
van cruciaal belang dat bestuursleden uit Nederland en andere 
Europese landen op Europees niveau gaan optreden als woord-
voerders en fondsenwervers. Mama Cash is uniek in haar aanpak:
ze steunt als enige organisatie zowel bewegingen voor vrouwen-
rechten in Nederland als in het buitenland.

Marjo: Extern reageren we op de financieringscrisis waarin 
vrouwengroepen verkeren door nog meer te investeren in vrouwen-
organisaties waar ook ter wereld. Internationaal hebben we bijna
2,8 miljoen euro aan directe steun verstrekt  – 30% meer dan in
2006. Intern hebben we in 2007 een grote stap gezet door Nicky
McIntyre van de Global Fund for Women aan te trekken als 
directeur ontwikkeling en communicatie. Nicky heeft bij het Global
Fund een innovatief programma opgezet voor het werven van



Vanuit Nederland wens ik de
Mama Cash-gemeenschap overal
ter wereld het allerbeste toe!
Vrienden en donoren, ik hoop gauw
de gelegenheid te krijgen nog
velen van jullie te leren kennen.

Ik ben opgegroeid in Schotland en
heb twintig jaar in de Verenigde 
Staten gewoond en gewerkt. 
Voordat ik bij Mama Cash aan de
slag ging, werkte ik bij het Global
Fund for Women als Vice-president
Ontwikkeling en Communicatie. 

Iedereen bij Mama Cash wil haar
waardering uitspreken voor onze
vertrekkende directeur, Hanneke
Kamphuis. We wensen haar alle
succes en geluk in haar nieuwe
leven.

2007 was het jaar waarin Mama
Cash uitermate creatief naar zichzelf
heeft gekeken. Het is een goed 
moment om onze kernwaarden en 
-activiteiten weer helder op het net-
vlies te krijgen. Bij de ontwikkeling
van ons strategisch plan voor de 
komende vijf jaar zullen deze onze
leidraad blijven en ons stimuleren.

Mama Cash investeert overal ter
wereld in vrouwenrechtenbewegingen.
We geven kleine tot middelgrote 
financiële bijdragen aan klein -
schalige organisaties, maar ook aan 
organisaties die zich inzetten voor
beleidsveranderingen op nationaal
niveau. Steeds vaker worden we 
gevraagd regionale netwerken en
het groeiende aantal vrouwen -
fondsen te steunen. 

Waarin verschillen wij van vele an-
dere fondsen en hulporganisaties?

Mama Cash investeert in vrouwen-
groepen die werken vanuit een 
diepgaand inzicht in de sociale en
politieke wortels van vrouwen-
onderdrukking. We investeren in
groepen die zich inzetten voor de
verbetering van het leven en de 
positie van vrouwen en daarmee
voor fundamentele, permanente 
verandering voor iedereen.

Mama Cash subsidieert diegenen
die grotendeels worden genegeerd
door de meer bekende fondsen. 
We investeren in groepen die steun
bieden aan vrouwen in conflict-
regio's, gehandicapte vrouwen, 
lesbische vrouwen, inheemse vrouwen,
huishoudelijk personeel en 
sekswerkers, die de positie van
deze vrouwen versterken en die 
opkomen voor hun rechten. 

Mama Cash investeert in het opzet-
ten van bewegingen. Wij weten dat
als je grotere groepen vrouwen 
mobiliseert om samen te werken, dit
een veel groter effect heeft op 
vrouwenrechten wereldwijd. Het 
afgelopen jaar hebben we steun 
gegeven aan Resisting Globalization,
de allereerste regionale bijeenkomst
in Mexico die zich richtte op verster-
king van de samenwerking tussen
maatschappelijke bewegingen van
boeren, inheemse vrouwen, 

vakbonden, sekswerkers, huishou -
delijk personeel, achterblijvers van 
vermisten en de feministische 
beweging.

2007 is ook het jaar waarin de 
Association for Women's Rights in
Development (AWID) haar tweede
"FundHer"-rapport publiceerde over
de financiële positie van vrouwen-
bewegingen overal ter wereld. 

Er werden 1.200 vrouwengroepen
onderzocht – een aanzienlijk aantal.
Uit dit onderzoek kwam naar voren
dat vijfenzestig procent van de 
groepen een budget had van minder
dan 50.000 US-dollar. Bij de meer-
derheid hiervan bedroeg het budget
minder dan 10.000 US-dollar. 

Dit maakt één ding heel helder: de
strategie van Mama Cash om relatief
bescheiden bedragen te verstrek-
ken, kan een grote impact hebben
op de meerderheid van de vrouwen-
organisaties, die slechts beschikken
over kleine budgetten. 

Het leert ons echter ook dat vrouwen-
organisaties manieren moeten vin-
den om te groeien. Daarom geven
we sinds kort ook grotere "startsub-
sidies", die vrouwengroepen helpen
hun capaciteit, reikwijdte en invloed
te vergroten. 

Ten slotte zet Mama Cash zich 
intensief in voor de ontwikkeling van
een sterke gemeenschap van 
fondsenverleners aan vrouwen, door
vrouwenfondsen te steunen. Ooit
waren er slechts her en der een paar
vrouwenfondsen, nu zijn er wereld-
wijd meer dan twintig. Vrouwenfond-
sen vormen in toenemende mate

MAMA CASH IS VOOR VROUWENRECHTEN
Een bericht van Nicky McIntyre, de nieuwe directeur van Mama Cash 
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Nicky McIntyre



een cruciale financiële bron voor 
internationale vrouwenbewegingen.
In het AWID-rapport worden zij zelfs
het meest genoemd als bron van 
financiële steun aan vrouwengroepen.
We zijn er trots op dat we hierin
voorop lopen en dat we hiermee
jongere zusterorganisaties kunnen
helpen.

Ik vind het een grote eer en een
voorrecht om op dit moment 
directeur van Mama Cash te mogen
zijn. Zoals al is opgemerkt door onze
beide bestuursvoorzitters bevindt
Mama Cash zich in een periode van
zelfevaluatie en verandering. We
streven ernaar een grotere impact te
hebben op het leven van meer 
vrouwen. We willen nog professio-
neler te werk gaan. We scherpen
onze visie aan. Dit vergt veel inzet,
maar het ontbreekt ons niet aan 
inspiratie en kansen. We weten dat
we, terwijl we ons ontwikkelen, even
innovatief, creatief en moedig als 
altijd blijven. 
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In 2007 investeerde
Mama Cash 
€ 2.784.876 in 250
subsidies aan 
213 verschillende
vrouwengroepen 
en vrouwenfondsen
overal ter wereld. 
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Women
wake up 
the world

Twenty-four hours a day
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Weldra zullen de vrouwen bij elkaar komen om te demonstreren
voor betere arbeidsomstandigheden. Ver weg, in een land in oorlog,
vergezelt een jonge vrouw een oudere vrouw naar de rechtbank. 
De oudere vrouw gaat als eerste in haar land getuigen over het 
geweld. In een ander land is zij eindelijk klaar met haar werk. Om
haar middel zit het geld dat zij later op de dag naar de bank gaat 
brengen. De andere vrouwen zullen haar voorbeeld volgen en een
eigen bankrekening openen. 

Overal ter wereld schudden activistes familie, buren en regeringen
wakker en openen hun ogen voor de werkelijke omstandigheden
waaronder vrouwen leven. Ze scholen zichzelf en hun gemeenschap
op het gebied van regionale en internationale wetten over mensen-
rechten. Ze ondernemen actie om het geweld tegen vrouwen in 
oorlogstijd te stoppen en om economische rechtvaardigheid af te
dwingen voor vrouwelijke arbeiders in de fabrieken en op de 
velden. Ze leiden vredesinitiatieven en zitten overal ter wereld aan
onderhandelingstafels waar beleid wordt bepaald. 

In 2007 gaven jonge activistes met hun frisse ideeën en stout-
moedige acties de vrouwenbewegingen in hun land nieuw elan. 
In 2007 werkten meer vrouwen samen in regionale, nationale en 
internationale netwerken. Meer vrouwen ontwikkelden en 
implementeerden gezamenlijke strategieën om vrouwenrechten
zeker te stellen. Meer vrouwen gebruikten nieuwe communicatie-
middelen om hun boodschap over te brengen. Meer vrouwen 
drongen erop aan dat internationale en regionale wetten op het 
gebied van mensenrechten worden nageleefd. 

Mama Cash is er trots op in 2007 wereldwijd 213 vrouwengroepen in
71 landen te hebben gesteund. Op de volgende pagina's vind je 
verhalen over een aantal van deze groepen en zie je hoe vrouwen
steeds effectiever de rest van de wereld weten wakker te schudden.

De steun die Mama Cash 
in 2007 verstrekte, varieerde

van € 375 tot € 50.858.

Zij wordt vóór zonsopgang wakker en gaat water halen.
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4.30 uur
Open je ogen

Zij wordt wakker als het nog donker is. Haar gezin slaapt nog.
Buiten is het koud. Ze trekt haar omslagdoek stevig om zich
heen. Terwijl de vrouwen water uit de put halen, spreken ze
zachter dan normaal. Eén vrouw lacht hard en doorbreekt
daarmee de spanning. Hoe zal de demonstratie vandaag gaan?
Zal er iemand luisteren naar hun eisen voor gelijke kansen en
lonen op de rubberplantage? Zij heeft de organisatoren 
aangeboden de vrouwen uit haar dorp vandaag te leiden. Zij
zegt: Ja! Ze zullen luisteren als we onze krachten bundelen. 

Aan de rand van het dorp kleurt de donkere hemel lichtoranje.
De vrouwen wekken hun familieleden en maken het ontbijt
klaar. Weldra is het tijd om naar de plantage te lopen. Ze zijn
opgewonden, bang en vastbesloten.

Economische rechtvaardigheid

Vrouwen zijn (minimaal) gelijk aan mannen.

15
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WIJ CROSS-LEIDERS komen uit
dezelfde gemeenschap waar
onze moeders en zusters nog
steeds op de rubberplantages
werken. Tijdens onze studie
keken we verlangend uit naar
het moment dat we iets konden
doen voor onze eigen gemeen-
schap, waar duizenden vrouwen
worden uitgebuit.
Het aftappen van rubbersap 
bestaat uit zes handelingen. De
eerste handeling – met een mes
de bast van de boom schillen –
is al jaren het werk van mannen.
De reden? Wellicht omdat het
mes het symbool van de macht
is of omdat dit deel van het 
proces het makkelijkst is. 
Iedere gezonde vrouw zou het
kunnen doen.
De overige vijf handelingen
vindt men simpel en geschikt
voor vrouwen. Voor het aftap-
pen van één boom ontvangt een
man 20 paise. Voor de rest van
het werk ontvangt een vrouw 10
paise per boom. De logica 
hierachter is voor de mannelijke
werkers helder: "wij zijn man-
nen en zij vrouwen".

CROSS is een nieuwe groep die
vecht voor de rechten van 
vrouwelijke arbeiders. In één
jaar tijd heeft de groep, met
slechts vier leden, een enquête
uitgevoerd onder de vrouwen
die werkzaam zijn op tien rub-
berplantages in het district 
Trivandrum en ervoor gezorgd
dat zij hun krachten bundelen.
De vrouwen vragen om gelijke
lonen en werktijden, om het
recht om rubber af te tappen en
om dezelfde privileges als 
mannelijke arbeiders. 
Dit najaar hield CROSS een 
demonstratie. Meer dan 4.000
vrouwelijke plantagearbeiders
deden eraan mee. In de nasleep
van de demonstratie en de brede
aandacht hiervoor in de media
kwamen vertegenwoordigers van
het Ministerie van Werkgelegen-
heid en CROSS-leiders bij 
elkaar. Er zijn onderhandelingen
gestart over de eisen van de
vrouwen.
CROSS heeft vervolgens een
bondgenootschap gesloten met
vrouwenorganisaties in heel 
Kerala, zodat er vanuit de hele
staat een eis voor economische
rechtvaardigheid kan worden 
ingediend bij het Ministerie van
Werkgelegenheid. Ze werken nu
samen om statistische gegevens
te verzamelen over het aantal
vrouwen in de staat en hun 
arbeidsomstandigheden.

Economische rechtvaardigheid
CROSS Kerala, India

Kleine 
investeringen 
leiden tot grote 
veranderingen.

16
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Dageraad
Het percentage vrouwen dat
tot de arbeidsmarkt toetreedt,
groeit wereldwijd nog steeds.
Internationale overeenkom-
sten en nationale wetten in
veel landen kennen vrouwen
economische rechten toe.
Maar het gebrek aan 
economische kansen, gelijke
betaling en opleiding blijft,
evenals de onveilige werk-
omstandigheden. Arbeids-
migratie, culturele gebruiken
en globalisering maken het
nog moeilijker om echte 
economische rechtvaardig-
heid voor vrouwen te 
bewerkstelligen.
Geconfronteerd met kansen
én uitdagingen werken 
vrouwen samen, steunen ze
elkaar en organiseren zij zich
in vakbonden.

Economische rechtvaardig-
heid blijft een belangrijk 
aandachts punt voor de wereld-
wijde steun die Mama Cash
verstrekt. In 2007 hebben we
ons hiervoor intensief 
ingezet. We hebben geïnves-
teerd in een groeiend aantal
initiatieven die zijn opgezet
om de arbeidsrechten van
vrouwen te beschermen en
uit te breiden, de werkom-
standigheden te verbeteren
en vrouwen meer toegang te
verlenen tot de openbare
dienstverlening. We hebben
fondsen verstrekt aan 

programma's die vrouwen 
stimuleren om hun econo-
mische rechten te doen 
gelden, zoals het recht land
en eigendommen te bezitten
en te erven, en om in gelijke
mate toegang te krijgen tot 
financiële middelen en belang-
rijke financiële instituten. 

In Oeganda: St. Francis
mobiliseert vrouwen en vertelt
hun hoe zij het recht om land
en eigendommen te erven,
kunnen opeisen.

In China: Via een aantal
nieuwe initiatieven ondersteunt
Mama Cash de opleiding en
mobilisatie van vrouwelijke
fabrieksarbeiders. 
Vakbondswerk wordt door de
Chinese overheid niet 
toegestaan en vakbonds -
medewerkers moeten 
's nachts de slaapzalen 
binnensluipen om de vrouwen

op de hoogte te brengen van
hun recht op veiligheid en
wettelijke bescherming en om
uit te leggen wat de voordelen
van een vakbond zijn. 

In Israel: Kayan leert 
Palestijnse vrouwen in Israël
wat hun rechten zijn en hoe
zij toegang kunnen krijgen
tot Israëlische uitkeringen en 
financiële instituten, zodat 
zij hun positie kunnen 
verbeteren en de armoede
kunnen overwinnen.

In Jemen: Unidom is bezig 
de film Young and Invisible:
African Domestic Workers in
Yemen te maken. Met deze
documentaire willen ze de
krachten van huishoudelijk
migrantenpersoneel 
bundelen en hun werk- 
en leefomstandigheden 
verbeteren.

2007: € 323.739 toegekend aan 34 initiatieven op 
het gebied van economische rechtvaardigheid voor 
vrouwen in 19 landen.

17
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10 uur
Niet te stoppen

Zij is dankbaar een mentor gevonden te hebben. Haar docent
stimuleert elke vrouw om erachter te komen wat haar rechten
zijn en ervoor te vechten. Elke morgen luistert zij in het
buurthuis in Marrakech naar de verhalen van vrouwen die
zijn mishandeld, vrouwen die zijn verwaarloosd, vrouwen die
terugvechten. Zij heeft vrouwen vergezeld die voor het eerst
naar de rechter stappen om hun rechten op te eisen. Zij heeft
geleerd vrouwen over hun rechten voor te lichten in tuinen,
cafés, badhuizen, kapsalons en winkels. Zij kent de angst van
ouders van wie de dochters willen deelnemen aan deze 
beweging. Zij is jong en kijkt niet achterom.

Zeggenschap en participatie

Vrouwenparticipatie is niet facultatief.

