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Het is als bij een boom. Beginnend 

als zaadje groeit die van generatie tot 

generatie uit, tot er op een dag een 

indrukwekkende schaduwbron staat.

Als vele generaties vrouwen en 

meiden hun plek aan de tafels van 

de macht innemen, zorgen ze voor 

radicale veranderingen in hun 

familie, hun gemeenschap en  

hun cultuur. 
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Mama Cash steunt Filippijnse migranten-vrouwen die gezamenlijk de 
strijd aangaan voor economische rechten in Europa. Vrouwen die plaatsnemen 
aan de vredestafels in Kenia, Nigeria en Rwanda. Jonge lesbiennes, biseksuele 
vrouwen en transgenders in China die niet langer onzichtbaar willen zijn. Meiden 
in India die voor het eerst van zich laten horen via een traditionele toneelvorm, 
voorheen verboden terrein voor hen. Sekswerkers in Turkije die vechten voor hun 
mensenrechten.

Vrouwen en meiden moeten beslissen en de leiding nemen. 
Als we onrechtvaardige wetten en schadelijke tradities en uitsluitingspraktijken 
structureel willen veranderen, moeten vrouwen en meiden volledig kunnen 
deelnemen aan het politieke, maatschappelijke en economische leven. De groepen 
die wij steunen hebben verschillende culturele achtergronden, ervaringen en zijn 
van verschillende generaties, maar ze delen deze gemeenschappelijke overtuiging 
met elkaar en met Mama Cash. 

Mama Cash viert het feit dat ze al vijfentwintig jaar investeert 
in baanbrekende vrouwen- en meidengroepen die opkomen 
voor hun rechten. Vijfentwintig is de leeftijd waarop de levendigheid en durf 
van de jeugd gezelschap krijgt van volwassen ervaring en zelfreflectie. We nemen 
nieuwe verantwoordelijkheden op ons en werken vastberaden aan het vergroten 
van onze invloedssfeer.

2008 was voor Mama Cash een jaar van creatieve verandering. 
In 2008 hebben we ons Strategisch Plan 2009-2013 ontwikkeld. We staan 
nu aan het begin van een nieuw tijdperk in onze strategische financiering en 
fondsenwerving. De wijsheid, energie en visies van zowel vrouwen als meiden 
hebben ons geweldig geïnspireerd. Daarom laten we de groepen die wij steunen en 
onze donateurs – afkomstig uit vele culturen en vele generaties – in dit verslag zelf 
aan het woord. Via hun woorden en beelden vertellen we je over 2008 en over onze 
plannen voor de toekomst. 

Maak kennis met vele generaties die hun plek innemen aan de 
tafel om te leren, te netwerken, te beslissen en het voortouw te nemen op weg 
naar een meer menswaardige en rechtvaardige wereld voor iedereen
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In dorpsraden 

en in mondiale 

overlegstructuren: 

met steun van 

Mama Cash nemen 

feministische 

voortrekkers van alle 

leeftijden hun plek 

aan de tafel in. 
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INSpIREREN TOT ACTIVISME

DIEpER GAAN, HOGER REIkEN

LICHAAM, GELD, STEM

Liga de Mujeres Desplazadas, Colombia

Stars of Hope Society, Palestina

Vacha, India

INVESTEREN IN VROUwENFONDSEN

Reconstruction Women’s Fund, Servië

STEUNTROEpEN MObILISEREN

Nationale Postcode Loterij, Nederland

Cornelia Hermann, Nederland

MAAk kENNIS MET MAMA CASH

Bestuur, adviesraad subsidieprogramma, oprichters 

van Mama Cash, medewerkers, vrijwilligers, docenten 

financiële cursussen ‘Vrouwen, geld en idealen’, 

institutionele donoren en donoren uit het bedrijfsleven

MAAk kENNIS MET  

ONzE SUbSIDIëNTEN

Mama Cash steunt vrouwengroepen

Mama Cash steunt vrouwenfondsen
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Een bericht van Nicky McIntyre 

Directeur

INSpIREREND  

ACTIVISME
beste vriend(inn)en & donoren,

Op het moment waarop we het Jaarverslag 2008 publiceren, 

bevinden we ons in de diepste wereldwijde recessie sinds 

decennia. 

Vrouwen en meiden worden altijd onevenredig hard getroffen door economische terugval. In de strijd om 

het bestaan worden meisjes eerder van school gehaald dan jongens. Vrouwen en meiden zijn de eersten die het 

zonder gezondheidszorg en voedsel moeten stellen. Op het zuidelijk en oostelijk halfrond leidt het verlies van banen 

onder vrouwen vaker tot migratie of tot nationale of internationale vrouwenhandel. 

Ondanks deze uitdagingen gaan vrouwen- en meidengroepen overal ter wereld vastberaden en creatief 

voorwaarts.

2008 was een jaar waarin de groepen die wij steunen steeds effectiever hun standpunten onder 

woorden leerden brengen. Ze startten breed georiënteerde ondersteuningsnetwerken en stimuleerden velen 

om te participeren. Bovendien bleven ze het leiderschap cultiveren dat nodig is om de mensenrechtensituatie voor 

vrouwen en meiden internationaal en interregionaal te verbeteren.

2008 was een jaar waarin vrouwenfondsen zich ontwikkelden en sterker werden. Het door Mama Cash 

gesteunde African Women’s Development Fund heeft nu een budget dat bijna gelijk is aan dat van ons. Het 

fonds, dat slechts tien jaar geleden werd opgericht, is inmiddels een machtig instituut voor vrouwenrechten op het 

Afrikaanse continent. Dat is met recht reden voor feest.



2008 was een jaar waarin bijna 2.000 vrouwen- en meidenrechten-

activisten uit de hele wereld bijeenkwamen in Zuid-Afrika.  

Deze bijeenkomst van de Association for Women’s Rights in Development bood 

een unieke gelegenheid om de bewegingen voor gendergelijkheid te versterken. 

Er werd tijdens de conferentie met name nadruk gelegd op het bundelen van 

de krachten van feministen van alle leeftijden. Mama Cash investeerde € 42.000 

in de conferentie en verstrekte een aantal vrouwengroepen een reisbeurs om te 

kunnen deelnemen. 

In 2008 investeerden enkele van onze meest visionaire overheids- en instellingspartners specifiek in 

vrouwenrechten. Een voorbeeld: twee jaar geleden ontwikkelde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 

samen met Mama Cash en zes andere maatschappelijke organisaties het Fonds voor het Millennium Ontwikkelingsdoel 3 

(MDG3 Fonds). In 2008 heeft dit vooruitstrevende fonds wereldwijd € 70.000.000 toegekend aan 45 vrouwenrechten-

groepen. Achttien hiervan zijn groepen die door Mama Cash worden of werden gesteund. 

2008 was ook een jaar waarin Mama Cash een nieuwe scherpe koers heeft uitgezet in het Strategisch 

Plan 2009-2013. Mama Cash blijft in beweging en richt haar strategische financiering vanaf nu op de raakvlakken van 

de thema’s lichaam, geld en stem. We willen investeren in groepen die het in zich hebben om hun macht en invloed 

uit te breiden en strategische kansen voor fundamentele veranderingen weten te creëren en te benutten. We blijven 

steun verlenen aan de sociale bewegingen die zich inzetten voor vrouwen die van oudsher gemarginaliseerd worden, 

zoals sekswerkers, migranten, inheemse vrouwen en meiden, lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders. Alle 

groepen die we steunen, willen we gedurende langere tijd intensief ondersteunen en helpen groeien. 

We kijken terug op datgene wat we het afgelopen jaar hebben bereikt, maar we kijken vooral naar de 

toekomst. In dit jaarverslag eren we de vrouwengroepen en donoren die hebben gediend als inspiratiebron voor de 

nieuwe richting die Mama Cash is ingeslagen. Ook eren we de vele manieren waarop vrouwen van alle leeftijden elkaar 

inspireren om risico’s te nemen en leiderschap te tonen, op weg naar een wereld waarin iedereen vrij kan zijn.

In solidariteit,

Nicky McIntyre

Een samenvatting van het strategische vijfjarenplan van  

Mama Cash, In beweging voor vrouwenrechten, vind je op   

www.mamacash.nl/strategie2009-2013.
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In 2008 investeerde Mama 
Cash € 2.515.049 in 172 
vrouwengroepen in 73 landen.