19



WIJ ZIJN JONGE ACTIVISTES
die samenwerken met tien 
organisaties rondom Marrakech.
We gaan naar de dorpen en
geven vrouwen informatie over
gezinsplanning en hiv/aids. We
moedigen organisaties van 
plattelandsvrouwen aan 
aandacht te besteden aan de
vrouwenrechten zoals die zijn
vastgelegd in de wet op het 
familierecht van 2004. Deze wet
kent vrouwen gelijke rechten
toe binnen het huwelijk plus het
recht op echtscheiding. Wij
gaan naar de plaatsen waar de
vrouwen komen: de winkels, de
kapsalons, de badhuizen. We
zetten centra op waar vrouwelijke
slachtoffers van seksueel 
misbruik, uitbuiting en 
slavernij juridische bijstand
kunnen krijgen. De meesten
van ons zijn jonge vrijwilligers
die worden opgeleid om op te
komen voor vrouwenrechten.
Vrouwen in Marokko door-
breken de cultuur van zwijgen.
Ze hebben ideeën over mensen-
rechten. Ze ondernemen 
gezamenlijk actie om hun 
rechten op te eisen. Vrouwen
proberen financieel onafhanke-
lijk te worden. Vrouwen komen
op voor hun recht niet te 
worden misbruikt en leren
welke stappen ze kunnen zetten
om gerechtigheid te eisen.

El Amane is een jonge stem die
zich steeds vaker laat horen in
Marokko. De vrouwen van El
Amane hebben in de regio van
Marrakech een netwerk opgezet
van kleinschalige vrouwen-
organisaties op het platteland en
in de stad. El Amane leidt leden
van deze organisaties op om 
gezamenlijk te strijden voor
vrouwenrechten op lokaal, 
regionaal en internationaal 
niveau. De opleiding omvat 
mediatraining en de ontwikke-
ling van organisatie- en leider-
schapsvaardigheden. Leiders
leren ook hoe ze voor plattelands-
vrouwen workshops kunnen
houden met een tweeledig doel:
vrouwen informeren over hun
rechten en meer vrouwen bij de
organisatie betrekken als 
voorvechters en trainers. 
Door de initiatieven van jonge
vrouwen financieel te steunen
draagt Mama Cash bij aan de
verjonging van de vrouwen-
beweging. De deelname van
jonge vrouwen betekent dat
onze beweging zal blijven
bloeien.

Zeggenschap en participatie
El Amane Marrakech, Marokko

Jonge vrouwen
zorgen voor 
verandering.

20 Mama Cash Jaarverslag 2007



Nieuwe bewegingen
Overal ter wereld worden
vrouwen getraind en komen
ze in actie om hun rechten
op te eisen. Vrouwen nemen
steeds vaker het heft in eigen
hand, zodat zij bepalen wat er
gebeurt met hun leven en dat
van hun gemeenschap, hun
land en hun cultuur. Vrouwen
staan op en eisen dat de wet
wordt nageleefd, dat de wet
hen dient, dat de wet iedereen
dient. Dit is een beweging
van onderaf, niet van bovenaf.
Een dergelijke maatschap-
pelijke verandering is 
duurzaam.

Vrijwel elke steunaanvraag
die Mama Cash in 2007 
ontving, bevatte doelstellin-
gen voor het vergroten van de
individuele en gezamenlijke
vrouwenparticipatie. Overal
verheffen vrouwen luid hun
stem, slaan zij de handen
ineen en nemen zij het 
voortouw. 

In Taiwan/China: De Collective
of Sex Workers and Supporters
heeft negen maatschappelijke
actiegroepen en organisaties
bijeen gebracht, waaronder
vakbonden en vrouwen-
groepen, om met elkaar seks-
werk uit de criminele sfeer te
halen en leiderschap onder
sekswerkers op te bouwen. 

In Georgië: De Gori Disability
Club leert gehandicapte 
seksuele minderheden hoe ze
hun rechten kunnen bescher-
men en discriminatie en 
geweld tegen hen kunnen
voorkomen.

In Europa: Met behulp van
het Filippijnse vrouwennet-
werk Babaylan versterken 
organisaties voor Filippijnse
migrantenvrouwen in tien

landen hun gezamenlijke 
capaciteit om te ijveren voor
meer menswaardige en 
migrantvriendelijke 
immigratiewetten.

2007: € 761.475 toegekend aan 
71 initiatieven op het gebied van 
zeggenschap en participatie in 42 landen.
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14 uur
Schud de 

wereld wakker

Zij is bang om naar buiten te gaan, zelfs midden op de dag als
het uitgaansverbod niet geldt. Maar zij gaat. Haar dochters
krijgen thuis les, vanwege de aanvallen. Haar echtgenoot had
gezegd dat hij weg zou gaan als zij iemand zou vertellen wat
er is gebeurd. Maar zij heeft het toch verteld. Zij voelt nog
steeds de pijn waar de mannen met geweld bezit namen van
haar schoot. Ook daarover heeft ze, voor de camera, getuigenis
afgelegd. Zij wil zich niet langer verbergen. Zij wil dat andere
vrouwen het weten, dat ze hun rechten kennen en in actie
komen, en dat zij hier moed uit putten. 

Vrede en veiligheid

Veranderen vraagt moed.
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WIJ WILLEN DAT ONZE
HELE GEMEENSCHAP EN
ONZE LEIDERS BEGRIJPEN
dat verkrachting, ontvoering en
ontering schendingen van de
mensenrechten zijn. Het zijn
geen onvermijdelijke gebeurte-
nissen in conflictsituaties. De
politie bleef ontkennen dat er
vrouwen waren verkracht, in
sommige gevallen door 
beveiligingspersoneel. Ook de
gemeenschapsleden, met 
uitzondering van een paar 
moedige mensen, bleven deze
daden ontkennen omdat het
niet in onze cultuur past over
verkrachting te praten. De
slachtoffers waren bang aangifte
te doen en door hun echtgenoot
te worden verlaten.
Nu hebben we de getuigen-
verklaringen van de slachtoffers 
gefilmd. We hebben de media
geleerd hoe ze verslag kunnen
doen van de situatie van 
vrouwen. We leggen in de
rechtszaal, tegenover de politie
en in onze gemeenschap het
verband tussen verkrachting,
ontering en vrouwenrechten.
Door ons opgeleide leiders
(mannen en vrouwen) doen
vaker hun mond open. Meer
mensen doen aangifte, zelfs als
ze bang zijn. De politie is zich
ervan bewust dat er een tweede
stem is die gerechtigheid eist. 

Rural Women Peace Link is een
netwerk van 500 kleinschalige
vrouwenorganisaties die actief
zijn in het grensgebied van
Kenia en Oeganda, een gebied
dat al lang geteisterd wordt door
etnische conflicten. RWPL-
bemiddelaars proberen een
vreedzaam akkoord te bereiken.
Bijna een derde van de mensen
die in het Mount Elgon-gebied
wonen, zijn al gevlucht en 
vrouwen worden op grote schaal 
verkracht en gemarteld. 
Rural Women Peace Link heeft 
alle belanghebbenden in de 
gemeenschap tot actie aange-
spoord. Er is een vrouwelijke
politieagent aangewezen die
vrouwen en meisjes helpt 
aangifte te doen van verkrach-
tingen en andere misstanden.
Regelmatig verschijnen er nu
rapportages en analyses in de
media, die voorheen helemaal
geen melding maakten van deze
zaken. Een breed advocaten-
collectief zet zich in om de 
gerechtshoven bewust te maken
en zaken te laten voorkomen.
Honderden vrouwelijke leiders
worden opgeleid om het geweld
een halt toe te roepen. Het 
belangrijkste is echter dat voor
het eerst grote aantallen 
vrouwen en meisjes aangifte
doen van de misdaden tegen
hen. Het werk van Rural Women
Peace Link zorgt voor een signifi-
cante culturele en politieke 
verschuiving in de regio.

Vrede en veiligheid
Rural Women Peace Link
Conflictgebied bij Mount Elgon, Kenia
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Heldere visie
Gewapend conflict doet 
vrouwen en kinderen op de
vlucht slaan en maakt vrou-
wen nog kwetsbaarder voor
fysiek geweld. Hierdoor
brokkelen sociale, culturele
en politieke infrastructuren
verder af. Dit is de reden dat
tachtig procent van de bur-
gerslachtoffers in een oorlog
vrouw is, en meer dan tachtig
procent van de vluchtelingen
in de wereld vrouwen en kin-
deren. Wanneer de vrede en
veiligheid van vrouwen wordt
bedreigd, dan loopt de hele
samenleving gevaar. 

De strategieontwikkeling van
Mama Cash voor vrede en
veiligheid houdt gelijke tred
met die van de internationale
vrouwenbeweging, die hier-
over steeds ruimere stand-
punten inneemt. Een wat
bredere, op gender gebaseerde
vredes- en veiligheidsanalyse
toont een directe relatie aan
tussen de veiligheid van
vrouwen en de kracht van de
maatschappij in zijn geheel. 

In Palestina: De Association of
Women's Action for Training and
Rehabilitation werkt met jonge
vrouwen uit diverse kleine
dorpen die het slachtoffer

zijn van de Israëlische blok-
kades. De organisatie biedt
hun training op het gebied
van leiderschap, levensvaar-
digheden, rechten van 
kinderen en lichamelijke en
psychologische gezondheid.
Via media- en theatercursus-
sen leren de vrouwen hun
creatieve vaardigheden en
mogelijkheden te ontwikkelen.

In Papua Nieuw Guinea: Na
de beëindiging van de con-
flicten in Bougainville, lijden 
vrouwen nog steeds onder
geweld, verkrachting en sek-
suele intimidatie. Leitana
Nehan Women's Development
Agency biedt vrouwen en
meisjes training in vrouwen-
en mensenrechten, zodat ze
doeltreffend kunnen optreden
als leiders en besluitvormers
in het vredesproces.

In Congo: Entraide des Femmes
pour les Déshérités biedt juridi-
sche bijstand, conflictbemid-
deling, informatie over 
wette lijke mogelijkheden en
diensten van advocaten aan
vrouwen en jonge meisjes die
op straat wonen en werken
als straatverkoper of 
huishoudelijke hulp in 
vijfendertig dorpen. 

2007: : € 93.725 toegekend
aan 9 initiatieven op 
het gebied van vrede en 
veiligheid in 8 landen.

We steunen groepen die radicale
veranderingen in gang zetten.
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20 uur
Licht om bij

te schrijven

Vol vuur zit zij aan de keukentafel te schrijven. De woorden-
stroom van de andere vrouw is niet te stuiten. Zij wil elk
woord op papier krijgen. Maar vooral ook wil ze de 
volwassen rust vastleggen die de jonge vrouw tegenover haar
uitstraalt. Dit is een vrouw van wie de familie dakloos werd
tijdens een van de racistische massa-onteigeningsplannen
van de apartheidsregering. Dit is een vrouw van wie de vader
één grote angst heeft: dat de ouderlingen in hun kerk van
kleurlingen hun respect voor hem zullen verliezen als ze 
erachter komen dat zijn dochter lesbisch is. Dit is een vrouw
van wie het verhaal slechts één noot is in het lange lied over
de complexiteit en diversiteit van de volkeren in Zuid-Afrika.

Kunst, cultuur en media

Vrouwen hebben het recht 
zichzelf te zijn en zich te uiten.
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ONS PROJECT, MIRIAM
DANCING, is de eerste 
gepubliceerde bloemlezing van
verhalen, brieven, interviews en
gesprekken over de ervaringen
van lesbische, biseksuele en
transgender-vrouwen in de 
kerken en samenleving van
Zuid-Afrika. De dertig vrouwen
die betrokken zijn bij dit boek,
variëren in leeftijd van vijfen-
twintig tot ouder dan zeventig. 
Ondanks de positieve verande-
ringen in onze grondwet blijven
kerken en gemeenschappen 
lesbiennes, homo's en biseksuele
en transseksuele mensen discri-
mineren. De nieuwe term 'corri-
gerende verkrachting' is een
understatement voor het 
verschrikkelijke geweld dat 
lesbiennes hier wordt 
aangedaan. We hopen dat het
boek breed verspreid zal worden
en veel aandacht zal krijgen in
de media en dat dit leidt tot
meer begrip en empathie voor
vrouwen, zodat traumatisering
ophoudt en levens worden
gered.

IAM is een activistenkerk die via
de media homofobe houdingen
in religieuze gemeenschappen
en de Zuid-Afrikaanse samen-
leving aan de kaak stelt. De
IAM-documentaires over 
homofobie en geloof zijn onder 
geestelijken in het hele land 
verspreid. 
De bloemlezing Miriam 
Dancing is een oproep – in 
allerlei verteltrends – aan 
Zuid-Afrikanen en anderen om
meer begrip, medeleven, respect
en oprechte acceptatie te tonen.
De verhalen van lesbische, 
biseksuele en transgender-
vrouwen in deze bloemlezing
zijn ook bedoeld om te laten
zien dat kerken vaak een belang-
rijke rol spelen bij het aanzetten
tot haat jegens deze groepen.
IAM is van plan tenminste 6.000
exemplaren van het boek te 
verspreiden. 
Mirjam, de zus van Mozes, was
een Hebreeuwse profeet en 
vrijheidsstrijder die onder 
Egyptische heerschappij leefde.

Kunst, cultuur en media
Inclusive and Affirming Ministries 
Zuid-Afrika

Kunst biedt openingen voor
moeilijke kwesties.
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Spelen voor vrijheid 
Als er sprake is van een 
samenspel tussen kunst en
sociale rechtvaardigheid, dan 
ontstaat de mogelijkheid om
een cultuur van vooroordelen,
ontnomen stemrecht en 
geweld te veranderen. 
Vooroordelen stoppen 
verstand en hart achter slot
en grendel. Kunst heeft de
kracht ze te bevrijden. 

Mama Cash ziet kunst en
media als meer dan alleen
hulpmiddelen voor het 
organiseren en opleiden van
mensen. Wij geloven dat
kunst een belangrijke bijdrage
levert aan onze beweging,
omdat kunst op meerdere 
niveaus tegelijkertijd commu-
niceert en gemeenschappen
bereikt die zich anders niet
open zouden stellen voor 
informatie over vrouwen-
rechten. Onze nadruk op
kunst, cultuur en media is
een van de zaken die ons
uniek maakt als subsidie-
verlener.

In Nederland: De jonge 
vrouwen van de multicultu-
rele theatergroep FACE gaan
het toneel op en werken 
daarmee niet alleen aan hun
eigen zelfvertrouwen, maar
zorgen er ook voor dat hun

publiek zich meer bewust
wordt van de rechten van
vrouwen en van het leven van
allerlei meisjes op weg naar
volwassenheid.

In Oekraïne: De fototentoon-
stelling van de Insight Human
Rights Organisation maakt het
dagelijks leven zichtbaar van
Oekraïense lesbiennes, 
homo's en biseksuele en
transgender-mensen. Het
doorbreekt daarmee 
stereotype ideeën en mythen
en laat zien dat zij zussen,
broers, moeders, vaders en
vrienden zijn.

In India: Vacha helpt 
West-Indiase meisjes die in 
armoede leven, hun vaardig-
heden op het gebied van 
informatie- en communicatie-
technologieën te vergroten,
maar ook op het gebied van
traditionele vormen van 
culturele expressie. Vacha
sponsort wetenschaps- en
kunstmarkten waarop de
producten van de meisjes te
zien zijn en waarmee Vacha
binnen de gemeenschap meer
acceptatie creëert voor gelijke
onderwijskansen voor 
vrouwen.

2007: € 308,825 toegekend aan 40 initiatieven op het
gebied van kunst, cultuur en media in 26 landen.
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3.30 uur
Een nieuw

leven

In de vroege ochtenduren kijkt de vroedvrouw naar een 
slapende moeder met haar pasgeboren dochtertje op haar
buik. De bevalling vond plaats zonder keizersnede of weeën-
opwekkende medicijnen die ervoor moeten zorgen dat het
kind wordt geboren op het moment dat het het ziekenhuis en
de doktoren uitkomt. Deze moeder heeft geluk. Ze is bevallen
nadat Uruguay het recht van vrouwen heeft erkend om door
een vroedvrouw te worden geholpen. Zij mijmert over de
grote intimiteit en het vertrouwen waarmee zij en de moeder
samenwerken. Elke geboorte is opnieuw een openbaring. 
Zij is enorm trots en vol bewondering over de kracht van
vrouwen.