De afgelopen tien jaar - een periode waarin 
Mama Cash steeds beter fondsen wist te werven - 
hebben we bijna € 19.000.000 geïnvesteerd in de 
verbetering van vrouwen- en meidenrechten.



Marjo Meijer (left) and Anastasia posadskaya-Vanderbeck (right)

Marjo: Mooi zo! We hebben ons strategische vijfjarenplan afgerond. 

Anastasia: Onze belangrijkste missie is nog steeds het investeren in 
organisaties die wereldwijd vrouwen- en meidenrechten verdedigen en 
verbeteren. En we zijn nog steeds provocerend! Maar we gaan op allerlei 
fronten meer de diepte in.

Marjo: Ik denk dat een van de grote veranderingen is dat we ons 
nu afvragen: ‘Welke projecten bieden de meeste kans op blijvende 
veranderingen en zijn dus het meest gebaat bij onze steun?’

Anastasia: Ja, het nieuwe plan draait om werken vanuit het perspectief 
van strategische kansen. We willen steun bieden aan groepen die er klaar 
voor zijn om nieuwe wegen te verkennen voor de verbetering van vrouwen- 
en meidenrechten. 

Marjo: De visie van de groepen die wij steunen reikt zó ver. Het nieuwe 
Mama Cash wil langer en nauwer met hen samenwerken, zodat ze met 

DIEpER GAAN, 

HOGER 
REIkEN

Een gesprek tussen Marjo Meijer en  

Anastasia Posadskaya-Vanderbeck,  

co-voorzitters van het bestuur van Mama Cash
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Anastasia

Marjo



Marjo Meijer (left) and Anastasia posadskaya-Vanderbeck (right)

onze steun hun visie effectiever kunnen realiseren. En we willen meer doen om 
groepen te helpen kennis en ervaring met elkaar te delen.

Anastasia: Daarvoor hebben we geld nodig! We willen onze strategische 
financiering uitbreiden van 2,5 miljoen naar 6 miljoen euro. Dat is een grote 
sprong in vijf jaar. Ik denk dat het haalbaar is. Een van de belangrijkste taken van 
het bestuur is om het geld binnen te halen. We willen dolgraag overal nieuwe 
donoren aantrekken, maar vooral in Europa. Daar is het enthousiasme voor 
filantropie groeiende, zowel onder particulieren als onder bedrijven. 

Marjo: Ik ben erg optimistisch. Toen we elkaar vorig jaar spraken, hoopte ik op 
optimisme. Het was een uitdaging om alle veranderingen in gang te zetten en 
we moesten echt hoog reiken!

Anastasia: Ik heb het idee dat de buitenwereld heel positief reageert. 

Marjo: De grote subsidie van de Nationale Postcode Loterij bewijst dat wel.  
Zij wilden meer steun verlenen aan vrouwenrechtenorganisaties en vonden een 
gift aan Mama Cash de beste manier om groepen te financieren die het meeste 
doen voor de empowerment van vrouwen en meiden.

Anastasia: We bouwen nieuw vertrouwen, nieuwe geloofwaardigheid op. 

Marjo: Toen we begin 2009 de cheque van de Nationale Postcode Loterij 
ontvingen, stonden veel mensen in de zaal op om te juichen voor Mama Cash. 
Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. 

Anastasia: Dit was een geweldige start om middelen te vinden die we nodig 
hebben voor ons nieuwe plan.

Marjo: Er komt energie op ons af. Ik voel het. Wereldwijd en in Nederland treedt 
Mama Cash steeds meer en nog positiever op de voorgrond. Nieuwe partners, 
nieuwe mogelijkheden, nieuwe vrienden: Mama Cash groeit. 

Anastasia: Ik ben erg blij met de manier waarop alles zich het afgelopen jaar 
heeft ontwikkeld. Het is echt verbazingwekkend hoeveel er is gedaan. Nu gaan 
bestuur, medewerkers en adviseurs veel werk verzetten om onze nieuwe visie te 
implementeren! 

Een geduchte kracht

De bijna 800 leden van de  
Gweru women’s AIDS prevention 
Association (GwApA) in zimbabwe 
zijn sekswerkers en vrouwen die 
vanwege de verwoeste economie 
mogelijk gedwongen zullen worden 
om sekswerk te verrichten.  
GWAPA is actief op het raakvlak van 
economisch zelfbeschikkingsrecht, 
gezondheid en stem elkaar raken. 
GWAPA-leden leiden hiv-preventieclubs 
en participeren in workshops over 
hiv/aids, gender, mensenrechten en 
juridische zaken. Ze leiden betaalbare 
gezondheidsklinieken, starten kleine 
bedrijven en zetten zich in voor 
veranderingen in de publieke opinie, 
onderdrukkende culturele tradities en 
discriminerende wetgeving. In 2008 
steunde Mama Cash GWAPA  
met € 15.000.
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* In 2008 hanteerden we andere themagebieden voor onze strategische financiering. Omdat 
we al zijn begonnen met de invoering van ons nieuwe financieringsprogramma, opgebouwd 
rond de thema’s lichaam, geld en stem, hanteren we in dit jaarverslag alvast ons nieuwe 
kader.  

Mama Cash steunt organisaties 
die werken op het raakvlak van  
de thema’s lichaam, geld en stem.
beschermen van ons lichaam tegen geweld, het verwerven 
van het recht om weloverwogen besluiten te nemen over onze 
gezondheid, en strijden voor vrije partnerkeuze.

Volledige participatie in de economie van onze familie, 
onze buurt en ons land en het creëren van economische systemen 
waarin noch vrouwen, noch meiden, noch anderen worden uitgebuit.

beslissen en leiderschap tonen, binnen onze families, 
in onze gemeenschappen, op wereldniveau en in de media en de 
kunsten.

LICHAAM

GELD
STEM*
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we strijden tegen 

de straffeloosheid 

van geweld tegen 

vrouwen en kinderen.”

patricia Guerrero

Liga de Mujeres Desplazadas, Colombia
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Straffeloosheid is wanneer vrouwen geen mogelijkheid 

hebben gerechtigheid op te eisen. 

De afgelopen tien jaar zijn meer dan vier miljoen mensen in Colombia gedwongen gevlucht 

vanwege gewapende conflicten. Zeventig procent daarvan bestaat uit vrouwen en kinderen. Dit is 

een misdaad tegen de menselijkheid. 

Oorlog is voor niemand veilig. Maar voor vrouwen is het erger. Vrouwenlichamen zijn altijd 

onderdeel van het conflictgebied. 

Vrouwen moeten hun kinderen beschermen. Tegelijkertijd zijn zij slachtoffer van verkrachting, 

gedwongen prostitutie en gedwongen sterilisatie.

La Liga de Mujeres Desplazadas (Bond van Ontheemde Vrouwen) verzamelt getuigenissen 

en documentatie, om voor het eerst in de geschiedenis van Colombia in de rechtszaal gerechtigheid 

en schadeloosstelling te eisen voor misdaden tegen vrouwen die tijdens de conflicten zijn begaan. Dit is 

de enige manier waarop we de geschiedenis kunnen veranderen. De daders moeten voor het gerecht 

verschijnen. De overheid moet uitleggen waarom zij niets doet om vrouwen te beschermen. We zullen 

ervoor zorgen dat zij hiervoor de verantwoordelijken aanwijzen.

Ik vecht voor vrouwenrechten omdat ik een ander land wil voor mijn dochter, een ander land 

voor mijn kleindochter. Ik vecht voor mijn rechten en de rechten van elke vrouw op aarde. Laten we 

gezamenlijk globalisering een andere betekenis geven. Laten we vrijheid globaliseren.”

patricia Guerrero is directeur van La Liga de Mujeres Desplazadas.

MET wIJSHEID 

STRIJDEN EN 

wIJSHEID DELEN

In 2008 heeft Mama Cash € 728.856 
geïnvesteerd in 61 groepen die zich inzetten 
om vrouwen en meiden meer zeggenschap 
te geven over hun eigen lichaam. 
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Door Mama Cash gesteunde groepen nemen geen 
genoegen met de status quo en zijn strategisch zo 
gepositioneerd dat zij fundamentele veranderingen 
teweeg kunnen brengen.

Met steun van Mama Cash bouwt La Liga de Mujeres Desplazadas een 
netwerk op van openbare en particuliere organisaties die ontheemde vrouwen 
helpen in de rechtszaal gerechtigheid en schadevergoedingen te eisen voor de 
oorlogsmisdaden waarvan zij het slachtoffer zijn.

Onder de vele successen van La Liga de Mujeres Desplazadas is de 
overhandiging van de getuigenissen van 144 ontheemde vrouwen aan de 
Colombiaanse procureur-generaal. Hij nam een uniek besluit: de zaken zijn 
ontvankelijk verklaard en kunnen daardoor voor de rechter komen. 

La Liga de Mujeres Desplazadas strijdt voor gerechtigheid en schadeloosstelling 
en leert vrouwen leiderschap te ontwikkelen. Op het raakvlak van lichaam, 
geld en stem gaat de organisatie moedig de confrontatie aan met de complexe 
omstandigheden waaronder vrouwen leven. 
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Leden van La Liga de Mujeres 

Desplazadas hebben Ciudad 

de las Mujeres (Vrouwenstad) 

gebouwd, een plaats waar 

binnenlandse vluchtelingen 

kunnen gaan wonen. Veel van 

de inwoners zijn eiser in de 

strafzaken. Vanuit Ciudad de las 

Mujeres worden vrouwen ook 

gestimuleerd om zich

kandidaat te stellen voor een 

functie bij de lokale overheid. 
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Ik ben trots op 

de vrouwen hier 

met een handicap. 

we kunnen alles.”

Tahreer Al batran

Stars of Hope Society, Palestinaec

onomische rechtvaardigheid        arbeidsrechten
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Ik hoorde over de Stars of Hope Society toen ik aan de universiteit 

van bethlehem studeerde. Ik begon leiderschapscursussen te 

volgen, leerde Engels en mediavaardigheden en schreef verslagen 

en voorstellen. 

In de Arabische en Palestijnse cultuur is een vrouw al erg beperkt in de economische rol die ze kan 

spelen. Een handicap vergroot deze beperkingen. Omdat we vrouw zijn en een handicap hebben, zien mensen 

ons hier vaak als kinderlijk en afhankelijk. Stars of Hope is vastbesloten om dit te veranderen.

Voordat we subsidie kregen van Mama Cash, wisten we de ene dag niet waar we de volgende zouden zijn. 

Het feit dat we onze eigen, toegankelijke ruimte hebben, heeft ervoor gezorgd dat we konden groeien. 

We hebben nu meer dan negenhonderd leden uit Bethlehem, Nablus, Jenen, Hebron, Ramallah, 

Qalqelia en Tulkarem. Velen van hen zijn tijdens de oorlog gewond geraakt. Ze hebben mobiliteits-, gehoor- of 

gezichtsproblemen.

In onze advertenties in de krant staat dat iedereen die zich aanmeldt, vrouw moet zijn én een handicap 

moet hebben. Dit lijkt voor mensen die elders wonen misschien niet zo extreem, maar hier is het totaal uniek.”

Na vier maanden als vrijwilliger te hebben gewerkt, is Tahreer Al-batran  

door de Stars of Hope Society aangenomen als informatiemedewerker.

JE pLEk AAN TAFEL 

INNEMEN ÉN DE 
TAFEL OpkNAppEN

In 2008 heeft Mama Cash € 427.331 
geïnvesteerd in 35 groepen die 
zich inzetten voor economische 
rechtvaardigheid voor vrouwen.
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Door Mama Cash gesteunde groepen treden overal 
ter wereld naar voren als leiders in de frontlinie van 
vrouwenbewegingen.
De Stars of Hope Society is in april 2008 opgericht met steun van Mama Cash, 
waarmee deze zeer actieve en ambitieuze groep haar eerste permanente kantoor kon realiseren. 

Hierdoor kon Stars of Hope in 2008 meer dan vijfhonderd vrouwen met een 
handicap opleiden. De opleidingsprogramma’s zijn erop gericht Palestijnse vrouwen 
met een handicap klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en nieuwe mensenrechten- 
activisten op te leiden.

Stars of Hope bestaat minder dan een jaar, maar werkt nu al samen met lokale en 
wereldwijde netwerken voor vrouwenrechten om de positie van vrouwen met een handicap 
in Palestina en de rest van de wereld te verbeteren. 

De organisatie stelt zichzelf hoge doelen: druk uitoefenen op mainstream 
mensenrechtenorganisaties om aandacht te besteden aan vrouwen met een handicap en 
hen een plek te geven aan de beleidstafels. 

Stars of Hope is de eerste groep die strijdt voor economische rechtvaardigheid 
voor vrouwen met een handicap in palestina. De organisatie bevindt zich in een 
strategische positie om diep gewortelde vooroordelen en beperkende wetten en bepalingen 
te veranderen. Dit doet Stars of Hope door in Palestina en daarbuiten de standpunten en 
expertise van vrouwen met een handicap openbaar te maken.

Vrouwen met een 

handicap kunnen zelf 

verantwoordelijkheid 

dragen voor hun 

levensonderhoud. 

Stars of Hope 

stimuleert dit en 

maakt dit zichtbaar.
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Ik wil net als 

jij krachten 

bundelen. De krachten 

van meisjes.” 

Sushma Yadav

Vacha, India



STEM

Vroeger was ik zó bang. Ik was bang dat mensen de spot met me 

zouden drijven als ik het initiatief zou nemen. Tegenwoordig dans 

ik, zing ik, teken ik. Ik heb PowerPoint-presentaties gemaakt en ik 

leer hoe ik een film moet maken. Ik probeer de leiding te nemen. 

Ik heb een zus. Iedereen zegt steeds, ‘Wat zielig. Die bruidsschatten gaan zo veel kosten.’ 

Maar toch ben ik trots dat ik een meisje ben. Ik krijg zoveel moed van Vacha. Ik denk nu dat het beter is 

om een meisje te zijn.

Ik probeer een meidengroep te vormen. Ik moet vijf of zes meisjes overhalen. Ik vertel hun dat we informatie 

krijgen over gezondheid en over hoe we voor onszelf kunnen zorgen. We gaan wat Engels leren en we gaan zelfs 

naar de film. Maar ze geloven me niet. Dus moet ik het nog harder proberen. Ik ga extra mijn best doen. 

Ik droom van niets anders dan dat alle meisjes eindelijk iemand worden. De hele samenleving in mijn 

land zal sterke en krachtige meisjes en vrouwen hebben. 

Er zijn zo veel beperkingen. Maar als we allemaal ons best doen, gebeurt het. Als er meer organisaties als 

Vacha komen, dan gaan dingen zeker veranderen.

Sushma Yadav is veertien. ze woont in een sloppenwijk van Mumbai, gaat naar school en is een veelbelovende jonge leider. 
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OpSTAAN EN  

JE MOND OpENDOEN

In 2008 heeft Mama Cash € 964.941 
geïnvesteerd in 70 groepen die zich inzetten 
om de zichtbaarheid en politieke participatie 
van vrouwen te vergroten, hun stem te laten 
horen en hun leiderschapsvaardigheden en 
kansen te stimuleren.  
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Meiden kunnen veranderingen in 

gang zetten. Ze kunnen leiders 

worden, nu en later. Vacha geeft 

meiden een stem, vergroot 

hun zichtbaarheid en verbetert 

tegelijkertijd hun kansen op 

onderwijs, zinvol werk en een 

leidersrol om de repressieve 

tradities waaronder zij leven te 

beïnvloeden.

“Waarom deze intimidatie? Waarom zouden wij 

degenen zijn die thuis moeten blijven? Hebben 

wij niet het recht om rond te wandelen en lol te 

maken, onze mening te geven en te lachen?” — 

Een dia uit een PowerPoint-presentatie gemaakt 
door de meiden van Vacha

Mama Cash wil dat meiden worden gezien en gehoord. 

Vacha betekent ‘spraak’ in Hindi. 

De meiden van Vacha komen uit arme gezinnen. De meesten zijn kinderen van 
migrantenouders die in verschillende steden in India, waaronder Mumbai, proberen in 
hun levensonderhoud te voorzien. Allemaal wonen ze in de troosteloze armoede van een 
sloppenwijk.