Lichamelijke integriteit

Vrouwen weten als geen ander 
wat het beste is voor vrouwen.
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VROUWEN ZIJN DE BAAS
OVER DE GEBOORTE VAN
HUN KINDEREN. Toen  
Relacahupan begon, hadden
vrouwen in heel Latijns-
Amerika niets meer te zeggen
over hun zwangerschap en de
geboorte van hun kinderen.
Alles rondom de bevalling was
zo gecommercialiseerd, gemedi-
caliseerd en bepaald door 
anderen, dat het percentage 
keizersneden in sommige lan-
den was gestegen tot maar liefst
40% bij ziekenfondspatiënten
en bijna 90% bij particuliere 
patiënten. 
Sinds 2000 werken wij van 
Relacahupan samen met natio-
nale overheden, met name in
Brazilië, Costa Rica, Bolivia, 
Argentinië en Uruguay, om 
wetten en verordeningen aan te
nemen en te zorgen voor meer
humane bevallingen. 
We helpen in heel Latijns-
Amerika nieuwe richtlijnen in
de zorg te implementeren die
zijn gebaseerd op het recht van
vrouwen op informatie en 
zeggenschap over elke fase van
de zwangerschap, de geboorte
en erna.

Het Relacahupan-netwerk 
beslaat twintig landen en omvat
honderden groepen activisten,
vroedvrouwen, doktoren en 
andere gezondheidswerkers. 
In 2002 speelde het netwerk een
zeer belangrijke rol bij het aan-
vaarden van de Vroedvrouwen-
wet in Uruguay, waarin is
vastgelegd dat vrouwen in het
ziekenhuis een beroep moeten
kunnen doen op vroedvrouwen
en dat vroedvrouwen het recht
hebben bevallingen te begelei-
den zonder de supervisie van
doktoren. Op dit moment zet
het netwerk zich in om deze 
onlangs verworven rechten in
Uruguay en andere Latijns-
Amerikaanse landen te imple-
menteren en te verankeren.
Relacahupan heeft een dynami-
sche website gemaakt, die nu
voor het hele netwerk als 
centraal punt van alle activitei-
ten en communicatie fungeert.
Relacahupan zet zich in voor 
solidariteit tussen traditionele
vroedvrouwen en professioneel
opgeleide vroedvrouwen. 
Traditionele vroedvrouwen
leren over wetten op het gebied
van geboorte en bevalling en
over de richtlijnen in de zorg.
Professioneel opgeleide vroed-
vrouwen leren over kruiden en
traditionele bevallingspraktijken.
Relacahupan werkt ook nauw
samen met internationale 
organisaties om op te komen
voor de professionele en tradi-
tionele rol van vroedvrouwen.

Lichamelijke integriteit
Relacahupan Uruguay
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Fundamenten van 
vandaag
Het garanderen van de 
lichamelijke integriteit van
vrouwen is het fundament
van de vrouwenbeweging. 
Lichamelijke integriteit 
betekent dat alle vrouwen
seksuele en reproductieve
rechten hebben, inclusief het
recht op abortus, en deze
rechten kunnen opeisen. 
Lichamelijke integriteit 
betekent de aanwezigheid
van goede, voor iedereen 
beschikbare gezondheids-
zorg. Het betekent vrij zijn
van geweld, van ontvoering
en verkrachting. Het 
betekent veiligheid voor
vrouwen en het einde van
huiselijk geweld. Het 
betekent het recht beslissin-
gen te nemen over je eigen 
lichaam. Als we over 
vrouwenrechten spreken, 
dan spreken we altijd ook
over lichamelijke integriteit. 

Globalisering, gewapende
conflicten, nieuwe technolo-
gieën, genetisch onderzoek,
klimaatverandering en de 
opkomst van religieus 
fundamentalisme hebben de
aard van de lichamelijke 
integriteit van vrouwen 
veranderd. De internationale

2007: € 706.121 toegekend
aan 66 initiatieven 
op het gebied van 
lichamelijke integriteit 
in 37 landen.

We steunen 
strategische spelers

die in staat 
zijn grootschalige

veranderingen 
te bewerkstelligen.

vrouwenbeweging blijft 
onderzoeken en herdefiniëren
wat "telt" als geweld tegen
vrouwen en werkt moedig en
onvermoeibaar aan stopzet-
ting van geweld in welke
vorm dan ook.

In Libanon: LECORVAW
organiseerde een onderwijs-
en mediacampagne om op
scholen en bij niet-gouverne-
mentele organisaties mensen
bewust te maken van seksuele
intimidatie van meisjes.

In Portugal: Doctors 
Pro-Choice mobiliseerde de
medische gemeenschap en
steun van het publiek voor
het nationale referendum
over de legalisering van 
abortus. Na de positieve 
uitslag van het referendum
leidt de organisatie nu 
medisch personeel op.

In Liberia: Women Aid Liberia
heeft de inwoners van Bomi
County onderwezen over  
geweld tegen vrouwen en hen
gemobiliseerd om het 
probleem aan te pakken.
Mentoren, die aan de 
gemeenschappen waren 
toegewezen, rapporteerden
over geweld tegen vrouwen
en droegen oplossingen aan.
Ter ondersteuning van de
campagne gebruikte Women
Aid Liberia posters, billboards,
T-shirts, drama- en 
sportprojecten en radio-
boodschappen. 
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Vierentwintig
uur per dag

Zij vindt het heerlijk zo veel slimme, toegewijde vrouwen te
ontmoeten. De energie is fenomenaal. Ze zijn uit tientallen
landen gekomen, per vliegtuig, trein, bus en auto, soms onder
zeer moeilijke omstandigheden. Zij is een van de geluks-
vogels. De reiskosten van haar delegatie zijn betaald door een
vrouwenfonds. Zij had anders niet kunnen komen. In haar
land, in haar stad, moet zij voortdurend op haar hoede zijn.
Het is er niet veilig voor activistes. Het feit alleen dat ze op de
vrouwenconferentie aanwezig is en zich even veilig kan 
voelen, is een grote zegen. En er is zo veel kennis om te delen.
De vrouwen van haar delegatie hebben het er onderling over.
Hier worden ze gerespecteerd en wordt hun wijsheid op
waarde geschat. 

Allianties

Wij zijn internationale bewegingen
voor vrouwenrechten.
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Allianties
La Strada International Europa

WIJ ZIJN EEN NETWERK
VAN ORGANISATIES 
in Wit-Rusland, Moldavië, 
Oekraïne, Bosnië en 
Herzegovina, Bulgarije, 
Macedonië, Tsjechië, Polen en
Nederland. We helpen slacht-
offers van mensenhandel de 
controle over hun leven terug te
krijgen. We geven vrouwen die
in het buitenland willen gaan
werken, informatie over veilige
migratie en over manieren
waarop ze zichzelf kunnen 
beschermen. 
La Strada zet zich ook in om het
internationale debat over 
vrouwenhandel te veranderen.
De meeste campagnes tegen
mensenhandel waarschuwen
vrouwelijke arbeiders voor de
gevaren van migratie, in plaats
van hun economische kansen en
kennis over hun rechten te 
vergroten en zo te zorgen voor
empowerment. 
Bovendien richten deze 
campagnes zich vaak voorname-
lijk op prostitutie. Maar mensen-
handel omvat allerhande werk
waarbij zowel migranten als 
inwoners van het betreffende
land worden uitgebuit en in hun
vrijheid worden beknot. Het
gaat hierbij onder andere om
huishoudelijk werk, sekswerk,
werk in de bouw en werk in de
landbouw.
Wij willen meer aandacht voor
de onderliggende oorzaken. Wat
zijn de economische en sociale
omstandigheden waardoor 
mensen makkelijk slachtoffer
worden van mensenhandel?  

Hoe kunnen we deze omstan-
digheden veranderen om 
mensenhandel te voorkomen?
Mensenhandel is een zaak van
mensenrechten en economische
rechtvaardigheid. We willen
mensenhandel een halt toe-
roepen door de rechten van
vrouwen te bevorderen en de
kansen van vrouwen op zelf 
gekozen werk te vergroten, of
dit nu in het land van herkomst
of in het nieuwe land is.

Binnen Europa is La Strada
International, in de discussie over
vrouwenhandel, de belangrijkste
pleitbezorger van het belang van
vrouwenrechten en gender-
gelijkheid, arbeidsrechten en het
recht op emigratie. Overheden
en veel niet-gouvernementele
organisaties richten zich vaak op
antiprostitutie- en antimigratie-
maatregelen. Op nationaal 
niveau wordt mensenhandel 
primair als strafrechtelijk
probleem gezien, en niet als een
probleem op het gebied van 
mensenrechten of vrouwen-
rechten. Met de steun van Mama
Cash doet La Strada onderzoek
naar, ontwikkelt en lanceert een
onderwijs- en mediacampagne
in negen landen, die als doel
heeft de discussie over vrouwen-
handel te veranderen. Een
tweede doel van de campagne is
een platform van vrouwelijke
leiders en activisten te creëren
dat internationaal het beleid ten
aanzien van vrouwenhandel wil
ombuigen richting mensen-
rechten van de verhandelde
vrouwen.



Mama Cash Jaarverslag 2007

Mama Cash steunt vrouwen-
bewegingen op een wijze die
onze belangrijkste waarden
strategisch versterkt. En we
steunen de infrastructuur en
relaties die werken aan een
echte internationale vrouwen-
beweging. Elk jaar groeit het
aantal aanvragen dat wij krij-
gen van vrouwenorganisaties
die regionale en internatio-
nale netwerken opbouwen. 

In Zimbabwe: Arts Paradise
Trust riep “Arise Let Your
Light Shine” bijeen, een pan-
Afrikaanse top die jonge
vrouwen aanspoorde in alle
aspecten van ontwikkeling te
participeren en erkenning te
krijgen voor hun bijdragen in
welke vorm dan ook, bijvoor-
beeld culturele producties. 

In Chili: De vrouwenfondsen
Fondo Alquimia en Angela
Borba Fund in Brazilië riepen
vijftig leiders bijeen van
vrouwenrechtenorganisaties
in Brazilië en het zuidelijk
deel van Zuid-Amerika. De
vrouwen ontwikkelden 
strategische plannen om
meer bronnen te mobiliseren
en vergrootten hun kennis op
het gebied van fondsen-
werving en de rol van 
vrouwenfondsen.  

In Oostenrijk: International
Center for Black Women’s 
Perspectives organiseerde het
eerste congres voor zwarte
vrouwen in Europa. Tachtig
activistes en leiders kwamen
samen om gezamenlijke 
strategieën en programma's
te ontwikkelen voor de 
verbetering van de leef-
omstandigheden en kansen
van zwarte vrouwen en hun 
gezinnen in de EU-lidstaten.
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We versterken de allianties 
die de vrouwenbeweging 
krachtig maken.

Een beginnende 
revolutie 
Wereldwijd werken 
vrouwenorganisaties samen, 
ontwikkelen strategieën, 
ondersteunen elkaar, leggen
contacten en ondernemen
gezamenlijk actie op een
schaal die twintig jaar 
geleden ondenkbaar was. 
Op een steeds deskundigere
en slimmere manier, maken
de leiders van de beweging 
gebruik van de media om
onze boodschap over te 
brengen, mensen te leren en
te mobiliseren. We zien de
opkomst van een krachtige,
nieuwe wereldwijde 
infrastructuur van relaties,
kennis en communicatie
waardoor een internationale
beweging voor vrouwen-
rechten realiteit wordt. 

2007: € 203.848 toegekend aan het filantropische 
ondersteuningsprogramma en alliantie-initiatieven.



And tomorrow...



she 
wakes 
up 
again!
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SOCIAALACTIVISTISCHE
FILANTROPIE
Betrokken zijn, geven en doen voor een 
betere wereld

Mama Cash spreekt 
individuele donoren aan  
Onze donoren zijn doeners. De Campagne 88 dagen
van Mama Cash loopt elk jaar van de Internationale Dag
van de Mensenrechten tot en met Internationale Vrouwen-
dag. Tijdens de campagne 2007-2008 hebben we
201.000 euro bijeengebracht voor vrouwengroepen die
strijden voor mensenrechten en economische rechtvaar-
digheid waar ook ter wereld. Onderdeel van de campagne
is een badkuiprace in de grachten van Amsterdam met
donaties van de gesponsorde deelnemers. Het spektakel
van tientallen vrouwen die enthousiast door de grachten
peddelden in een badkuip, heeft als nevendoel jonge 
vrouwen te interesseren voor het werk van Mama Cash.
De campagnewebsite, het inspirerende middelpunt van de
campagne, biedt vrouwen wereldwijd concrete ideeën en
bruikbare hulpmiddelen om de bewustwording van 
vrouwenrechten te stimuleren. De centrale boodschap van
de Campagne 88 dagen is dat JIJ een verschil kunt
maken, niet alleen door geld te geven, maar door actie te
ondernemen. Onze Campagne 88 dagen van 2006-2007
won de eerste prijs in een internationale wedstrijd, de
“2007 Best Online Donations/Fundraising Campaign
Award” van de ePhilanthropy Foundation. Tijdens deze
campagne hebben we 155,000 euro ingezameld.

Onze donoren beslissen over hun eigen geld. "Vrouwen,
geld en idealen" is onze uitermate populaire financiële 
cursusreeks voor vrouwen. In 2007 namen 145 vrouwen
deel aan beleggingscursussen voor beginners en 
gevorderden en cursussen over ethisch en duurzaam 
investeren en microkredieten. Deelnemers leren hoe ze zelf
hun geldzaken kunnen regelen en meer kunnen doen voor
onze wereld. Tegelijkertijd komen ze in contact met gelijk-
gezinde vrouwen. 
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Mama Cash haalt filantropen binnen
Mama Cash heeft in 2007 een nieuw type fonds 
gecreëerd waarin donoren participeren als adviseur,
het Nan Lombaers/Els Huijser Fonds. Toen drie vrouwen
een trust ontvingen, klopten ze aan bij Mama Cash. Ze
wilden de economische onafhankelijkheid van vrouwen
steunen en wilden meer weten over onze strategische
financiering. We belegden een bijeenkomst waarin
onze programmamedewerkers en donoren geanimeerd
mogelijke begunstigden bespraken. Donoren konden
vragen stellen over onze subsidieprogramma's en
onze programmastaf maakte kennis met een aantal
zeer slimme en betrokken donoren. Het eindresultaat?
Er werden twaalf subsidies goedgekeurd, waaronder
een subsidie aan Enterprising Women Unlimited
(EWU), een nieuwe vrouwengroep in Dehradun, 
Uttarakhand, India. EWU is opgericht omdat het 
merendeel van de vrouwen met een laag inkomen in
Dehradun werkzaam is als huishoudelijke hulp of 
arbeider. Deze vrouwen zijn niet aangesloten bij een 
organisatie en werken voor zeer lage lonen. Ze hebben
niet veel kansen op een betere baan. Met de hulp van
dit nieuwe Mama Cash-fonds met donorparticipatie,
het Nan Lombaers/Els Huijser Fonds, kan EWU een
crèche, vakopleidingen, een werkgelegenheidscentrum
en een gratis gezondheidskliniek opzetten.

Vrouwenfondsen zijn een cruciale financiële bron 
geworden voor vrouwenrechtenactivisten en 
-organisaties. In 2007 gaf Mama Cash 590.989 euro
aan vrouwenfondsen. We steunen nu negentien 
nationale en regionale vrouwenfondsen verspreid over
de hele wereld. We zijn erg onder de indruk van de 
innovatieve manieren waarop vrouwenfondsen 
gemeenschappen van donoren en begunstigden 
aanmoedigen en we werken er hard aan nieuwe 
vrouwen te interesseren voor filantropie. Semillas, het
enige Mexicaanse vrouwenfonds, heeft een serie 
gemaakt met de titel "Dialogen tussen vrouwen". Het
fonds nodigde artiesten, schrijvers en vrouwelijke 
leiders uit om te praten over het belang van vrouwen
die aan vrouwen geven. De campagne benadrukte dat
vrouwen ongeacht hun achtergrond en inkomen 
gemeenschappelijke zorgen hebben en zij aan zij 
kunnen strijden voor vrouwenrechten.