Dankzij de steun van Mama Cash kunnen de meiden van Vacha vaardigheden 
ontwikkelen op het gebied van media, spreken in het openbaar en leiderschap. Ze worden 
aangemoedigd deze vaardigheden te gebruiken voor meer zelfbeschikkingsrecht.

De meiden leren een computer te gebruiken en originele films en foto’s te maken. 
Ze creëren multimediaprojecten waarin zij hun gevoelens uiten over de ‘laagwaardige’ 
positie van meiden en hun beperkte bewegingsvrijheid, onderwijskansen en levenskeuzes. 

Meer dan 1.500 meiden hebben deelgenomen aan de programma’s van Vacha. 
Een recente PowerPoint-presentatie van Vacha, waaraan honderden meiden hebben 
bijgedragen, is breed besproken in bekende media en heeft in de gemeenschap een 
discussie op gang gebracht over de zware omstandigheden waaronder meiden leven.
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VROUwEN-
FONDSEN 



Mirjana Mirosavljevic

(rechts) en Slavica Stojanovic, directeur 

van Reconstruction Women’s Fund
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Lokale vrouwenfondsen 

kunnen direct reageren 

op de behoeften van de 

gemeenschap waarvan zij 

deel uitmaken.”



28

M
am

a 
C

as
h 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
08

wereldwijd heeft tweederde van de 
vrouwenrechtenorganisaties een 
jaarbudget van minder dan 50.000 
Amerikaanse dollars.
Mama Cash helpt bij de opbouw van een sterk netwerk 
van vrouwenfondsen die de groei van lokale en regionale 
vrouwenbewegingen kunnen steunen. 

In 2008 investeerde Mama Cash in twaalf vrouwenfondsen. 
Deze fondsen leveren cruciale subsidies ter ondersteuning van kleinschalige en 
nieuwe initiatieven op het gebied van vrouwen- en meidenrechten in hun regio. 
Ze werven (inter)nationale middelen om belangrijke lokale problemen aan te 
pakken. Ze zetten zich ook in om lokale donorgemeenschappen te ontwikkelen 
en startende vrouwen- en meidenrechtengroepen te koppelen aan grotere 
netwerken van fondsenverstrekkers. 

Mirjana Mirosavljevic,
programmacoördinator voor het 
Reconstruction Women’s Fund, Servië



we proberen de groepen echt te stimuleren hun 
kansen te grijpen. In het westen van Servië werd een 

bedrijf geprivatiseerd en ontsloeg de nieuwe eigenaar heel 

veel werknemers. De vrouwen kregen vijftig euro minder 
compensatievergoeding dan de mannen. De lokale vrouwengroep belde ons en zei, ‘We hebben een probleem’. We hebben ze onmiddellijk geld gegeven 

om een rondetafelgesprek te organiseren. Ze belden experts, vertegenwoordigers van vakbonden en anderen die te 

maken hebben met de arbeidsmarkt. Ze belden zelfs de Raad van Gendergelijkheid van de overheid. 

De gebeurtenis trok landelijk veel televisieaandacht. De minister van Arbeid en Werkgelegenheid moest publiekelijk 

toegeven dat er sprake was van discriminatie. Veel mensen hoorden dit. Uiteindelijk moest de eigenaar op zijn besluit 

terugkomen en de vrouwen dezelfde vergoeding geven als de mannen. Met die kleine steun, precies op het juiste moment, 

wisten vrouwen zo veel te bereiken. Lokale fondsen kunnen vrouwen de kans geven dit soort problemen op te lossen.

We zetten ons ook in voor nieuwe bewegingen. Met onze steun kon de eerste mensenrechtengroep voor Roma-

lesbiennes worden opgericht, die nog steeds door ons wordt gesubsidieerd. Het zijn moedige en vastberaden vrouwen 

die hebben besloten taboes te doorbreken en voor het eerst openlijk praten over de druk en het brute geweld waaraan 

zij vanwege hun seksualiteit zijn blootgesteld. Nu organiseert deze groep workshops over vrouwenrechten en de 

ervaringen van Roma- en niet-Roma-lesbiennes en komt ze op voor vrouwen met een handicap en oudere vrouwen.

Het Reconstruction Women’s Fund bouwt op de ervaringen en wijsheid die Servische vrouwengroepen 

gedurende vele jaren hebben opgedaan in de strijd tegen oorlog, nationalisme, racisme, geweld tegen vrouwen en  

alle soorten discriminatie. Wij houden de feministische traditie in Servië levend.”
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kANSEN GRIJpEN EN GEMEENSCHAppEN bOUwEN 
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effectief, betrouw
baar en verantwoordelijk handelen

STEUNTROEpEN 
MObILISEREN



Mama Cash mobiliseert middelen om de omvang, 
invloed en collectieve macht van vrouwen- en 
meidenrechtengroepen te vergroten 
we breiden ons netwerk uit van instituties en bedrijven die vrouwenrechten 
steunen.

In 2008 kon Mama Cash onder andere de Ford, Oak en Triodos Foundations, Glamour Magazine 
en De Bijenkorf rekenen tot haar groeiende netwerk van institutionele donoren en donoren uit het 
bedrijfsleven. Deze partners zien Mama Cash als een belangrijke tussenpersoon die effectief contact 
kan leggen met en steun kan bieden aan lokale en regionale vrouwen- en meidenbewegingen op het 
gebied van sociale rechtvaardigheid.

Mama Cash biedt particuliere donateurs meer manieren om elkaar 
te ontmoeten, kennis uit te wisselen en betrokken te raken.

In 2008 hebben we een nieuw en innovatief donateursprogramma voor particulieren geïntroduceerd: 
‘MC2 = Make Change with Mama Cash’. MC2 biedt donateurskringen en cursussen op het gebied van 
financieel beheer en beleggen. Donateurskringen bestaan uit mensen die graag meer kennis willen 
vergaren over internationale vrouwenbewegingen die actief zijn op specifieke terreinen en deze ook 
financieel willen steunen. Tot MC2 behoort ook de Erfdochters, een discussiegroep voor vrouwen met 
geërfd geld. 

In 2008 is in samenwerking met Hivos het Riek Stienstra Fonds opgericht. We hopen dat de  
Riek Stienstra-donateurskring de grootste bijdrage van Nederlandse particulieren aan de rechten  
van lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders waar ook ter wereld zal gaan leveren.  
De nieuwe MC2-donateurskring Economische Rechtvaardigheid steunt strategische inspanningen om 
de economische uitbuiting van vrouwen en meiden tegen te gaan en volledige economische rechten 
voor hen te bewerkstelligen. 

we streven ernaar meer Europese particuliere donateurs en instellingen  
te betrekken bij de filantropische beweging voor sociale rechtvaardigheid. 

Sociale-rechtvaardigheidsfilantropie werkt aan creatieve allianties tussen donoren, stichtingen en 
non-profitgroepen. Deze vorm van filantropie inspireert mensen om meer te weten te komen over de 
kwesties die hen bezighouden en om nieuwe financiële en andersoortige middelen te geven aan sociale-
rechtvaardigheidsbewegingen en diegenen die het meest zijn getroffen door sociale onrechtvaardigheid. M
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aa
nd
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ht v

ragen voor sociale-rechtvaardigheidsfi lantropie



Vrouwen 
moeten 

weten wat hun 

rechten zijn.”
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Marieke van Schaik

Nationale Postcode Loterij, Nederland



Mama Cash geeft financiële steun aan kleine 
organisaties die zijn opgericht door vrouwen 

voor vrouwen. Haar werkwijze is echt anders dan de 
grote, hulpgerichte humanitaire fondsen.In Nederland is vrouwenhandel bijvoorbeeld een enorm probleem. Mama Cash is actief in 

de thuislanden van veel van de vrouwen die hier terechtkomen. We denken dat de groepen die 

Mama Cash steunt mensenhandel deels kunnen voorkomen door vrouwen bewust te maken van 

hun rechten voordat ze hun land verlaten. De Nationale Postcode Loterij wil meer doen ter ondersteuning van vrouwenrechten. 

Mama Cash werkt vanaf de basis met groepen die vrouwen echt op hun rechten wijzen en 

zich inzetten voor hun empowerment. Dit is de enige manier waarop vrouwen zelf permanente 

veranderingen teweeg kunnen brengen.”Marieke van Schaik is hoofd Goede Doelen bij de Nationale postcode Loterij.
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Marieke van Schaik

Nationale Postcode Loterij, Nederland

De Nationale postcode Loterij (NpL) heeft Mama 
Cash een bijdrage verstrekt vanuit de opbrengsten 
van de loterij van 2008. De financiële steun voor 
vijf jaar start in 2009. Sinds de oprichting in 
1989 heeft de NpL, die in Nederland 2,5 miljoen 
deelnemers heeft, internationaal meer dan 
2,7 miljard euro gegeven voor mensenrechten, 
armoedebestrijding, de natuur en het milieu. 



We hebben al 
een lange weg 

afgelegd, maar het einde 

is nog niet in zicht.”

Cornelia (Corrie) Hermann

Donateur van Mama Cash
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Ik ben al bijna mijn hele leven actief in de internationale 
vrouwenbeweging. Ik ben behoorlijk oud moet je weten:  

al 76 jaar. Soms moet ik erom lachen. Ik voel me geen 76! 
Ik ben arts. Toen ik studeerde, vormden vrouwen een minderheid. Nu is meer dan de helft van de studenten die arts 

willen worden, vrouw. 
Als je getrouwd was, kon je na je afstuderen geen werk vinden in een ziekenhuis of medische praktijk. 

Wat wel mogelijk bleek, was een administratieve baan in de gezondheidszorg. Dat bleek eigenlijk een goede zet.  

Ik klom steeds hoger op en werd in 1998 gekozen tot lid van het Nederlandse parlement voor GroenLinks. 

Het is voor een vrouw moeilijk de top te bereiken. Zelfs in Nederland, waar vrouwen officieel dezelfde rechten 

hebben als mannen, bestaat de top nog voornamelijk uit mannen. 
We weten hoe het voelt om laag op de ladder te staan. Met dit in ons achterhoofd moeten we proberen andere 

vrouwen die beperkte rechten hebben, te helpen. Mama Cash biedt ons de gelegenheid dit te doen.”

Cornelia Hermann is arts, lid van GroenLinks,  
voormalig lid van het Nederlandse parlement  
en al haar leven lang milieu- en vrouwenrechtenactivist.
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“Mama Cash steunt betrouwbare vrouwen en 
netwerken. Als een vrouw slecht is behandeld, 
lichamelijk of economisch, dan kan ze ergens heen. 
ze kan een betrouwbare bondgenoot vinden. Dit 
inspireert mij om aan Mama Cash te geven.”
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MAAk 
kENNIS MET 

MAMA CASH



M
am

a 
C

as
h 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
08

37

bESTUUR
•	Marjo Meijer (co-voorzitter)
•	Anastasia Posadskaya-Vanderbeck (co-voorzitter)
•	Eveline de Jong (penningmeester)
•	Lin Chew 
•	Jessica Horn
•	Jasvir Kaur 
•	Marijke Kuijpers
•	Idelisse Malavé 
•	Myra ter Meulen
•	Wanda Nowicka
•	Leila Jaffar (einde termijn juli 2008)
•	Kai Pattipilohy (tot maart 2008)

ADVIESRAAD  
STRATEGISCHE 
FINANCIERING
•	Mintwab Aliyou (Sub-Sahara Afrika)
•	Katja Assoian (Europa en de Gemenebest  
van Onafhankelijke Staten)

•	Gisela Dütting (Midden-Oosten en Noord-Afrika)
•	Leila Jaffar (Nederland/Midden-Oosten en Noord-Afrika)
•	Zaina Maimu (Sub-Sahara Afrika)
•	Madeleine Maurick (Sub-Sahara Afrika)
•	Hanka Mongard (Europa en de Gemenebest  
van Onafhankelijke Staten)

•	Lorraine Nencel (Latijns-Amerika en de Cariben)
•	Christina Reyna (Latijns-Amerika en de Cariben)

Naast de leden van de Nederlandse adviesraad heeft Mama Cash 
plaatselijke adviseurs in alle landen waar we financiële steun geven.

OpRICHTERS  
VAN MAMA CASH
•	Lida van den Broek
•	Dorelies Kraakman (1946-2002)
•	Tania Leon (1944-1996)
•	Marjan Sax
•	Patti Slegers 

bestuur van Mama Cash

Achterste rij (van links naar rechts): Anastasia Posadskaya-Vanderbeck, Marijke 

Kuijpers, Eveline de Jong, Idelisse Malavé, Lin Chew en Wanda Nowicka. Voorste rij: 

Marjo Meijer, Jessica Horn en Myra ter Meulen. Niet op de foto: Jasvir Kaur.
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MEDEwERkERS
Directie 
•	Nicky McIntyre (directeur)
•	Liesbeth Schipper (directieassistent)

Fondsenwerving en communicatie
•	Esther Arp (medewerker fondsenwerving particulieren)
•	Janine van Doorn (medewerker fondsenwerving en 
communicatie particulieren)

•	Anna Maria Doppenberg (senior communicatiemanager)
•	Yolanda Jansen (senior medewerker fondsenwerving 
institutionele donoren)

•	Joseline de Koning (assistent fondsenwerving particulieren)
•	Esther Lever (medewerker fondsenwerving institutionele donoren)
•	Nicky McIntyre (interim manager fondsenwerving en 
communicatie)

•	Ingrid Verver (medewerker communicatie)

Strategische financiering
•	Josephine Abahujinkindi (programmamedewerker  
Sub-Sahara Afrika)

•	Ellen Ambags (programma-assistent)
•	Beata Baradziej (programma-assistent Europa en de 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten)

•	Elise Le Guil (programma-assistent Midden-Oosten en 
Noord-Afrika)

•	Annie Hillar (manager strategische financiering)
•	Gabriëlle de Kroon (programma-assistent Latijns-Amerika en 
de Cariben)

•	Naïma el Moussati (programmamedewerker Midden-Oosten 
en Noord-Afrika)

•	Jessica Sinclair (programma-assistent Sub-Sahara Afrika)
•	Saskia Vliek (programma-assistent Azië en de Pacific)
•	Esther Vonk (senior programmamedewerker Europa en de 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten)

Financiën en administratie
•	Nathalie Gill (office assistent) 
•	Titia van der Hoek (office manager)
•	Anne Jong (financieel assistent)
•	Marijke Marica (algemeen assistent)
•	Hanneke Timmer (HR-adviseur)
•	Janet Zeegers (manager financiën en administratie)

Vertrokken in 2008
•	Thelma Doebar (financieel medewerker) 
•	Tanja Elias (financieel assistent)
•	Hanneke Kamphuis (directeur)
•	Hélène Leclerc (interim programmamedewerker Azië en de 
Pacific)

•	Hanke Nubé (assistent fondsenwerving institutionele donoren) 
•	Aparna Nayampalli (programmamedewerker Azië en de 
Pacific)

•	Carmen Reinoso (programmamedewerker Latijns-Amerika en 
de Cariben) 

•	Tiny Smit (financieel medewerker)
•	Ewa Szepietowska (programma-assistent Nederland)
•	Els Wagemans (waarnemend manager Strategische 
financiering)

Vrijwilligers in Nederland
•	Idil Absiye 
•	Anna Ankoné
•	Caroline Beilsma
•	Rinske Boersma
•	Maria Breure
•	Tori Egherman  
•	Ana Fernandez
•	Laura van Geel
•	Nguyen Thuy Giang
•	Anne van der Graaf
•	Reina Hekman
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•	Elvira Karypbaeva
•	Mirjam Kikkert
•	Tatiana Krylova
•	Anita Kucsarova
•	Willemijn Leenhouts
•	Maxime Look
•	Marjo van Loosdregt
•	Natalia Martens
•	Beatrice Moulianitaki
•	Thérèse Nahimana
•	Amber O'Connell
•	Eva Pallandt
•	Susana Sanz
•	Elena Sarancha
•	Karin Tolsma
•	Louise Vigeant
•	Thirsa de Vries

Docenten financiële cursussen  
‘Vrouwen, geld en idealen’
•	Hélène Faasen (notaris)
•	Marijke Kuijpers (Guidato Family Office)
•	Marjan Sax (Sax Consultancy)
•	Margriet de Vegt (Fortis Investments)

INSTITUTIONELE EN 
bEDRIJFSDONOREN
•		Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds (NL)
• Anonieme stichting/King Baudouin Foundation United 
States (VS)