Mama Cash interesseert activisten voor
filantropie
Een hoofddoel van Mama Cash is de filantropische 
gemeenschap te stimuleren meer middelen in te zetten
voor vrouwenrechten. We zijn hard aan het werk om een
betrokken filantropiegemeenschap te ontwikkelen die zich
inzet voor positieve sociale veranderingen voor vrouwen,
zowel in Europa als daarbuiten. 

Het afgelopen jaar ontving Mama Cash steun van de Ford
Foundation om onze boodschap over sociaalactivistische
filantropie en het cruciale belang van vrouwenorganisaties
en -fondsen te verspreiden. Als lid van het European
Foundation Centre (EFC) introduceerden we discussies
over vrouwenorganisaties en diversiteit in de grootste 
Europese instantie van openbare, particuliere en institutio-
nele fondsenverleners. Mama Cash droeg bij aan het 
beurzenfonds voor de jaarlijkse EFC-conferentie in 2007.
Deze conferentie werd vorig jaar bijgewoond door 600 
afgevaardigden. Dankzij onze bijdrage kon de Slowaakse
directeur van het Slovak-Czech Women's Fund aan de
conferentie deelnemen. We zaten drie conferentiesessies
voor en namen deel aan twee panels. We namen ook deel
aan andere evenementen van fondsenverleners, zoals de
bijeenkomst van de U.S. Council of Foundations in 
Seattle, Washington. 



Overige opbrengsten
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Bedrijven

Nalatenschappen

Fondsen op naam
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Individuele donaties
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Inkomsten
In 2007 heeft Mama Cash in totaal € 4,8 miljoen aan inkomsten
ontvangen, een verhoging van 3,9% ten opzichte van 2006. 
Inkomsten uit eigen fondsenwerving stegen met 21% tot bijna 
€ 3,4 miljoen ten opzichte van 2006. Het netto inkomen uit eigen
fondsenwerving, na aftrek van kosten voor fondsenwerving, 
bedroeg 2,7 miljoen in 2007. Kosten voor eigen fondsenwerving
kwamen uit op 22% van fondsenwering.

Het aantal donoren is sinds 2006 gestegen met 26%. Donaties
van particuliere fondsen nemen nog steeds toe. In 2007 namen
de bijdragen toe met 40%, van € 1,4 miljoen in 2006 naar 
€ 2,0 miljoen. De bijdragen aan fondsen op naam namen toe tot
een bedrag van € 360.500, een stijging van 477% ten opzichte
van 2006.

Desondanks hebben we onze optimistische begroting voor 2007
niet kunnen waarmaken. Er zijn nieuwe contacten gelegd met
openbare fondsen en bedrijven, maar deze relaties moeten nog
groeien en hebben nog niet geresulteerd in de bijdragen die we
hadden voorspeld in de begroting van 2007. Daarnaast hebben
koerswisselingen een negatief effect gehad op ontvangen 
overeenkomsten en fondsen van Mama Cash in Amerikaanse
dollars en Britse ponden.

Verkorte jaarrekening

In 2007 heeft Mama Cash € 3,9 miljoen uitgegeven 
aan Grantmaking, een verhoging van 30% ten opzichte 
van 2006. In totaal hebben we 250 vrouwenprojecten 
en -programma's gesteund en 33 donaties gedaan 
aan vrouwenfondsen.

De volledige jaarrekening 2007 is op aanvraag 
beschikbaar.

MAMA’S CASH 
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Bestedingen
In 2007 heeft Mama Cash in totaal € 5,3 miljoen uitgegeven. 
Er werd € 3,9 miljoen besteed aan Grantmaking. Van alle 
bestedingen aan Grantmaking, is 2,8 miljoen besteed aan directe 
subsidies, een toename van 30% ten opzichte van 2006.

In 2007 hebben er vijf beslissingsronden plaatsgevonden. We
hebben 250 subsidies gegeven, waaronder 33 subsidies aan
vrouwenfondsen. De toename in de bestedingen ten behoeve 
van Grantmaking van 2007 ten opzichte van 2006 komt vooral
door verhoogde financiering in Afrika, het Midden-Oosten, 
de Maghreb en Europa. 

Het Filantropische Ondersteuningsprogramma heeft als doel 
donoren en filantropische organisaties te bewegen tot een grotere
investering in vrouwenrechten. In 2007 is er meer nadruk gelegd
op het doel van dit programma en zodoende is het verantwoor-
delijk voor 4% van de totale bestedingen. Bestedingen voor 
Zichtbaarheid en Bewustwording ondersteunden het bekend-
maken van de kerndoelen van Mama Cash met als uiteindelijk
doel het veranderen van het gedrag en de houding van mensen.

Het boekjaar 2007 werd afgesloten met een tekort van € 624.862
dat vooral werd veroorzaakt doordat de inkomstengroei 
langzamer verliep dan voorspeld, zoals hierboven is toegelicht. 
In 2007 besloot Mama Cash de geplande groei van Grantmaking
voort te zetten en dit te financieren uit het eigen vermogen. De 
bijdragen vanuit de reserves voor 2007 was iets minder dan het
positieve resultaat over 2006 (€ 646.605), wat vorig jaar aan de
reserves is toegevoegd. 

Beleggingsbeleid
De bedrijven en beleggingsfondsen waaraan Mama Cash 
deelneemt, zijn zorgvuldig geselecteerd, waarbij verantwoord 
beleggen als uitgangspunt dient en prioriteit heeft bij Mama Cash.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de criteria die de Algemene
Spaarbank Nederland (ASN) hanteert bij het beoordelen van 
bedrijven. Mama Cash streeft in haar beleggingsportefeuille naar
een evenwicht tussen rendement en risico. De beleggings-
portefeuille bestaat uit aandelen en obligaties. De aandelen zijn
genoteerd op de aandelenbeurs. Gedurende 2007 zijn de 8,5%
Nederlands 1992-2007 staatsobligaties, met een nominale
waarde van € 200.000, vrijgevallen en beschikbaar gekomen.
Deze fondsen zijn op verzoek van de donor en met toestemming
van het bestuur vastgelegd in een ASN deposito. De totale
waarde van de beleggingsportefeuille aan het eind van 2007 is 
€ 925.787. 

Vermogensbeleid
Het vrij besteedbare vermogen dient als waarborg voor de 
continuïteit van de organisatie. Het beleid is erop gericht, dat 
het vrij besteedbare vermogen minimaal één maal de totale 
uitvoeringskosten per jaar van de eigen organisatie bedraagt.
Voor het vastgelegde vermogen is de bestemming bepaald. 
Het bestuur heeft besloten een deel van het vrij besteedbare 
vermogen dit jaar aan te wenden voor Grantmaking- en 
managementkosten. De continuïteitsreserve van Mama Cash 
bedraagt eind 2007 € 923.007. De waarde van het vastgelegde
vermogen is toegenomen van € 662.063 in 2006 naar € 747.809
in 2007. Dit is vooral veroorzaakt door een toename in het fonds
activa bedrijfsvoering en de fondsen op naam.

Zichtbaarheid en Bewustwording

Grantmaking Fondsenwerving

Filantropisch Ondersteuningsprogramma
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Balans per 31 december 2007
Alle bedragen in Euro’s

31-12-2007 31-12-2006
Activa
Activa 92.607 53.100
Beleggingen 925.787 1.143.679
Vorderingen 552.325 955.757
Liquide middelen 1.193.180 1.521.014

Totaal Activa 2.763.899 3.673.550

Passiva
Vrij besteedbaar vermogen:
- Continuïteitsreserve 923.007 1.433.614
- Reserve t.b.v. 25-jarig jubileum 0 200.000

Totaal vrij besteedbaar vermogen 923.007 1.633.614

Vastgelegd vermogen:
- Fonds activa bedrijfsvoering 92.607 53.100
- Bestemmingsfondsen 443.682 482.315
- Fondsen op naam 211.520 126.648

Totaal vastgelegd vermogen 747.809 662.063

Totaal eigen vermogen 1.670.816 2.295.677

Voorzieningen:
- Voorzieningen langdurig zieken 17.654 47.718

Langlopende schulden 280.531 367.984
Kortlopende schulden 794.898 962.171

Totaal vreemd vermogen 1.075.429 1.330.155

Totaal Passiva 2.763.899 3.673.550



Staat van baten en lasten per 31 december 2007
Alle bedragen in Euro’s

Werkelijk 2007 Begroting 2007 Werkelijk 2006
Inkomsten
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties:
- individuele donaties 370.815 150.000 237.762
- vaste giften 175.526 375.000 191.411
- periodieke giften (notariële akte) 433.877 750.000 412.867
- nalatenschappen 1.000 100,.000 315.691
- fondsen op naam 360.500 61.500 62.500
- particuliere fondsen 1.962.245 1.950.000 1.404.752
- bedrijven 95.000 285.000 186.000
Minus: schenkingsrecht -10.349 -11.500 -14.207
Totale baten eigen fondsenwerving 3.388.614 3.660.000 2.796.776

Kosten eigen fondsenwerving
- directe fondsenwervingskosten 180.362 213.000 111.185
- operationele kosten 558.734 524.838 388.434

Totale kosten eigen fondsenwerving 739.096 737.838 499.619
(als % van de totale baten eigen fondsenwerving) 22% 20% 18%

Netto baten eigen fondsenwerving 2.649.518 2.922.162 2.297.157

Subsidies overheden en anderen 
- overheden 900.000 900.000 900.000
- anderen 445.980 1.140.000 716.186
Totaal overheden en anderen 1.345.980 2.040.000 1.616.186

Overige opbrengsten
- resultaat beleggingen -179 10.000 97.228
- overige baten 29.504 5.000 77.027
Totaal overige opbrengsten 29.325 15.000 174.255

Totaal beschikbaar voor doelstelling 4.024.823 4.977.162 4.087.598

Bestedingen aan doelstellingen
Grantmaking-programma
Afrika 435.369 550.000 263.354
Azië en de Pacific 354.283 600.000 368.148
Latijns-Amerika en de Cariben 484.245 625.000 543.635
Midden-Oosten en de Maghreb 593.853 450.000 363.921
Centraal- en Oost-Europa 284.063 360.000 246.500
Gemenebest van Onafhankelijke Staten 316.439 190.000 232.206
Nederland/West-Europa 296.804 300.000 148.139
Internationaal & regionaal 60.305 100.000 0
Programma uitvoeringskosten 1.088.844 877.413 811.846
Totaal Grantmaking-programma 3.914.205 4.052.413 2.977.749

Filantropisch Ondersteuningsprogramma 
Eigen activiteiten 42.970 230.000 52.012
Programma uitvoeringskosten 160.878 50.000 0
Totaal Filantropisch 203.848 280.000 52.012
Ondersteuningsprogramma

Zichtbaarheid en Bewustwording
Eigen activiteiten 226.349 337.000 219.962
Programma uitvoeringskosten 305.283 259.929 191.271
Totaal Zichtbaarheid en Bewustwording 531.632 596.929 411.233

Totaal besteed aan doelstelling 4.649.685 4.929.342 3.440.994
Resultaat -624.862 47.820 646.604

45Mama Cash Jaarverlag 2007



46 Mama Cash Jaarverslag 2007

Resultaat 2007
Alle bedragen in Euro’s

Het resultaat is als volgt verwerkt:

Vrij besteedbaar vermogen
Onttrekking:
- Continuïteitsreserve -510.607
- Reservering t.b.v. 25-jarig jubileum -200.000

Vastgelegd vermogen
Toevoeging:
- Fonds activa bedrijfsvoering 39.507
- Bestemmingsfondsen 516.625
. Oxfam-Novib
. PSO
. Barrow Cadbury Trust
. Nike Foundation
. Hivos
. Oak Foundation
. Sigrid Rausing Trust
. Anonieme stichting/

KBFUS
. Maria Willard Fonds
. Nan Lombaers/

Els Huijser Fonds 
. Individuele donaties

Onttrekking:
- Bestemmingsfondsen -470.387
. Anonieme stichting/KBFUS
. Nike European Operations 

Netherlands BV
. Maria Willard Fonds

Subtotaal Bestemmingsfondsen 46.238

Resultaat 2007 -624.862

Begroting 2008
In de begroting 2008 is rekening gehouden met een lichte
uitbreiding van het Grantmaking-programma. Directe 
subsidieverstrekking zal toenemen van € 2,8 miljoen naar 
€ 2,9 miljoen.
De managementkosten van de organisatie zullen ten 
opzichte van de cijfers van 2007 naar verwachting een
kleine verlaging laten zien, naar € 2,0 miljoen. In 2008 zal
het inkomen naar verwachting verder stijgen met 16% naar
€ 5,5 miljoen. In de planning voor 2008 is een investering in
fondsenwervingsactiviteiten opgenomen. Om de toekom-
stige subsidieverstrekking te ondersteunen, is behoud en
vergroting van het aantal individuele donateurs noodzakelijk.
Een verdere diversificatie van de verschillende inkomsten-
bronnen zal het doel zijn voor 2008. 

Begroting 2008
Alle bedragen in Euro’s 2008

Inkomsten
Baten uit eigen fondsenwerving
- individuele donaties 420.000
- vaste giften 210.000
- periodieke giften (notariële akte) 490.000
- nalatenschappen 250.000
- fondsen op naam 450.000
Minus: schenkingsrecht -4.200
- particuliere fondsen 2.086.100
- bedrijven 110.000
- andere 315.000
Totaal baten eigen fondsenwerving 4.326.900

Subsidies overheden
- overheden 1.110.000
Totaal subsidies overheden 1.110.000

Overige opbrengsten
Resultaat beleggingen 50.000
Overige baten 10.000
Totaal overige inkomsten 60.000

Totaal inkomsten 5.496.900

Bestedingen aan doelstellingen
Grantmaking-programma
- Afrika 850.000
- Azië en de Pacific 450.000
- Latijns-Amerika en de Cariben 450.000
- Midden-Oosten en de Maghreb 500.000
- Centraal- en Oost-Europa/

Gemenebest van Onafhankelijke Staten 400.000
- West-Europa 100.000
- Nederland 100.000
- Anders (internationaal en regionaal) 50.000

Subtotaal 2.900.000

Programma-uitvoeringskosten 1.022.500

Totaal Grantmaking-programma 3.922.500

Filantropisch Ondersteuningsprogramma 360.300

Zichtbaarheid en Bewustwording 363.300

Totaal besteed aan doelstelling 4.646.100
Doelstellinggerelateerde kosten als % van totale uitgaven 85%

Kosten fondsenwerving
- Directe wervingskosten 527.600
- Operationele kosten 319.900
Totaal kosten fondsenwerving 847.500
Kosten fondsenwerving als % van totale uitgaven 15%

Totaal uitgaven 5.493.600
Totaal inkomen 5.496.900

Resulaat 3.300
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Bestuur
- Naima Azough (einde termijn juni 2007)
- Carine van den Brink (voorzitter, einde termijn

juni 2007)
- Lin Chew 
- Jessica Horn
- Leila Jaffar
- Eveline de Jong (penningmeester)
- Jasvir Kaur 
- Marijke Kuijpers
- Marjo Meijer (medevoorzitter, sinds juni 2007)
- Idelisse Malavé (sinds februari 2008)
- Myra ter Meulen (sinds maart 2008) 
- Wanda Nowicka
- Kai Pattipilohy (einde termijn maart 2008)
- Anastasia Posadskaya-Vanderbeck 

(medevoorzitter, sinds juni 2007)
- Petra Taams (penningmeester, einde termijn

juni 2007)
- Marjolein van der Tweel (einde termijn 

november 2007)

Adviesraad Grantmaking
- Katja Assoian (Europa en Gemenebest van 

Onafhankelijke Staten)
- Mariëtte van Beek (Midden-Oosten en de 

Mahgreb, tot oktober 2007)
- Gisela Dütting (Midden-Oosten en de Maghreb)
- Leila Jaffar (Nederland/Midden-Oosten en de

Maghreb)
- Hanka Mongard (Europa en Gemenebest van

Onafhankelijke Staten)
- Lorraine Nencel (Latijns-Amerika en de 

Cariben)
- Christina Reyna (Latijns-Amerika en de 

Cariben)
- Zaina Maimu (Afrika, sinds oktober 2007)
- Madeleine Maurick (Afrika)
- Mintwab Aliyou (Afrika)
- Sabine Luning (Afrika, tot juni 2007)

Naast de leden van de Nederlandse adviesraad,
heeft Mama Cash plaatselijke adviseurs in alle
landen waar we groepen steunen.