•		Barrow Cadbury Trust (VK) 
•		Diepeveen Fonds (NL)
•		Stichting Doen (NL)
•		Engels & Partners (NL)
•		Filia die Frauenstiftung (DU)
•		Ford Foundation (VS) 
•		Goldman Sachs International/Charities Aid Foundation (VK) 
•		Helena Lako Foundation (NL)
•		Hivos (NL)
•		Irish Aid (IE)
•		Maria Willard Fonds (NL) 
•		Ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS (NL) 
•		Nan Lombaers/Els Huijser Fonds (NL) 
•		Nike Foundation/Charities Aid Foundation America (VS) 
•		Oak Foundation (ZWI) 
•		Sigrid Rausing Trust (VK)
•		Starry Night Fund of Tides Foundation (VS)
•		Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen (NL)
•		Swanee Hunt Family Foundation/King Baudouin         
 Foundation United States (VS)

•		Tet Ansanm Fund of Tides Foundation (VS)
•		Tides Foundation (VS)
•		Triodos Foundation (NL) 
•		Western Union Foundation (VS) 
•		Women’s Funding Network (VS)
•		Swedish International Development Agency (ZWE)
•		Verschillende kleine bedrijven en instellingen

De Nationale Postcode Loterij (NPL) is niet opgenomen in bovenstaande lijst. 
Hoewel de NPL Mama Cash een bijdrage heeft verstrekt vanuit de opbrengsten 
van de loterij van 2008, start de financiële steun voor vijf jaar pas in 2009.
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AFRIkA, SUb-SAHARA

bURUNDI
Abaremeshamahoro
Opzetten van een ‘train-de-trainers’-programma om 
de gemeenschap via workshops bewust te maken van 
de seksuele rechten van vrouwen.
€ 15.000

Groupement des Femmes pour la Redynamisation 
des Valeurs Ethiques au Burundi (GROFERVE)
Seksuele voorlichting en empowerment-workshops 
voor meiden, en formatie van jeugdclubs om ruimte 
te bieden voor kennisuitwisseling en gesprekken over 
seksualiteit.
€ 12.000

GAbON
Middle Africa Network for Women’s Reproductive 
Health in Gabon, Cameroon and Equatorial Guinea 
(GCG)
Oprichting van een netwerk in Gabon, Kameroen 
en Equatoriaal-Guinea om vrouwen meer en betere 
toegang te geven tot hoogstaande reproductieve 
gezondheidszorg.
€ 8.000

GAMbIA
Pro-Hope International
Onderwijsprogramma over seksuele en reproductieve 
gezondheid voor meiden en jongeren in plattelands-
gemeenschappen.
€ 13.344

IVOORkUST
Centre Feminin pour la Democratie et les Droits de 
l’Homme en Cote d’Ivoire (CEF-CI)
Reisbeurs voor deelname aan het AWID International 
Forum in Kaapstad, Zuid-Afrika (14-17 november).
€ 2.792

kAMEROEN
Coastal Sisters Bamenda
Een van de zes winnaars van de Mama Cash (she 
changes the world) Award 2008. Voorlichten van 
vrouwen en meiden over onafhankelijkheid en 
aanbieden van beroepsopleidingen.
€ 5.000

kENIA
Gender Violence Recovery Centre (GVRC) in het 
Nairobi Women’s Hospital
Oprichting van crisiscentra voor medische en 
psychologische hulp aan vrouwen, kinderen en 
mannen die zijn verkracht of mishandeld en familie of 
huis hebben verloren als gevolg van het geweld na de 
verkiezingen in januari 2008.
€ 10.000

Rural Women Peace Link
Capaciteitsversterkende workshops gericht op het 
opkomen voor vrouwenrechten en het verlenen van 
juridische bijstand aan slachtoffers van geweld. 
Doelgroepen zijn lokale vrouwenorganisaties, 
advocaten, gezondheidswerkers en parlementariërs.
€ 10.000

MALAwI
Girls Empowerment Network (GENET-Malawi)
Training van kwetsbare meiden en jonge vrouwen 
om zichzelf te beschermen tegen gendergerelateerd 
geweld, verkrachting en hiv/aids. Oprichting van een 
netwerk om de gemeenschap bewust te maken van 
de rechten van meiden.
€ 14.000

Women’s Legal Resources Centre
Empowerment van vrouwen om leiderschapsposities 
te kunnen vervullen en deelname aan besluit-

MAMA CASH STEUNT 
VROUwENGROEpEN

vormingsprocessen te bevorderen.
€ 10.000

MALI
Musow
Vergroten van het bereik voor het online 
vrouwentijdschrift van deze groep en stimuleren 
van discussies over relevante onderwerpen, zoals 
seksualiteit, geweld tegen vrouwen en polygamie.
€ 12.000

NIGERIA
Women Peace and Security Network Africa (WIPSEN)
Deelname van vrouwelijke leiders aan het vredesproces 
in de Nigerdelta bevorderen, om aandacht te vragen 
voor de stem, zorgen en prioriteiten van vrouwen in de 
vredes- en ontwikkelingsplannen.
€ 10.000

OEGANDA
Gwokke Ber Two Pe Yero
Empowerment van vrouwen en kinderen zodat ze 
leren opkomen voor hun juridische, seksuele en 
genderrechten. Voorlichting geven aan andere groepen 
over de ernstige gevolgen van geweld tegen vrouwen.
€ 11.600

Integrated Women and Children’s Development 
Activities (IWCDA)
Campagne om lokale leiders bewust te maken van 
vrouwenrechten en met de gehele gemeenschap een 
eind te maken aan gendergerelateerd geweld. 
€ 15.000

Mentoring and Empowerment Programme for Young 
Women (MEMPROW)
Vergroting van het zelfvertrouwen en de vaardigheden 
van jonge vrouwen via empowerment-training, 
capaciteitsversterking en dialogen tussen generaties.
€ 15.000

St Francis Reach the HIV/AIDS Widows
Training over eigendoms- en erfrecht voor weduwen 
die leven met hiv/aids.
€ 13.742 
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Women Rights Initiative (WORI)
Leiderschapstraining voor 50 vrouwelijke leiders in de 
twee subprovincies van het district Jinja. 
€ 20.000 

RwANDA
Safer Rwanda
Vergroting van de rol van vrouwen in vredes-
programma’s door vrouwen te trainen in 
vredesstrategieën, theater en sport.
€ 10.216

Solidarité pour l’Epanouissement des Veuves et des 
Orphelins visant le Travail et l’Auto promotion (SEVOTA)
Mobilisatie en empowerment van vrouwelijke 
slachtoffers van seksueel geweld, hun kinderen en 
ouderloze tienermoeders.
€ 15.000

SIERRA LEONE
Gbotima Women’s Development Association 
(GBOWODA)
Workshops en bewustwordingscampagnes om met 
behulp van gemeenschapsleiders, vrouwelijke leiders, 
traditionele leiders en religieuze leiders verandering te 
brengen en het geweld tegen vrouwen te stoppen.
€ 11.000

Women’s Partnership for Justice and Peace (WPJP)
Oprichting van een regionaal vrouwennetwerk dat 
zich inzet voor de bescherming van vrouwenrechten. 
Capaciteitsversterking voor vrouwelijke leiders om 
platforms en allianties te vormen ten behoeve van 
vrede en rechtvaardigheid voor vrouwen en meiden.
€ 17.000

SOEDAN
Lopit Women and Youth Development Association 
(LOWYDA)
Het ontwikkelen van een serie workshops om 
vrouwen te informeren over de Comprehensive 
Peace Agreement en hen voor te bereiden op 
leiderschapsposities en actieve deelname aan 
besluitvormingsprocessen.
€ 13.830

The South Sudan Women’s Empowerment Network 
(SSWEN)
Het organiseren van een bijeenkomst (17-21 
augustus 2008) van 200 vrouwelijke leiders uit heel 
Soedan en de diaspora om een krachtig netwerk 

te creëren ter promotie en bescherming van 
vrouwenrechten en gendergelijkheid.
€ 5.000

TANzANIA
Kigoma Women Development Group (KIWODE)
Versterking en uitbreiding van meidenclubs op school 
die opkomen voor hun mensenrechten - waaronder 
de strijd tegen seksuele uitbuiting en intimidatie 
van meiden op school - via zeggenschap en publieke 
voorlichting.
€ 16.000