Medewerkers
Directie
- Nicky McIntyre (directeur, sinds mei 2008)
- Hanneke Kamphuis (directeur, tot mei 2008)

Ontwikkeling en Communicatie
- Esther Arp (medewerker fondsenwerving 

particulieren)
- Janine van Doorn (medewerker 

fondsen werving en communicatie)
- Anna Maria Doppenberg (manager 

communicatie, sinds januari 2008)
- Yolanda Jansen (senior medewerker 

fondsenwerving institutionele donoren)
- Joseline de Koning (assistent fondsenwerving

en communicatie)
- Esther Lever (medewerker fondsenwerving 

institutionele donoren)
- Nicky McIntyre (directeur ontwikkeling en 

communicatie, tot mei 2008)
- Hanke Nubé (assistent fondsenwerving 

institutionele donoren)
- Ingrid Verver (medewerker communicatie)

Grantmaking
- Josephine Abahujinkindi 

(programmamedewerker Afrika)
- Beata Baradziej (programma-assistent Europa

en Gemenebest van Onafhankelijke Staten)
- Hélène Leclerc (interim programmamede-

werker Azië en de Pacific, tot november 2008)
- Elise Le Guil (programma-assistent 

Midden-Oosten en de Maghreb)
- Annie Hillar (directeur grantmaking, sinds 

juni 2008)
- Gabriëlle de Kroon (programma-assistent 

Latijns-Amerika en de Cariben)
- Naïma el Moussati (programmamedewerker

Midden-Oosten en de Maghreb)
- Aparna Nayampalli (programmamedewerker

Azië en de Pacific)
- Carmen Reinoso (programmamedewerker 

Latijns-Amerika en de Cariben)
- Jessica Sinclair (programma-assistent Afrika)
- Ewa Szepietowska (programma-assistent 

Nederland, tot juni 2008)
- Saskia Vliek (programma-assistent Azië en de

Pacific)
- Esther Vonk (programmamedewerker Europa

en Gemenebest van Onafhankelijke Staten)
- Els Wagemans (interim-directeur grantmaking,

tot mei 2008)

Financiën en administratie
- Thelma Doebar (medewerker financiën)
- Tanja Elias (financieel assistent)
- Titia van der Hoek (office manager, sinds 

februari 2008)
- Marijke Marica (algemeen assistent)
- Liesbeth Schipper (directieassistent, sinds 

april 2008)
- Tiny Smit (medewerker financiën)
- Hanneke Timmer (human resources adviseur,

sinds januari 2008)
- Janet Zeegers (directeur financiën en 

administratie)
- Vacature (secretariaatsmedewerker)

Vertrokken in 2007
- Astrid Aafjes (directeur grantmaking)
- Jacqueline Fonteijn (medewerker 

fondsenwerving bedrijven)
- Andrea Looijer (office manager)
- Saskia Meijnaar (medewerker personeel en 

organisatie)
- Mirjam Zaandam (secretariaat)
- Ruth Abma (programma-assistent 

Afrika/Europa en Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten)

- Inge Reyntjes, programma-assistent

Vrijwilligers in Nederland
- Ellen Ambags
- Anna Ankoné
- Mahutin Awunou
- Marije Bijvoet
- Rinske Boersma
- Mimouna Bounnou
- Maria Breure
- Carla Brünott
- Dara Colwell
- Anne van der Graaf
- Reina Hekman
- Femke de Jong
- Mirjam Kikkert
- Roxanne Klaassen
- Tatiana Krylova
- Anita Kucsarova
- Johan Kuip
- Willemijn Leenhouts
- Marjo van Loosdregt
- Beatrice Moulianitaki
- Thérèse Nahimana
- Amber O'Connell
- Mirjam Oosterveen
- Eva Pallandt
- Pooja Pant
- Inge Reyntjes
- Eden Tekeste
- Karin Tolsma
- Thirsa de Vries
- Henny van Vugt
- Vivian Wenli Lin

Docenten financiële cursussen 
‘Vrouwen, geld en idealen’
- Marijke Kuijpers (Fortis MeesPierson)
- Nelleke Veenstra (Triodos Bank) 
- Jacqueline van Voorthuizen (Zyllian Strategies)

Oprichters van Mama Cash
- Lida van den Broek 
- Dorelies Kraakman (1946-2002)
- Tania Leon (1944-1996)
- Marjan Sax
- Patti Slegers

ONTMOET MAMA CASH
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- Anneke van Balen/De Bonte Was Fonds (NL)
- Anoniem bedrijf (NL) 
- Anonieme Stichting/King Baudouin Foundation

United States (VS)
- Barrow Cadbury Trust (GB) 
- Levi Strauss Advised Funds/Charities Aid

Foundation (GB) 
- Diepeveen Fonds (NL) 
- Ford Foundation (VS) 
- Goldman Sachs International (GB) 
- Green Park Foundation (VS) 
- Hivos (NL) 
- Swanee Hunt Family Fund/ King Baudouin

Foundation United States (VS) 
- Liz Claiborne Foundation Fund 

of Tides Foundation (VS) 
- Maria Willard Fonds (NL) 
- Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS (NL) 
- Nan Lombaers/Els Huijser Fonds (NL)
- Nike Foundation/Charities Aid Foundation (VS) 
- Nike European Operations 

Netherlands BV (NL) 
- Oak Foundation (ZW)  
- Open Society Institute (VS) 
- Oxfam-Novib (NL) 
- PSO (NL) 
- Stichting RiHo (NL)
- Starry Night Fund of Tides Foundation (VS)
- Stichting DOEN (NL) 
- Sigrid Rausing Trust (GB)

INSTITUTIONELE EN BEDRIJFSDONOREN
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Afrika

BURKINA FASO
Reseau Africa Volontaire (RAV)
Hulp aan vrouwen, met name weduwen en
gescheiden of alleenstaande vrouwen, die land
willen bezitten in Tô, in centraal-west Burkina
Faso.
€ 6.841

KAMEROEN
Women in Action Against Gender Based Violence
Aanpak van het geweld tegen en discriminatie
van vrouwen en meisjes via bewustwording van
de seksuele rechten en mensenrechten van
vrouwen en lobby- en mediacampagnes.
Juridische bijstand voor slachtoffers van geweld.
€ 11.759

GHANA
Alliance for African Women Initiative (AFAWI
Ghana)
Ontwikkeling van een modelprogramma dat via
workshops en bewustwording steun wil bieden
aan meisjes en vrouwen bij problemen met
adolescentie, pubertijd en reproductieve
gezondheid.
€ 10.000

Association for the Empowerment of Disabled
Persons (AEDP)
Voorlichting voor vrouwen met handicaps en hun
hulpverleners over hun rechten en de nieuwe
gehandicaptenwet.
€ 4.125

Women Ventures International
Hulp aan vrouwelijke ondernemers via
kapitaalverstrekking, stimulering en het bieden
van nieuwe kansen plus lobby-activiteiten voor
betere werkomstandigheden.
€ 20.000

KENIA
Baraza La Wanwake La Amani - Women's Peace
Forum (BAWA-WPF)
Ontwikkeling van het BAWA-WPF tot een
gevestigde en autonome organisatie.
€ 15.959

Deaf Women United Against HIV/AIDS in Kenya
Deelname van dove vrouwen met hiv/aids aan
een conferentie in Afrika over het huidige beleid
en over strategieën die hen helpen op te komen
voor hun rechten.
€ 550

Eco Clubs of Kenya
Capaciteitsversterking ten behoeve van
supportgroepen van studenten voor studenten,
leiders (studenten en ouders) en het hiv/aids-
programma voor docenten in Massai-scholen.
€ 10.450

FEMNET
Steun voor een workshop voor leden van het
SOWAR-netwerk (Solidarity for African Women's
Rights) over de campagne voor implementatie
van het Afrikaanse Handvest voor de rechten van
vrouwen in Afrika. 
€ 10.115

Grassroots Empowerment Initiative (GEMINI)
Empowerment van kwetsbare meisjes via
voorlichting over seksualiteit, levensvaardigheden
en leiderschap. Vergroting van het bewustzijn
onder jongeren, ouders en de gemeenschap van
hiv/aids en de seksuele en reproductieve rechten
van meisjes.
€ 10.000

Moving the Goalposts Kilifi (MTGK)
Algemene steun voor verbetering van de sociale
en economische status en de gezondheid van
vrouwen en meisjes via spel, voetbal en andere
activiteiten.
€ 15.684

Rural Women Peace Link
Capaciteitsontwikkeling en vredesinitiatieven voor
vrouwelijke slachtoffers van geweld in
conflictgebieden.
€ 16.236

Sironga Women Empowerment Group
Capaciteitsversterking voor gefundeerd beleid op
het gebied van ziektepreventie onder
sekswerkers en hun klanten.
€ 7.900

Trans-nzoia Youth Sports Association
Sportactiviteiten voor veertig plattelandsmeisjes
bedoeld om levens- en leiderschaps-
vaardigheden te ontwikkelen. Het project biedt
meisjes kansen op sociale erkenning en vecht
traditionele mythes over meisjes aan.
€ 15.000

Umoja Women Group
Training op het gebied van
leiderschapsvaardigheden en rechten voor
vrouwen en meisjes.
€ 8.500

Young Widows Advancement Program
Vergroting van het bewustzijn onder jonge
weduwen van hun eigendoms- en
overervingsrechten. Training van vrijwilligers om
juridische bijstand te kunnen verlenen aan
weduwen en wezen die hun rechten willen
opeisen.
€ 15.000

LIBERIA
Women Aid Liberia
Bevordering en bescherming van de rechten 
van vrouwen en kinderen door voorlichting aan
gemeenschappen en overheden over de
oorzaken en effecten van geweld.
€ 13.271,66

NIGERIA
Connecting Gender for Development
Bevordering van economische, sociale en
culturele gelijkheid voor vrouwen door invloed uit
te oefenen op het beleid en de overheidsuitgaven
met behulp van lokale gemeenschappen en
organisaties.
€ 15.000

REPUBLIEK CONGO
Azur Development
Lobby van parlement en belangrijke
besluitvormers plus mediacampagnes ter
bevordering van de rechten van inheemse
volkeren in Congo Brazzaville.
€ 5.000

Entraide des Femmes pour les Déshérités (EFD)
Opening van een rechtsbijstandscentrum voor
steun aan plattelandsvrouwen en -meisjes die in
stedelijke gebieden buiten de samenleving
dreigen te vallen.
€ 5.000

Federation of Women for Peace and
Development (FEPADE)
Vergroting van het bewustzijn onder lokale
gemeenschappen en politieke leiders van de
rechten van lesbiennes en wettelijke bescherming
van deze rechten.
€ 7.000

SENEGAL
Manooré FM, la voix des femmes
Deelname aan de eerste conferentie voor Afrika,
de Maghreb en het Midden-Oosten over lokale
radio en de sociale effecten ervan.
€ 1.233

SIERRA LEONE
Gbotima Women's Development Association
(GBOWODA)
Trainerscursus over methoden om
leiderschapsvaardigheden bij vrouwen te
ontwikkelen ter bevordering van genderspecifieke
wetgeving en de implementatie van de CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women).
€ 5.093

Pelewahun Rural Development Project (PRDP)
Steun aan vrouwelijke slachtoffers van oorlog en
seksueel geweld door de gemeenschap bewust
te maken van vrouwenrechten en op gender
gebaseerd geweld. Training van mediators over
het melden van gevallen van geweld.
€ 10.000

ZUID-AFRIKA
Forum for the Empowerment of Women (FEW) 
Reisbeurs voor deelname aan de Africa Meeting
van het International Resource Network in Dakar,
Senegal.
€ 1.400

Inclusive and Affirming Ministries (IAM)
Publicatie van een bundel verhalen van lesbische,
biseksuele en transgender-vrouwen over
vooroordelen met als doel de houding van kerk
en gemeenschap te veranderen.
€ 10.372

TANZANIA 
Kigoma Women Development Group
Uitvoering van de tweede fase van een project
tegen seksueel geweld en intimidatie van
schoolmeisjes.
€ 14.550

Mategemeo Women Association Tanzania
Steun aan Massai-vrouwen voor het opzetten
van supportgroepen en uitwisseling van
informatie over (land)eigendomsrechten en
erfrecht.
€ 12.000

Women Fighters Football Team
Empowerment van vrouwen en meisjes via
voetbal en teamgeest.
€ 4.500

TOGO
Réseau des Organisations Féminines d'Afrique
Francophone (ROFAF)
Algemene steun voor het vierjarenprogramma
van de ROFAF (netwerk van vrouwenorganisaties
in Franstalige Afrikaanse landen).
€ 20.000

OEGANDA
Citizens Village Library
Capaciteitsversterking van Nebbi-vrouwen voor
participatie in plannings- en
budgetteringsprocessen van lokale overheden en
verbeterde dienstverlening aan vrouwen.
€ 13.037

National Coalition of Women with AIDS
Bevordering van de seksuele en reproductieve
rechten van vrouwen met hiv via bewustwording
en documentatie.
€ 12.640

St Francis reach the HIV/AIDS widows
Bevordering van de eigendoms- en landrechten
van hiv/aids-weduwen.
€ 7.000

Unity is Strength Women's Association (USWA)
Campagne via radio, tv-talkshows, openbare
demonstraties en workshops tegen kwalijke
culturele praktijken, zoals gedwongen huwelijken
en seksuele gemeenschap van weduwen met
familieleden van hun overleden echtgenoot. 
€ 5.917

ZIMBABWE
Arts Paradise Trust 
Organisatie van de Young African Women's
Summit in Harare (Zimbabwe), waar jonge
vrouwen uit heel Afrika kunnen netwerken en
gezamenlijk feministische doelen kunnen
nastreven.
€ 18.700

Patsime Edutainment Trust
Capaciteitsversterkingsprogramma om
vrouwelijke artiesten te stimuleren via kunst
zaken op het gebied van gender en
mensenrechten in relatie tot hiv en aids aan de
orde te stellen in diverse landen in zuidelijk Afrika.
€ 15.000

YWCA Zimbabwe
Reisbeurs voor deelname van activistes aan de
International Women's Summit on HIV and AIDS
en de Young Women Christian Association World
Council van 1 tot 11 juli in Nairobi, Kenia.
€ 1.536

MAMA CASH SUPPORTS WOMEN’S GROUPS 
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Azië en de Pacific

CAMBODJA
Project Against Domestic Violence (PADV)
Steun voor een actie van één jaar tegen huiselijk
en ander geweld tegen vrouwen in Cambodja.
€ 10.000

CHINA
Common Language
Organisatie van het 'La La Camp 2007', een
vierdaags empowerment- en leiderschapskamp
voor lesbische en transgender-activisten in
China.
€ 6.016,85

Women's Watch – China
Oprichting van een netwerk dat schendingen van
vrouwenrechten in kaart brengt en de
doelstellingen van de Convention for the
Elimination of all kinds of Discrimination Against
Women (CEDAW) implementeert.
€ 5.000

Workers' Mutual Aid Network (WMAN)
Training voor fabrieksarbeidsters in China waarin
zij leren hun krachten te bundelen en hun rechten
op te eisen.
€ 8.234

Yangguang zhi lu (Sunlight Journey Volunteer
Work Group)
Steun (deels voor de organisatie, deels voor
projecten) om hiv/aids onder vrouwelijke
sekswerkers te voorkomen en hen bewust te
maken van hun rechten.
€ 6.800

HONG KONG
Association of Women with Disabilities (AWDHK)
Steun voor de eerste regionale conferentie van
vrouwen met een handicap in Zuidoost-Azië
(Hongkong, januari 2008).
€ 7.465

INDIA
Chitra Katha Productions/Nandini Bedini
Publiciteit en verspreiding van "A Man for Ratmi",
een film door inheemse vrouwen in Garo Hills
(India) over genderrollen en het "vangen van
bruidegoms" in een matriarchale samenleving. 
€ 2.000

CROSS 
Steun aan vrouwelijke arbeiders op
rubberplantages om gezamenlijk betere
werkomstandigheden en naleving van hun
rechten af te dwingen.
€ 12.547