Sahiba Sisters Foundation
Verslaglegging van de wijze waarop Sahiba 
leiderschap en organisatietalent heeft ontwikkeld 
onder lokale vrouwelijke leiders en jongeren in 
Tanzania gedurende de afgelopen tien jaar.
€ 15.000

Tanzania Women of Impact Foundation (TAWIF)
Versterking van de operationele capaciteit 
voor mobilisatie van vrouwengroepen, 
leiderschapstrainingen, juridische bijstand en 
bepleiting van vrouwenrechten.
€ 43.000 (tweejarige steun)

Women Rights Action Group (WRAG)
Trainingen over de huidige grondeigendomsrechten 
van vrouwen in Tanzania om het bewustzijn te 
vergroten.
€ 10.000

zAMbIA
Zambia Association for Research and Development 
(ZARD)
Training voor plattelandsvrouwen over manieren om 
hiv/aids-besmetting, huiselijk geweld en armoede te 
verminderen. Empowerment van vrouwen door hen 
voor te lichten over de wetten die hen beschermen 
en strategieën om handhaving ervan op te eisen.
€ 21.000 

zIMbAbwE
Gweru Women’s AIDS Prevention Association 
(GWAPA)
Vergroting van de inspraak van sekswerkers bij 
openbare beleidsvorming en landelijke instellingen 
en vermindering van de verspreiding en de impact 
van hiv/aids.
€ 15.000 

Umguza AIDS Foundation
Capaciteitsversterking van de gemeenschap voor 
de aanpak van hiv/aids en empowerment van 
vrouwen en meiden. Verkiezing van een meisje als 
vertegenwoordiger in de lokale overheid, bepleiting 
van geboorteregistratierechten en trainingen voor 
meisjes over seksuele rechten.
€ 12.000 

zUID-AFRIkA
Coalition of African Lesbians (CAL)
Organisatie van het Feminist Leadership Institute 
2008 voor LBT-vrouwen (lesbiennes, biseksuelen, 
en transgenders) en feministen in Afrika  (24-29 
februari in Maputo, Mozambique).
€ 10.000

Just Associates (JASS)
Training van vrouwen ter versterking van de 
feministische respons op hiv/aids-zaken.
€ 27.355

AzIë EN DE pACIFIC

CHINA
Anonieme groep
Training voor vrouwelijke fabrieksarbeiders in China 
over bundeling van krachten en opeising van hun 
rechten.
€ 26.421 (tweejarige steun)

Common Language
Een van de zes winnaars van de Mama Cash (she 
changes the world) Award 2008. Steun aan activistes 
die opkomen voor de rechten van lesbiennes en 
transgendervrouwen in China.
€ 5.000 
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Shem Women’s Group
Ontwikkelen van de leiderschapscapaciteiten 
en vaardigheden op het gebied van sociaal 
ondernemen bij jonge Tibetaanse vrouwen.
€ 14.000

Yunnan Lesbians Volunteer Association
Empowerment van de lesbische gemeenschap 
in Yunnan via capaciteitsversterking en 
vrouwenrechtenprogramma’s.
€ 5.000 

FILIppIJNEN
Center for Asia Pacific Women in Politics (CAPWIP)
Reisbeurs voor Aziatische vrouwengroepen om deel 
te kunnen nemen aan het Third Global Congress in 
Politics and Governance, “Gender in Climate Change 
and Disaster Risk Reduction” (19-22 oktober), om 
de klimaatverandering aan te pakken en het risico op 
een ramp te verkleinen.
€ 10.000 

Gay and Lesbian Activist Network for Gender Equality 
Inc. (GALANG)
Voorlichting aan lesbische groepen over de 
Yogyakarta-principes om de impact van hun eigen 
campagnes voor seksuele rechten in de Filippijnen te 
vergroten.
€ 13.000 

Mission for Migrant Workers (MFMW)
Training in capaciteitsversterking voor vrouwelijke 
migranten en ondersteuning bij werk en immigratie 
voor vrouwelijke Filippijnse en Indonesische 
migrantenwerkers in Hong Kong.
€ 7.750 

HONG kONG
Hong Kong Women Workers’ Association
Krachtenbundeling en empowerment van vrouwelijke 
arbeiders in de informele sector in Hong Kong om op 
te komen voor hun rechten.
€ 36.100 (tweejarige steun)

Nutong Xueshe (NTXS)
Algemene steun voor een opkomende lesbische 
 groep die via innovatieve internet- en media-
technologieën mensen in verschillende regio’s in 
China bewust maakt van seksuele minderheden.
€ 26.000 

INDIA
Astitva / Enterprising Women Unlimited 
Aanbieden van een empowerment-programma met 
onder andere zelfverdedigingscursussen voor jonge 
meiden in de stad Dehradun.
€ 12.000 

Awaaz-e-Niswan (AEN)
Organiseren van trainingen en workshops voor 
persoonlijke ontwikkeling en empowerment van 
moslima’s in de sloppenwijken van Mumbai.
€ 15.811 

Creating Resources for Empowerment in Action (CREA)
Leiderschapsversterking voor vrouwen, seksuele 
minderheden en sekswerkers en vorming van 
allianties tussen bewegingen van sekswerkers, 
vrouwenbewegingen en mensenrechtenorganisaties 
waar ook ter wereld. Vergroting van het bewustzijn 
van geweld tegen sekswerkers.
€ 10.000 

Society for Rural Education and Development (SRED)
Organisatie van de Asian Rural Women’s 
Conference 2008 in maart ter versterking van het 
leiderschap en de capaciteit van de Aziatische 
plattelandsvrouwenbeweging om het overheidsbeleid 
te beïnvloeden.
€ 15.000 

Spandhana
Versterking van de moslimabeweging en 
empowerment van vrouwelijke arbeiders in de 
informele sector in Karnataka via trainingen over 
arbeidsrechten en door arbeidersorganisaties.
€ 12.000 

Tamil Nadu Kattaikkuttu Kalai Valarchi Munnetra 
Sangam 
Institutionele ondersteuning van een theatergroep 
met alleen meiden op het platteland in Zuid-India 
voor trainingen in Kattaikkuttu-theater, een van 
oudsher mannelijke kunstvorm.
€ 13.500 

VACHA
Visuele mediatraining voor de empowerment van 
meisjes in Mumbai, zodat ze hun verhaal kunnen 
vertellen via beeld en film. 
€ 16.233 

INDONESIë
Human Rights Advocacy and Legal Aid Institute (LABH)
Trainen van vrouwen zodat zij juridische bijstand 
kunnen geven inzake mensen- en arbeidsrechten om 
meer invloed te krijgen op het beleid en de wetten 
die invloed op hun leven hebben.
€ 11.000

Perkumpulan Suara Ibu Peduli (SIP)  
(The Voice of Concerned Mothers)
Steun voor externe evaluatie van de afgelopen 
tien jaar als onderdeel van het strategische 
planningsproces van de groep.
€ 10.000 

RUMPUN Tjoet Niak Dien
Empowerment van huishoudelijk personeel zodat zij 
kunnen opkomen voor hun bescherming, alternatieve 
opleidingen kunnen volgen en elkaar kunnen 
ontmoeten.
€ 5.335 

Yasanti - Yayasan Annisa Swasti
Project om de krachten van vrouwelijke ‘sjouwers’ op 
een traditionele markt in Yogyakarta te bundelen en 
hen te beschermen.
€ 12.614 

kOREA
Magdalena House
Uitvoeren en publiceren van onderzoek naar de 
rechten van sekswerkers in de rosse buurt van Seoul. 
Een eind maken aan vooroordelen tegen sekswerkers 
en strijden tegen het overheidsbeleid op het gebied 
van de seksindustrie.
€ 13.830 

MONGOLIë
The ‘Princess’ Centre for the Protection of Girls and 
Women’s Rights
Training levensvaardigheden voor tienermoeders 
zodat ze hun leven zelf vorm kunnen geven in 
Ulaanbaatar.
€ 5.000 