DISHA Social Organization
* Algemene steun voor leiderschapsversterking
binnen vrouwengroepen in dorpen. 
€ 20.000
* Vergroting van de mogelijkheden en
leiderschapsvaardigheden van meisjes en jonge
vrouwen onder de achttien.
€ 4.780

Enterprising Women Unlimited
Algemene steun ter bevordering van leiderschap
en economische empowerment van lokale
vrouwen met een laag inkomen die niet tot een
vakbond behoren.
€ 10.000

Streelekha/Vimochana 
Campagne voor het fundamentele recht op leven
van ongeboren meisjes en de afschaffing van
seksegerichte abortus in India. Bevordering van
een kritischere houding van doktoren en de
samenleving ten opzichte van deze praktijk.
€ 10.235

Tamil Nadu Kattaikkuttu Kalai Valarchi Munnetra
Sangam
Steun voor het onderwijs aan jonge
plattelandsmeisjes en hun ontwikkeling tot
gevestigde artiesten in theatervormen waarin
mannen de boventoon voeren.
€ 10.433 

VACHA
Training van schoolmeisjes uit sloppenwijken over
informatie- en communicatietechnologie en
traditionele vormen van culturele expressie.
€ 8.745

MALEISIË
Women's Development Collective (WDC)
Steun aan een feministisch evenement dat tot
doel heeft de vrouwenbeweging in Maleisië te
vernieuwen en breder te maken.
€ 10.500

MONGOLIË
Foundation for the Empowerment of Rural
Women (FERW)
Opleiding van vrouwen in plattelandsprovincies in
Mongolië tot leiders en besluitvormers in de
aanloop naar de verkiezingen in 2008.
€ 10.000

Lawyers Centre for Legal Reform
Ontwikkeling en implementatie van strategieën
om via voorlichting en rechtszaken de
mensenrechten van vrouwen in Mongolië te
bevorderen.
€ 45.850

The 'Princess' centre for the protection of girls
and women's rights
Empowerment van jonge tienermoeders uit
gezinnen met weinig inkomen via training,
counseling en steun van leeftijdsgenoten met als
doel financieel onafhankelijk te worden.
€ 5.000

NEPAL
Mitini/Blue Diamond 
Startsubsidie voor de vestiging van een kantoor
van Mitini in Nepal. Dit kantoor biedt steun aan
LGBTQI-personen (lesbian, gay, bisexual,
transgender, queer en intersexual) en wil de
Nepalese samenleving bewuster maken van hun
problematiek.
€ 8.000

PAKISTAN
Harmony Foundation
Krachtenbundeling van vrouwen ter bevordering
van een samenleving die vrij is van discriminatie
en seksuele intimidatie op de werkplek.
€ 5.578

PAPOEA-NIEUW-GUINEA
Leitana Nehan Womens Development Agency
Opleiding van vrouwen en meisjes in Papoea-
Nieuw-Guinea tot modelleiders en besluitvormers
in het vredesproces dat is opgestart na de
beëindiging van de conflicten in Bougainville.
€ 10.000

TAIWAN
Collective of Sex Workers and Supporters
(COSWAS)
Algemene steun voor een sociaal-activistisch
project van één jaar om sekswerk uit de
criminaliteit te halen.
€ 20.000

THAILAND
Committee for Asian Women
* Reisbeurs voor deelname van twee
vertegenwoordigers van Aziatische organisaties
voor huishoudelijk personeel aan de International
Seminar on Domestic Workers in Nederland.
€ 2.000
* Reisbeurs voor deelname van tien personen
aan de driedaagse Rural Women's Regional
Consultation ter voorbereiding op de Asian Rural
Women's Conference 2008, een symposium
over de rechten, bevrijding en empowerment van
vrouwelijke plattelandsarbeiders.
€ 4.512,64

Latijns-Amerika en de Cariben

ARGENTINË
Asociacion Civil Palabras
Ontwikkeling van een rehabilitatieprogramma
voor vrouwelijke slachtoffers van geweld en
lobbying van overheidsinstanties voor een actieve
rol in de preventie van alle vormen van geweld
tegen vrouwen.
€ 6.000

Catolicas por el Derecho a Decidir - Cordoba
Systematisering en verspreiding van de lessen
die zijn getrokken uit de Campaign for a Legal
and Safe Abortion in Argentina, om de
feministische beweging in het land en de regio in
zijn geheel te versterken.
€ 15.509

Desalambrando
Bewustwording van huiselijk geweld binnen
lesbische relaties en preventie ervan.
€ 10.000

Desdenosotras - La Casa del Encuentro
Organisatie van een maandelijkse 24-uursactie
vóór het gebouw van het nationale parlement
voor stopzetting van het geweld tegen vrouwen.
€ 10.000

Hilando las Sierras
Optimalisering van het effect van de National
Campaign for a Legal and Safe Abortion in
Argentina via kunst en andere culturele vormen.
€ 10.000

BRAZILIË
Grupo Curumim
Voorlichting voor meisjes van 14-24 over
openbaar beleid op het gebied van
vrouwenrechten en geweld tegen jonge vrouwen,
zodat ze dit beleid kunnen bewaken.
€ 10.000

CHILI
Ekipa
Steun aan de Seventh Latin American and
Caribbean Encounter voor lesbische feministen
ter versterking van hun politieke allianties en
ideologie in de regio.
€ 10.000

Red Chilena Contra la Violencia Domestica y
Sexual
Meer aandacht voor het geweld tegen vrouwen
en een bijdrage aan de beëindiging ervan via de
nationale campagne "Watch out, Machismo
Kills!"
€ 14.454

Revista lesbica online rompiendo el silencio
Publicatie van het allereerste lesbische tijdschrift
in Chili voor bewustwording van de uitdagingen
en kansen waar lesbiennes in dit land voor staan.
€ 10.597

Solidaridad y Organizacion Local (SOL)
Capaciteitsversterking van kleinschalige
vrouwengroepen voor gecoördineerde acties en
strategieën ter ondersteuning van
vrouwenrechten.
€ 9.900

COLOMBIA
Asociacion Colectivo Mujeres al Derecho
Versterking van leiderschaps- en politieke-
lobbyvaardigheden van ontheemde en inheemse
vrouwen. 
€ 11.675,88

Mujer Te Ves
Verbetering van de seksuele gezondheid van
studenten in de Tequendama-regio via het
alternatieve onderwijsprogramma "Youth and
Sexuality".
€ 10.516

COSTA RICA
Fundacion Voz Propia
Productie van multimediamateriaal op basis van
feministische theaterstukken voor meer aandacht
voor de belangrijke rol die vrouwen spelen in elk
aspect van het leven en hun vermogen de
samenleving te beïnvloeden.
€ 12.750
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DOMINICAANSE REPUBLIEK
Las Chinchetas
Reisbeurs voor deelname aan een van de panels
van de Seventh Regional Lesbian Encounter op
7-11 februari in Chili.
€ 648

GUATEMALA
Servicios Ecuménicos de Formación Cristiana en
Centro América (SEFCA)
Publicatie van informatieve folders over
economische alternatieven en voedselzekerheid
voor inheemse vrouwen in Guatemala.
€ 14.241

HONDURAS
Grupo de Mujeres Lesbianas y Bisexuales Mujer
sin Limite/Comunidad Gay Sampedrana
Hiv/aids-preventie onder lesbische en biseksuele
vrouwen via educatie, uitgebreide
gezondheidszorg en voorlichting.
€ 8.938

MEXICO
Casa Amiga Centro de Crisis A.C.
Workshops voor jonge vrouwen in buurthuizen,
maquiladoras en scholen om ze de middelen aan
te reiken om openhartig met hun partners over
seks, voortplanting en voorbehoedsmiddelen te
praten.
€ 12.814

Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la
Equidad A.C.
Bewaking van het deel van het nationale budget
dat wordt toegewezen aan specifieke
vrouwenzaken.
€ 10.000

Red latinoamericana y Caribeña de Jovenes por
los derechos sexuales y reproductivos (REDLAC)
Versterking van het netwerk van jongeren-
activisten die zich inzetten voor seksuele en
reproductieve rechten voor jongeren in 
Latijns-Amerika.
€ 10.526

SIPAM Salud Integral para la Mujer A.C.
Organisatie van de allereerste regionale
bijeenkomst van activistes uit feministische en
andere sociale bewegingen om strategieën te
formuleren die de politieke besluitvorming in de
regio effectief beïnvloeden.
€ 10.000

URUGUAY
Cotidiano Mujer 
Mediacampagne tegen alle vormen van
fundamentalisme en de negatieve effecten ervan
op vrouwenrechten.
€ 10.000

Red Uruguaya de Autonomias (R.U.D.A.)
Trainingen over seksualiteit en voortplanting voor
jonge vrouwen uit extreem arme gebieden in
Montevideo, Uruguay.
€ 5.640

RELACAHUPAN Red LAC por la humanizacion
del parto y nacimiento
Training en lobby-activiteiten gericht op de
bescherming van het recht van vrouwen om zelf
weloverwogen beslissingen te nemen over
zwangerschap en bevalling, met de nadruk op de
voordelen van een natuurlijke bevalling.
€ 10.000

Midden-Oosten en de Maghreb

AFGHANISTAN
Amarc Win Mena
Reisbeurs voor deelname aan een conferentie in
Marokko over de manier waarop lokale radio kan
helpen bij het opzetten van kleinschalige
bewegingen voor democratie en
gendergelijkheid.
€ 1.250

Mazefilm
Organisatie van een filmfestival over gender en
politiek, gericht op vrouwelijke filmmakers en de
rol van vrouwen in de Afghaanse samenleving.
€ 8.500

The Afghan Women's Network
Aanschaf van een camera en de montage van
een documentaire. 
€ 652,54

ALGERIJE
Association Femmes en Communication (FEC)
* Bewustwording van vrouwenrechten op het
platteland en in afgelegen gebieden.
€ 10.000
* Reisbeurs voor deelname aan een conferentie
in Marokko over de manier waarop lokale radio
kan helpen bij het opzetten van kleinschalige
bewegingen voor democratie en
gendergelijkheid.
€ 72

Rachda Tebessa
Bevordering van vrouwenrechten en opening van
een counseling-centrum voor vrouwelijke
slachtoffers van geweld.
€ 15.289

EGYPTE
Future Association for Development and
Consumers and Environment Protection
Empowerment van meisjes via sportactiviteiten 
in lokale jeugdcentra.
€ 12.378

Iman Kamel
Documentaire over het leven van
bedoeïenvrouwen die culturele taboes
doorbreken.
€ 14.000

Media-Arts for Development
"Edutainment"-mediaproducties voor
schoolkinderen en het grote publiek over
seksuele intimidatie van vrouwen.
€ 15.000

Organization for Society, Woman, Children and
Environment Development (SAWA)
Onderzoek naar en bewustwording van genitale
verminking van vrouwen.
€ 9.526

IRAN
South East Asia Research Centre (SEARC) 
Reisbeurs voor deelname van drie Iraanse
vrouwen aan de start van de campagne 
“Stop stoning forever” op 26 november 
in Istanbul, Turkije.
€ 5.067

IRAK
Iraqi Women Media Centre
Oprichting van een mediacentrum voor vrouwen
voor bewustwording van vrouwenzaken en
ontwikkeling van mediavaardigheden.
€ 15.000

Khatuzeen - Centre for Kurdish Women's Issues
Bezoek aan meisjes op school om hen bewuster
te maken van vrouwenzaken. Oprichting van een
hotline voor huiselijk geweld.
€ 14.846

Organisation of Women´s Freedom in Iraq (OWFI)
* Meerjarig stimulerings- en empowerment -
project gericht op het uitbannen van geweld
tegen vrouwen.
€ 50.858,04
* Algemene steun voor meer capaciteit en
efficiency bij de empowerment van vrouwen en
het beëindigen van geweld tegen vrouwen.
€ 15.000

Association for Crisis Assistance and
Development Cooperation (WADI)
Plattelandsvrouwen bewust maken en aanzetten
tot gedragsverandering met betrekking tot
genitale verminking van vrouwen.
€ 9.450

Women Empowerment Organisation (WEO)
Campagne op school om de gezondheid en het
lichamelijk bewustzijn van meisjes in de puberteit
te vergroten.
€ 14.100

ISRAËL
Afnan el Galil
Oprichting van een vrouwencentrum en
meisjesclub voor de empowerment van vrouwen
en bewustwording van vrouwenzaken.
€ 10.000

Kayan Feminist Organisation
Empowerment, voorlichting en training van arme
vrouwen over de economische en juridische
rechten van vrouwen via Economic Rights
Knowledge for Women (EERKW).
€ 10.967

The Arab Forum for Sexuality
Oprichting en capaciteitsversterking van een
organisatie die zich inzet voor bewustwording
van problemen op het gebied van seksuele en
reproductieve gezondheid.
€ 14.000

JORDANIË
Cultural Forum for the Blind Woman in Jordan
(CFBW)
Voorlichting aan blinde vrouwen over hun rechten
en ontwikkeling van vaardigheden waarmee ze
aan het werk kunnen.
€ 15.000

Jordan Valley Women Radio
Reisbeurs voor deelname aan een conferentie in
Marokko over de manier waarop lokale radio kan
helpen bij het opzetten van kleinschalige
bewegingen voor democratie en
gendergelijkheid.
€ 1.050

Sisterhood is Global Institute/Jordan (SIGI/J)
Counseling van plattelandsvrouwen en
voorlichting over mensenrechten en geweld
tegen vrouwen.
€ 49.583

LIBANON
KAFA - (Enough) Violence and Exploitation
Lobby voor de implementatie van een wet tegen
huiselijk geweld.
€ 10.000 

Lebanese Council To Resist Violence Against
Women
Bewustwordingscampagne voor particuliere
scholen en ngo's over seksuele intimidatie van
kleine meisjes. 
€ 12.787

MAROKKO
Association Créativite Féminine
Via theaterstukken bewust maken van de
problemen waarmee jonge vrouwelijke hulpen in
de huishouding worden geconfronteerd. 
€ 10.000

Association El Amane Pour le Développement de
la Femme (AEDF)
Oprichting van een regionaal netwerk van in de
gemeenschap gewortelde organisaties voor
vrouwenrechten.
€ 15.000

Association Oued Srou
Empowerment van vrouwen en meisjes,
voorlichting over hun rechten en juridische
bijstand in een counseling-centrum.
€ 13.200

Centre Kanaf pour le Développement de la 
Famille
Algemene steun voor een counseling-centrum
voor jonge meisjes die op straat leven en
vrouwen die werken als huishoudelijke hulp. 
€ 10.000

Comité des mères des 15 enleves sahraouis
depuis le 25/12/2005
Reisbeurs voor deelname van jonge activistes
aan een conferentie in Tunesië voor uitwisseling
van ideeën over democratie en samenwerking en
de versterking van de burgermaatschappij in de
regio.
€ 450
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Union de l'Action Féminine (UAF), afdeling Rabat 
Reisbeurs voor deelname aan een bijeenkomst
op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties
waarin aandacht wordt gevraagd voor het
geweld tegen Marokkaanse meisjes. 
€ 5.077,26

PALESTINA
Al Najah Voice Radio Station
Reisbeurs voor deelname aan een conferentie in
Marokko over de manier waarop lokale radio kan
helpen bij het opzetten van kleinschalige
bewegingen voor democratie en
gendergelijkheid. 
€ 1.200

Aljana Centre for Cultural and Social
Development
Opleiding van een groep jonge Arabische
vrouwen tot leiders die veranderingen in gang
kunnen zetten.
€ 15.000

Association of Women's Action for Training and
Rehabilitation (AOWA)
Ontwikkeling van leiderschaps- en
levensvaardigheden en creatieve talenten van
jonge meisjes via workshops, mediacursussen
en theater.
€ 7.666

ASWAT Palestinian Gay Women 
Empowerment van lesbische en niet-lesbische
vrouwen via workshops over zaken die te maken
hebben met gender en seksualiteit.
€ 15.000

Baladna (Association for Arab Youth)
Reisbeurs voor deelname van jonge activisten
aan een conferentie in Tunesië voor uitwisseling
van ideeën over democratie en samenwerking en
de versterking van de burgermaatschappij in de
regio.
€ 585

Stars of Hope Centre
Algemene subsidie voor institutionele
capaciteitsversterking van een groep voor
vrouwen met een handicap.
€ 20.000

Women Development Centre
Empowerment-training voor Palestijnse vrouwen
om hen te helpen de dagelijkse problemen het
hoofd te bieden. 
€ 10.000

TURKIJE
Amnesty International Turkey 
Campagne die de lokale overheid onder druk wil
zetten om conform de wet een opvangcentrum
voor vrouwen te openen.
€ 4.920

Flying Broom
Versterking van de financiële en technische
capaciteit en het management van een
organisatie die zich inzet voor een grotere
gendergelijkheid.
€ 22.800

JEMEN
UNIDOM (United for the Improvement of
Domestic Work)
Film over huishoudelijk personeel ten behoeve
van een bewustwordingscampagne.
€ 7.500

INTERREGIONAAL
Gender Equity in Sport for Social Change
Internationale conferentie in Marokko voor
sportbeoefenaars en fondsenverleners over het
gebruik van sport als middel voor sociale
verandering en gendergelijkheid.

Midden- en Oost-Europa

BOSNIË EN HERZEGOVINA
CURE Foundation
Organisatie van een regionale V-Day om een
breder publiek bewust te maken van het
wereldwijde geweld tegen vrouwen en meisjes en
om een krachtige impuls te geven aan een
vernieuwde vrouwenbeweging in de regio.
€ 8.450

Women of Una
Institutionele subsidie voor voorlichting, publieke
bewustwording en directe hulp om het geweld
tegen vrouwen in het Una Sana-district te
verminderen. 
€ 10.000

BULGARIJE
Dignified Life Foundation
Bescherming van vrouwen en meisjes met een
handicap tegen geweld en discriminatie op de
arbeidsmarkt via juridische bijstand en de
bewaking van burgerrechten in Sofia, Varna,
Burgas en Sandanski.
€ 10.000

KROATIË
LGBTIQ-koor 'Le Zbor'
Openbare evenementen en concerten door de
lesbisch-feministische gemeenschap.
€ 4.700

LORI Lesbian Organization Rijeka
Bevordering van de rechten van lesbische,
biseksuele en transgender-vrouwen en
maatregelen tegen discriminatie op basis van
seksuele geaardheid.
€ 10.000

ESTLAND
Vrouwenopvangcentrum MTÜ NAISTE
VARJUPAIK
Algemene ondersteuning voor voorkoming en
bestrijding van geweld tegen vrouwen.
€ 3.525

KOSOVO
Kosova Women's Network (KWN)
Eén jaar durende tournee door Kosovo, Albanië
en Macedonië met een toneelstuk door vrouwen
over vrouwenrechten in het dagelijkse leven.
€ 11.900

Little People of Kosovo
Organisatie van een tentoonstelling ter
bevordering van de rechten van vrouwen en
meisjes met een handicap.
€ 800

LETLAND
Centre for Gender Studies, University of Latvia
Publicatie van het boek 'Gender Matters in the
Baltics', plus de verspreiding ervan in Letland,
Litouwen en Estland.
€ 5.800

LITOUWEN
New Generation of Women's Initiatives (ngoWI)
Organisatie van het eerste alternatieve
vrouwenfestival in Litouwen voor jonge feministen
uit verschillende Europese landen.
€ 1.655

MACEDONIË
Association LIL
Voorlichting en directe hulp aan Roma-vrouwen
met een handicap om hen toegang te geven tot
de bestaande sociale voorzieningen en
gezondheidszorg in Macedonië.
€ 7.000

POLEN
Entuzjastka
Documentaire over abortus als een
vrouwenrechtenzaak bedoeld om het activisme
te stimuleren tegen de beperkende wet en
conservatieve ideeën van de Poolse
samenleving.
€ 10.000

Feminoteka Foundation
Aanschaf van een camera om een 
korte film te maken ter promotie van
zelfverdedigings-workshops voor meisjes.
€ 567

Ponton - Youth Advisors Group
Onderwijsproject over seksuele en reproductieve
rechten voor en door meisjes in middelbare
scholen waar deze onderwerpen geen deel
uitmaken van het onderwijsprogramma. 
€ 12.030

Stowarzyszenie Pryzmat Warszawa (Pryzmat
Association Warsaw)
Organisatie van een LGBTQ-filmfestival in Polen
ter versterking van de LGBTQ-gemeenschap en
voor een mentaliteitsverandering in Polen ten
opzichte van lesbiennes, biseksuelen, homo's en
transgender-personen.
€ 4.671

Stowarzyszenie W strone Dziewczat (Toward the
Girls Association)
Ontwikkeling en introductie van toegankelijke
onderwijsmiddelen voor de promotie van gelijke
onderwijskansen, empowerment van vrouwen en
meisjes en bewustwording van de rol van
vrouwen in de geschiedenis, samenleving en
cultuur.
€ 8.800

SERVIË
Autonomous women's center against sexual
violence (AWC) 
Toetsing van een feministische methode om de
moeder-kindrelatie te verbeteren na huiselijk
geweld. Publicatie van de resultaten van deze
toetsing.
€ 15.000

DEVE Lesbian and Gay Cultural Centre
Organisatie van een Europese tentoonstelling in
Belgrado met foto's over de verschillende
vormen en betekenissen van liefde vanuit
feministisch perspectief.
€ 8.000

Zene na Delu (Women at Work) 
Opening van een cultureel-politieke ruimte voor
uiteenlopende activistes om het activisme te
versterken en ondersteunen.
€ 6.982

INTERREGIONAAL
Correlation Network - European Network Social
Inclusion and Health
Beurzenprogramma voor deelname van
vrouwelijke sekswerkers aan een conferentie in
Sofia (Bulgarije) om de positie en rechten van
sekswerkers in Europa te versterken.
€ 12.000

Femi group
Deelname aan een internationaal kamp in
Slovenië voor jonge studenten en activisten uit
verschillende Europese landen (voornamelijk
Balkan) over feministische theorieën en
activisme.
€ 6.000

La Strada International
Mediacampagne om mensen bewust te maken
van de relatie tussen schending van
vrouwenrechten en vrouwenhandel in Europa en
de Gemenebest van Onafhankelijke Staten.
€ 33.200

Network Women in Development Europe (WIDE)
Reisbeurs voor vrouwen uit de Gemenebest van
Onafhankelijke Staten en Midden- en Oost-
Europa voor deelname aan de jaarlijkse
WIDE-conferentie in Madrid (Spanje) over handel,
ontwikkeling en globalisering vanuit feministisch
perspectief. 
€ 2.983

Gemenebest van Onafhankelijke
Staten

ARMENIË
Democracy Today
Versterking van de economische, politieke en
sociale positie van plattelandsvrouwen via een
multi-strategieprogramma.
€ 14.000

Legal Gender Cultural Foundation (LIZA)
Bredere aandacht voor vrouwenzaken via de
organisatie van het Fourth International Film
Festival KIN.
€ 5.960
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AZERBEIDZJAN
Political Culture Centre for Azerbaijan Women
(PCCW)
Leiderschapstraining en netwerken voor
vrouwelijke leden van politieke en
maatschappelijke organisaties.
€ 8.034

Women's Association for Rational Development
(WARD)
Vorming van een Women's Development Centre
met een uitgebreid dienstenaanbod dat is 
gericht op capaciteitsversterking van
vrouwenorganisaties.
€ 7.860

Women and Modern World, Social Charitable
Centre
Training van trainers over vrouwenrechten voor
twintig jonge activistes in Shamakhi, Agsu,
Ismayilli, Qobustan en Xizi.
€ 6.525,50

WIT-RUSLAND
Seventh Side YNGO & Female Centre 'Adliga'
Straattoneel en workshops over
capaciteitsversterking om vrouwen in Vitebsk 
aan te zetten tot het beschermen van hun
rechten, tot lobby-activiteiten en tot 
participatie in sociale verandering.
€ 10.000

GEORGIË
GenderMediaCaucasus Journalists' Association
(GMC) 
Publicatie van CaucAsia, een feministisch
tijdschrift voor politieke analyses in Georgië.
€ 12.000

Gori Disability Club
Empowerment van lesbische, biseksuele en
transgender-vrouwen met een handicap om
elkaar te ondersteunen en te werken aan
mentaliteitsverandering in de samenleving ten
opzichte van vrouwen met een handicap en
seksuele minderheden.
€ 7.000

Shida Kartli Committee Anti-Violence Network of
Georgia (SKCAVNG) 
Preventie van huiselijk geweld en steun aan
overlevenden door de wet tegen huiselijk geweld
te publiceren, politie en overheidsinstanties op te
leiden, bewustwordingscampagnes te voeren en
een crisiscentrum en hotline op te zetten. 
€ 8.954

Studio Mobile - Accent on Action
Institutionele subsidie voor de winnaars van de
Mama Cash-award (she changes the world)
2007.
€ 20.000

The Women and the World - Kvemo Kartli
Organisatie van trainingen en seminars voor
activistes en het gebruik van lokale 
tv-programma's en gedrukte media om de
participatie van vrouwen in de
parlementsverkiezingen van Georgië in 
2008 te vergroten.
€ 10.706

Women Employment Innovative Centre (WEIC)
Mediacampagne voor de empowerment van
vrouwen tijdens de parlementaire verkiezingen
van 2008 in Georgië.
€ 20.000

Women's Initiative for Equality (WIE)
Productie en uitzending van de televisieserie
"Women Make Changes". De serie wil de
houding van de Georgische samenleving ten
opzichte van vrouwen veranderen en het
zelfrespect van vrouwen vergroten.
€ 11.000

MOLDAVIË
Asociatia Familiilor MonoParentale (Vereniging
van eenoudergezinnen)
Bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen en
steun aan en empowerment van alleenstaande
moeders.
€ 12.000

Gender Centre
Training voor professionals die 200 politieagenten
opleiden om slachtoffers van geweld adequaat te
beschermen en het beschermingsbevel, een
nieuw juridisch middel, te implementeren in
Moldavië.
€ 14.500

RUSSISCHE FEDERATIE
Island, Radical feminist magazine
Publicatie van een radicaal lesbisch-feministisch
tijdschrift en de verspreiding ervan in Rusland en
de Oekraïne.
€ 2.000

Unity
Oprichting van een centrum voor informatie en
psychologische steun voor lesbiennes in de 
Altai-regio in Zuidwest-Siberië.
€ 8.000

TADZJIKISTAN
NIHOL
Bescherming van vrouwen tegen geweld in de
Rasht-regio door middel van een centrum voor
rechtsbijstand, een vrouwencentrum in Garm en
de inzet van advocaten in de vier districten van
Rasht.
€ 12.000

TURKMENISTAN
Coalition of Women's Organizations in
Turkmenistan
Campagne voor de verkiezing van activistes tot
lid van de provinciale People's Councils.
€ 11.999,68

Yuzarlik - Network for Women's Human Rights
Oprichting van drie centra ten behoeve van de
reproductieve gezondheid en rechten van
vrouwen op het platteland.
€ 14.130

OEKRAÏNE
Insight Human Rights Organization
Organisatie van een kunst- en fototentoonstelling
om de zichtbaarheid van de lesbische,
homoseksuele, biseksuele en transgender-
gemeenschap te vergroten, stereotypen tegen te
gaan en aan te tonen dat LGBT-mensen integraal
deel uitmaken van de Oekraïense samenleving.
€ 8.000

Sumy Local Crisis Centre
Onderwijs, counseling en voorlichting voor
slachtoffers van huiselijk geweld.
Informatieverstrekking aan lokale overheden 
over het probleem van huiselijk geweld.
€ 11.770

OEZBEKISTAN 
Gender Programme
Aandacht voor huiselijk geweld via een
poppenkastshow en training van advocaten,
journalisten en studenten journalistiek over
genderzaken en vrouwenrechten.
€ 20.000

West-Europa

ITALIË/ALBANIË
CRINALI - Associazione di ricerca, cooperazione
e formazione interculturale tra donne
Initiatief van Albanese migrantenvrouwen in Italië
voor vrouwenrechten in de Mirdita-regio van
Albanië, door steun voor het vrouwenhuis voor
Recht en Gezondheid.
€ 10.000

FRANKRIJK/MALI
Solidarité Entr'Elles (SEE)
Subsidie aan een diasporavrouwengroep die een
lokale vrouwengroep in Bamako helpt vrouwelijke
gevangenen op te leiden en een crèche te
openen voor hun kinderen.
€ 7.000

NEDERLAND
8 Maart Organisatie van Karzar-Zanan
Organisatie van een demonstratie op
Internationale Vrouwendag om te protesteren
tegen het discriminerende, vrouwonvriendelijke
beleid in de Islamitische Republiek Iran en te
pleiten voor gelijke rechten voor vrouwen waar
ook ter wereld.
€ 1.500

Anti-SGP
Website, protestacties en nieuwsbrieven om
aandacht te vragen voor de schending van
vrouwenrechten door Christelijke
fundamentalisten.
€ 375

COC Nijmegen
Organisatie van een driedaags landelijk festival
waar LBT-vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en
op kunnen komen voor de rechten van
lesbiennes.
€ 3.000

COS-Oost-Brabant
Ontwikkeling van innovatieve middelen om de
werkgelegenheid onder migranten- en
vluchtelingenvrouwen in de provincie Noord-
Brabant te vergroten.
€ 7.500

Cultuurfabriek BV
Bijeenkomst in Amsterdam op Internationale
Vrouwendag met debatten en culturele
evenementen over "de nieuwe feministische
agenda in Nederland".
€ 8.250

FemArtMuseum
Startsubsidie voor de vestiging van het 
FemArtMuseum in Amsterdam, met als doel 
een herwaardering en openstelling van het werk
van vrouwelijke kunstenaars voor het publiek.
€ 5.000

International Fellowship of Reconciliation (IFOR)
Eendaags programma in Den Haag met
onderwijs, informatie, kunst en interactief theater
om jonge vrouwen en meisjes te interesseren
voor de vredesbeweging.
€ 4.000

Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
Organisatie van een symposium over gender en
seksualiteit voor Surinaamse en Caraïbische
groepen.
€ 1.600

Iraakse Vrouwenvereniging
Serie activiteiten op Internationale Vrouwendag,
waaronder een fototentoonstelling, een
toneelstuk en twee debatten over de situatie van
vrouwen in Irak en over de band tussen
gemeenschappen in Nederland en Irak.
€ 3.000

Meer Dan Gewenst
Organisatie van een symposium over lesbisch en
homoseksueel ouderschap met aandacht voor
de meest recente onderzoeksresultaten en
juridische, sociale en medische informatie.
€ 3.000

Michele Aboro
Steun voor Michele Aboro in haar rechtszaak
tegen de bokspromotor die haar contract
beëindigde vanwege haar uiterlijk, kleur en
seksuele geaardheid.
€ 7.425

Paper House Films
Organisatie van een innovatieve filmserie over de
ervaringen van moeders met hiv/aids. Voor, door
en over vrouwen met hiv/aids.
€ 7.500

Roswitha Eshuis
Documentaire over een jonge Nigeriaanse
moeder die als vluchteling naar Nederland is
gekomen en hier zonder verblijfsvergunning
woont. De film geeft een beeld van de obstakels
die ze tegenkomt en de oplossing die zij kiest.
€ 5.000
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Stichting Vital Aid Foundation
Bijdrage aan de empowerment van Afrikaanse
vluchtelingenvrouwen door informatie te
verstrekken over hun rechten en over
dienstverlenings- en hulporganisaties.
€ 8.700

Stichting Vrouwennetwerk
Organisatie van een netwerkbijeenkomst voor
vrouwelijke ondernemers uit alle sectoren, zoals
kunst, zaken, beleid, sport en politiek, teneinde
het vrouwelijk ondernemerschap verder te
stimuleren.
€ 2.500

Stichting Vrouwennuvoorlater 
Website en online forum voor feministische en
lesbische activistes van de 'tweede golf' om
samen te werken, feministisch-lesbische herstory
te schrijven en dit te delen met jongere
generaties.
€ 4.000

The Movement Network
Bijeenkomst van professionele vrouwelijke
dansers en choreografen en vrouwen uit de
Amsterdamse wijk Bos en Lommer voor een
empowerment-programma via dans. 
€ 9.782

Theatergroep Face/Stichting Turks Theater
Productie van een toneelstuk door jonge
vrouwen om mensen bewust te maken van de
traditionele machtsverhoudingen tussen mannen
en vrouwen binnen de context van religie.
€ 1.190

Ulrike Montmann
Kunstinterventieproject in verschillende Europese
steden met audiovisuele portretten van
vrouwelijke drugsverslaafden in Europa.
€ 15.000

Womenspeak
Organisatie van een discipline-overstijgende serie
dialogen tussen verschillende feministische en
interculturele groepen in Utrecht.
€ 8.000

Zaak Oduber-Lamers
Steun voor de rechtszaak van Charlene Oduber
en Esther Lamers, een Arubaans-Nederlands
echtpaar wiens huwelijk en huwelijkse rechten
niet worden erkend op Aruba.
€ 12.500

You Act
Reisbeurs voor een jonge activiste die opkomt
voor de rechten van transgender-personen en
sekswerkers, voor deelname aan een
internationaal, drie jaar durende
trainingsprogramma voor activisme op het
gebied van seksuele en reproductieve rechten.
€ 1.500

NEDERLAND/GUATEMALA
Stichting OJALA
* Vertoning van een documentaire om Nederland
bewust te maken van de moord op vrouwen in
Guatemala.
€ 500

* Organisatie van demonstraties in Den Haag om
aandacht te vragen voor de moord op vrouwen
in Guatemala en op te roepen tot actie.
€ 1.238

NEDERLAND/DE MOLUKKEN
Vrouwen voor Vrede op de Molukken 
Organisatie van bijeenkomsten in Nederland en
op de Molukken om een handleiding voor
vredesinitiatieven en duurzame ontwikkeling te
ontwikkelen voor vrouwen in de Molukken en
diasporavrouwen. 
€ 7.500

NEDERLAND/MAROKKO
Euro-Mediterraan Centrum Migratie &
Ontwikkeling (EMCEMO)
Oprichting van een netwerk van Marokkaanse
migrantenvrouwen voor het creëren van een
nieuw kader waarin vrouwenrechten worden
gezien vanuit transnationaal burgerschap en
democratie.
€ 10.000

NEDERLAND/SOMALIË
Stichting Amaan
Diasporavrouwengroep die bijdraagt aan de
bouw van twee vrouwencentra in Somalië en
Somaliland, waarin opleidingen worden gegeven
op het gebied van ondernemerschap en arbeid
ter verbetering van de sociale en economische
positie van Somalische vrouwen.
€ 6.570

NEDERLAND/TURKIJE
Stichting Instituut voor Alternatieve Strategieën
(IAS)
Diasporavrouwen die investeren in de
ontwikkeling van economische
duurzaamheidsmodellen voor de gemeenschap
van Sinop in Turkije, gebaseerd op participatie
van vrouwen in de economie en besluitvorming.
10.000

PORTUGAL
Associacao Medicos Pela Escolha - Doctors 
Pro-Choice
Mobilisatie van de medische gemeenschap en
het publiek om het referendum over legalisering
van abortus van 11 februari te steunen.
Bewaking van de naleving van de nieuwe wet en
opleiding van doktoren in de
abortuszorgverlening.
€ 11.000

VERENIGD KONINKRIJK/IRAK
International Coordination for Gender Justice in
Iraq (ICGJI)
Diasporavrouwengroep die de houding ten
opzichte van verkrachting, eremisdaden en
andere gendermisdaden wil veranderen door
vrouwen te helpen bij hun getuigenis voor het
Iraakse Hooggerechtshof en door rechters
informatie te verstrekken over 
gendervooroordelen en de rechten van vrouwen.
€ 8.000

VERENIGD KONINKRIJK/KENIA
Sponsored Arts For Education (S.A.F.E.)
Diasporatheatergroep die via toneel de lokale
Massai-gemeenschap in Kenia informeert over
hiv/aids en een einde wil maken aan genitale
verminking van vrouwen.
€ 9.000

INTERREGIONAAL
AFRA - International Centre for Black Women's
Perspectives
Organisatie van het First European Congress of
Black Women in Oostenrijk. 
€ 10.000

Babaylan Diwang - Philippine Women's Network
Campagne voor capaciteitsversterking van
Filippijnse migrantenvrouwen in Europa zodat zij
in staat zijn te pleiten voor betere woon- en
werkomstandigheden en te participeren in
processen voor duurzame ontwikkeling.
€ 7.000

INTERNATIONAL
Humanistisch Overleg Mensenrechten
Startsubsidie voor de ontwikkeling van een
meetinstrument dat het effect van beleid en
maatregelen tegen mensenhandel op de
mensenrechten kan bepalen.
€ 20.000

Samenwerkende Iraanse Vrouwengroepen
Steun aan de "International Day to Stop Violence
against Women", die wordt georganiseerd door
samenwerkende groepen van Iraanse vrouwen in
Nederland. 
€ 2.500

Sprong films
Postproductie en vertoning in scholen van een
educatieve film voor jongeren die een realistisch
beeld geeft van de problemen rondom lover
boys.
€ 3.500

Stichting AanZ
Bewustwording van seksuele verscheidenheid en
het gebruik van interactief theater om aan te
zetten tot een toleranter klimaat in middelbare
scholen.
€ 5.000

Stichting Amaan
Organisatie van een serie Europese conferenties
en trainingen door en voor Somalische
diasporavrouwen. De bouw van een sterk
netwerk van Somalische activistes in Europa.
€ 7.500

Stichting Her World
Subsidiëring van het Women Inc. Festival waar
vrouwen van alle generaties, disciplines en
culturen elkaar kunnen ontmoeten ter ere van alle
innovatieve vrouwen die grenzen doorbreken en
zich inzetten voor sociale verandering.
€ 16.000

Stichting Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt (LOS)
Publicatie van educatieve boekjes met informatie
over het medische zorgstelsel en andere
gezondheidsonderwerpen die van belang zijn
voor vluchtelingen-, migranten- en
ongedocumenteerde vrouwen.
€ 10.000

Stichting LauwRecht - Steunpunt Illegalen (STIL)
Opvang en juridische, medische en praktische
steun voor vrouwen zonder papieren in Utrecht.
€ 6.000

Stichting Ons Pardon
Geïntegreerd programma voor de economische
en sociale empowerment van vrouwen die een
verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader
van het 'generaal pardon' voor vluchtelingen.
€ 10.010

Stichting Powerlady
Studie-/werkprogramma voor meisjes met
verschillende achtergronden in Amsterdam Zuid-
Oost, gericht op educatie, banenkansen en
actieve participatie in de samenleving.
€ 11.270

Stichting Shakti
Ontwikkeling van een methode voor
groepstherapie die geschikt is voor migranten-
en vluchtelingenmeisjes in de puberteit die in
aanraking zijn geweest met geweld. 
€ 6.130



Afrika

GHANA
African Women's Development Fund (AWDF)
Twee jaar durend regionaal samenwerkings-
initiatief van het African Women's Development
Fund, de Wheat Trust en het Urgent Action Fund
Africa.
€ 24.000

KENIA
Urgent Action Fund - Africa
* De effectiviteit van de fondsprogramma's
evalueren en vergroten via het Smart Growth-
programma.
€ 5.000
* Ondersteuning voor operationele kosten, het
subsidieprogramma en het endowment fonds.
€ 30.000 

Azië

HONG KONG
HER Fund
* Bijdrage aan de Campagne 88 dagen die HER
Fund voerde onder de naam "KickStart HER
Strengths in Motion". 
€ 2.000
* Vervolgsubsidie voor capaciteitsversterking in
het kader van het Smart Growth-programma
(3de fase).
€ 24.402
* Subsidie voor "Girls' Empowerment Talk", een
training over gendergelijkheid voor jonge meisjes
in Hong Kong.
€ 10.000

MONGOLIË
Mongolian Women's Fund/MONES
* Algemene ondersteuning voor
subsidieverstrekking, fondsenwerving,
communicatie en capaciteitsversterking.
€ 25.808
* Salarissen voor medewerkers van het
Mongolian Women's Fund (MONES) van oktober
tot en met december 2007.
€ 11.603
* Aanpak van het seksuele misbruik van jonge
meisjes in Ulanbaataar (Mongolië) door
bewustwording, mentaliteitsverandering,
verbeterde wetgeving en steun aan de
slachtoffers.
€ 10.000

Asian Network of Women's Funds (ANWF) 
Meerjarensubsidie voor versterking van het
regionale werk en samenwerking tussen de
Aziatische vrouwenfondsen MONES, Tewa,
Nirnaya en HER Fund.
€ 16.000

NEPAL
Tewa, for self-reliant development
* Organisatie van activiteiten ter gelegenheid van
Tewa's 10de verjaardag.
€ 2.000
* Algemene ondersteuning voor dit Nepalese
vrouwenfonds.
€ 11.000

Latijns-Amerika

ARGENTINIË
Fondo de Mujeres del Sur
Bijdrage aan empowerment-initiatieven, vooral in
onderontwikkelde gebieden, en versterking van
dit vrouwenfonds.
€ 25.000

BOLIVIA
Asociacion Coordinadora de la Mujer
Haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van
een vrouwenfonds in Bolivia.
€ 5.000

BRAZILIË
Angela Borba Fund
* Deelname aan een conferentie over
ondersteuning van projecten op het gebied van
LGBTI-rechten op het zuidelijke en oostelijke
halfrond. Doelen zijn onder andere versterking
van organisatorische partnerschappen en
effectievere steun aan LGBTI-groepen in Brazilië.
€ 1.965
* Voortzetting van subsidie aan initiatieven voor
de verbetering van de vrouwenrechten in Brazilië.
€ 40.000

CHILI
Fondo Alquimia. Mujeres Confiando en Mujeres
* Coördinatie van een vierdaagse bijeenkomst
waarin vijftig vrouwen uit organisaties en
donorgemeenschappen discussieerden over
uitdagingen en trends in de mobilisatie van
ondersteuning van vrouwenkwesties.
€ 13.335,26
* Bevordering van de rol van vrouwen als
katalysator van sociale verandering in Chili.
€ 40.000

Transandinas Women's Fund
Haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van
een vrouwenfonds in het Andesgebied.
€ 5.000

MEXICO
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer
(Semillas)
* Capaciteitsversterking van dit vrouwenfonds,
dat zich inzet voor empowerment van vrouwen
door initiatieven op het gebied van
vrouwenrechten te ondersteunen.
€ 25.000
* Bijdrage aan een regionaal initiatief om te
investeren in programma's voor de verbetering
van de positie van de vrouw in Brazilië, Mexico
en Midden-Amerika.
€ 32.000

NICARAGUA
Central American Women's Fund (CAWF)
* Subsidie aan groepen voor jonge vrouwen in
Honduras, Nicaragua, Guatemala en El Salvador
ter bevordering van vrouwelijk leiderschap en
versterking van de feministische beweging. 
€ 30.998 
* Subsidie aan dit vrouwenfonds voor een betere
fondsenwerving door jonge diasporagroepen.
€ 30.000

Midden-Oosten

EGYPTE
Arab Women's Foundation
Haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van
een Arabisch vrouwenfonds.
€ 20.877,90

Oost-Europa

BULGARIJE
Bulgarian Fund for Women/Gender Project for
Bulgaria Foundation
Ondersteuning voor organisatieanalyse en
strategische planning.
€ 3.000

REPUBLIEK TSJECHIË
Slovak-Czech Women's Fund
* Programma van drie vrouwenfondsen voor
uitwisseling van ervaringen en vergroting van hun
organisatiecapaciteit.
€ 7.000
* Institutionele steun ter bevordering van
gendergelijkheid en versterking van de
vrouwenbeweging via mobilisatie van middelen
en strategische financiering.
€ 45.000

SERVIË
Reconstruction Women's Fund
Subsidie voor de bevordering van
vrouwenrechten via sociale en politieke
betrokkenheid.
€ 35.000

Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten

GEORGIË
Women's Fund Georgia (WFG)
Subsidie voor het financieringsprogramma van dit
fonds voor kleine en startende vrouwengroepen
in Georgië.
€ 30.000

OEKRAÏNE
Ukrainian Women's Fund 
Versterking en ondersteuning van
vrouwengroepen in de Oekraïne, Moldavië en
Wit-Rusland.
€ 30.000
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Meer informatie of donateur worden van Mama Cash

Wilt u meer informatie ontvangen over Mama Cash of wilt u donateur worden? Kruis 

hieronder aan waarnaar uw interesse uitgaat. Een e-mail naar ons sturen of bellen kan 

natuurlijk ook: info@mamacash.nl, telefoon 020 689 36 34.

Ik ben geïnteresseerd in:

De financiële cursussen ‘Vrouwen, geld en idealen’.

Schenken met belastingvoordeel via een notariële akte.

Deelname aan het Fonds voor Economische Rechtvaardigheid.

Het opnemen van Mama Cash in mijn testament.

Het starten van een Fonds op Naam bij Mama Cash.

Neemt u contact met mij op voor een persoonlijk gesprek.

Ik word donateur van Mama Cash en machtig Mama Cash hierbij om tot wederopzegging

€ per maand af te schrijven van mijn bank-/girorekening.

Mijn gegevens:

voorletters v  m

achternaam

straat/huisnummer

postcode/plaats

telefoon

mobiel

e-mail

geboortedatum

rekeningnummer* bank  giro

handtekening*

* Deze gegevens zijn alleen nodig wanneer u donateur wordt.

Voor actuele informatie over Mama Cash:

www.mamacash.nl

Dit ingevulde formulier graag sturen aan:

Mama Cash 

Antwoordnummer 11412

1000 PG Amsterdam

Wij gebruiken uw adresgegevens om u te informeren over ons werk. 

Wanneer u daar geen prijs op stelt, kunt u dat aangeven.

Code: Jaarverslag 2007 (she changes the world)



Teksten
Shambhavi Sarasvati
(shambhavi108@gmail.com) 

Vertaling vanuit het Engels
The Text Company (info@thetextcompany.nl)

Ontwerp en opmaak
Jacqueline Heijmerink 
(grafischontwerp@jheijmerink.nl)

Foto’s
Anti-SGP, Nederland (blz. 3), Clean Cloths
Campaign, Nederland (blz.14), Coastal Sisters
Bameda, Kameroen (blz. 11, boven), Casablanca
Conference, Mei 2007 (blz. 34), Committee for
Asian Women (blz. 8, boven, blz. 13), 
Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la
Equidad, Mexico (blz. 4), Cotidiano Mujer, 
Uruguay (blz. 30), CROSS, India (blz. 17, rechts),
El Amane, Marokko (blz. 20 en 21), Hong Kong
Women’s Fund (blz. 41, onder), Inclusive and 
Affirming Ministries, Zuid-Afrika (blz. 29, boven),
International Network of Women's Funds (blz. 37,
boven), Joint Action Group for Gender Equality,
Maleisië (blz. 9, rechts en blz. 41, linksboven), 
La Strada International (blz. 37, onder), 
Terry Lorant (blz. 10), Manoocher Deghati/IRIN
(blz. 17, links en blz. 57), Julius Mwelu/IRIN 
(omslag), Ponton, Polen (blz. 11, onder), 
Refugees International (blz. 25, rechts), 
Relacahupan, Uruguay (blz. 32), Rural Women
Peace Link, Kenia (blz. 25, links), Tamil Nadu 
Kattaikutta – All Girls Group, India (blz. 26), 
The Culture and Free Thought Association, 
Palestina (blz. 22), Vacha, India (blz. 18 en 29,
midden),  Willem Velthoven voor Women on
Waves (blz. 33), Noortje Verhart (blz. 9, links), 
en Mama Cash.

Productie
Coördinatie en redactie:
Anna Maria Doppenberg, Mama Cash
Assistentie: Ingrid Verver, Mama Cash

Druk
robstolk®, Amsterdam

Mama Cash
Postbus 15686
1001 ND Amsterdam
T +31 20 689 36 34
F +31 20 683 46 47
E info@mamacash.nl 

www.mamacash.nl

(she changes the world)



M
am

a C
ash Jaarverslag

 2007

www.mamacash.nl