NEpAL
Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra (PEWA)
Trainingsprogramma ter bevordering van de rol van 
Nepalese vrouwen in vredesprocessen en evenredige 
vertegenwoordiging in het parlement.
€ 3.293 
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Empowering Women of Nepal (EWN)
Trainingsprogramma’s over ecotoerisme en 
begeleiding van trektochten, waardoor 125 
plattelandsvrouwen in het westen van Nepal 
vaardigheden ontwikkelen om financieel 
onafhankelijk te kunnen zijn.
€ 20.000 

pAkISTAN
Bargad Society of Human Resource
Vrouwenrechten- en vaardigheidstraining voor 
docentes en studentes van religieuze scholen op het 
platteland van Pakistan.
€ 18.472 

Blue Veins, Women Welfare & Relief Services
Invoering van veiligheidsmanagement bij 
kleinschalige vrouwenorganisaties in de 
grensprovincie in Noordwest-Pakistan om hen beter 
in staat te stellen geweldsdreigingen te identificeren 
en te weerstaan.
€ 14.964 

SRI LANkA
United Working Women Movement
Ontwikkelen van leiderschap en empowerment van 
vrouwelijke arbeiders in de stad Kandy, zodat zij 
actieve vakbondsleiders worden.
€ 6.660 

Young Women’s Action Group (YWAG)
Formeren van een netwerk van vrouwelijke arbeiders 
om seksuele intimidatie op te sporen en hun rechten 
te beschermen.
€ 3.906 

THAILAND
Committee for Asian Women (CAW)
Reisbeurs voor de organisatie van een workshop 
over handelsovereenkomsten in Zuidoost-Azië en de 
invloed daarvan op vrouwelijke arbeiders tijdens de 
Asian Civil Society Conference (13-15 december).
€ 6.500 

Kachin Women’s Association Thailand
Oprichting van een duurzaam netwerk van 
vrouwelijke migrantenwerkers uit de staat Kachin die 
zich inzetten voor sociale verandering in Burma.
€ 9.533

EUROpA EN DE GEMENEbEST 
VAN ONAFHANkELIJkE STATEN

ARMENIë
Agate Centre for Women with Special Needs NGO
Steun voor organisatorische capaciteit en 
hulpverlening aan vrouwen met een handicap, 
waaronder trainingen voor meiden en vrouwen, 
psychologische en juridische bijstand en fysieke 
revalidatie. Totstandbrenging van een dialoog tussen 
vrouwen met een handicap uit de gemeenschap en 
lokale overheidsinstanties.
€ 13.000 

Women’s Resource Center
Voorlichting over seksuele rechten en bewustzijns-
vergroting voor jonge vrouwen, ngo’s, scholen en 
vertegenwoordigers van de overheid.
€ 19.400 

AzERbEIDzJAN
CLEAN WORLD Social Union for Civil Rights
Seminars en trainingen voor politie, vrouwen-ngo’s, 
massamedia en slachtoffers van geweld over de 
lokale implementatie van de huidige wetgeving tegen 
geweld.
€ 10.000 

bELGIë
Platform for International Cooperation on 
Undocumented Migrants (PICUM)
Verdediging van de rechten van ongedocumenteerde 
vrouwen in Europa via controle op en rapportage 
over bestaand beleid en de implementatie ervan, 
bewustzijnsvergroting, capaciteitsversterking van 
ledenorganisaties, zeggenschap en wereldwijde 
informatie-uitwisseling.
€ 20.000 

Women in Development Europe (WIDE)
Deelname van vijftien activistes van vrouwen-
organisaties uit Midden- en Oost-Europa en de 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten aan de 
WIDE-conferentie 2008, ‘Feminist Visions for a Just 
Europe’ in Nederland (9-11 oktober).
€ 9.750

bULGARIJE
IKAR Association
Presentatie van 30 theatervoorstellingen die met 
de methode ‘Theater van de Onderdrukten’ lokale 
gemeenschappen betrekken bij een discussie over 
geweld tegen vrouwen.
€ 17.715 

GEORGIë
GenderMediaCaucasus Journalist’ Association (GMC)
Organisatie van een bijeenkomst van journalisten 
uit Rusland, Georgië en andere landen uit de regio 
om van gedachten te wisselen over strategieën om 
nader tot elkaar te komen en meer verantwoorde 
verslaglegging van het conflict in Zuid-Ossetië te 
bewerkstelligen. Inclusief deelname aan het AWID 
International Forum in Zuid-Afrika.
€ 16.550 

Women for Living in Peace
Oprichting van een netwerk van vluchtelingen-
vrouwen met een handicap uit de conflictgebieden 
Gori en Zuid-Ossetië om samen te werken aan 
vriendschap en vrede.
€ 7.940 

HONGARIJE
Labrisz Leszbikus Egyesület (Labrisz Lesbian 
Association)
Organisatie van het LIFT-festival voor lesbische 
en biseksuele (LB) vrouwen met kunst, cultuur en 
openbare discussies, om de LB-gemeenschap te 
versterken en de houding ten opzichte van seksuele 
verscheidenheid in Hongarije te veranderen.
€ 6.000 

kAzACHSTAN
Feminist League Kazachstan
Uitvoeren en publiceren van een onderzoek naar de 
politieke participatie van vrouwen in Centraal-Azië.
€ 9.950
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kROATIë
Kontra Project
Counseling en geestelijke gezondheidszorg voor 
lesbiennes en biseksuele vrouwen.
€ 15.000 

kYRGYzSTAN
Forum of Women’s NGOs Kyrgyzstan
*Training van activistes om hun politieke participatie 
te vergroten en hun ondersteunende netwerken te 
versterken.
€ 13.590
*Organisatie van evenementen rond en deelname aan 
het AWID International Forum in Zuid-Afrika (14-17 
november) om vrouwelijke leiders en hun nationale 
en internationale netwerken met elkaar in contact 
te brengen voor capaciteitsversterking, onderlinge 
kennisuitwisseling en politieke participatie. 
€ 25.000

LITOUwEN
European Young Women’s Network 
Vijfdaags Linking and Learning-evenement voor 
jonge vrouwen uit heel Europa die actief zijn in 
vrouwenrechtenbewegingen. 
€ 10.000

MACEDONIë
Women’s Alliance 
Oprichting van de eerste organisatie voor lesbische 
en biseksuele vrouwen in Macedonië. Opzetten van 
een veilige ruimte voor lesbische en biseksuele 
vrouwen, trainingen geven over geweld tegen 
vrouwen en lobbyen voor de rechten van lesbiennes.
€ 16.665 

MOLDAVIë
The Association of Single Parent Families (ASPF) - 
Asociatia Familiilor MonoParentale (AFMP)
Institutionele subsidie voor uitbreiding van de activiteiten 
van het Centre for Victims of Domestic Violence, inclusief 
juridische en psychologische counseling, seminars over 
vermindering van huiselijk geweld, zelfhulpgroepen voor 
vrouwen en jaarlijkse campagnes.
€ 12.000 

NEDERLAND
Burundian Women for Peace and Development
Een van de zes winnaars van de Mama Cash (she 
changes the world) Award 2008. Bevordering 

en versterking van de rol van vrouwen bij 
vredesinitiatieven in Burundi.
€ 5.000 

European Gay & Lesbian Sports Federation
Deelname van lesbische en biseksuele vrouwen 
uit Midden- en Oost-Europa aan de eerste 
genderconferentie en algemene jaarvergadering van 
de European Gay & Lesbian Sports Federation in 
Rome op 29 februari 2008.
€ 3.000 

Commission for Filipino Migrant Workers
Empowerment van Filippijnse migranten die als 
huishoudelijke hulp werken, om krachten te bundelen, 
de controle over hun leven en lichaam te herwinnen 
en samen te werken met Nederlandse openbare 
instellingen op het gebied van migrantenzaken en 
andere migrantengemeenschappen.
€ 18.250

La Strada International
Organisatie van het La Strada NGO Platform in 
Moldavië in 2009, een gelegenheid om te netwerken 
en best practices uit te wisselen op het gebied van 
mensenhandelbestrijding in Europa.
€ 22.000 

Stichting FLL
Participatieve videoworkshops met lesbiennes, 
biseksuele vrouwen en transgenders in Sofia 
(Bulgarije) als onderdeel van het wereldwijde 
programma ‘Facing Lesbian Lives’.
€ 7.500 
 
Stichting Her World
Bijeenkomst in Amsterdam op Internationale Vrouwendag 
met Nederlandse initiatieven voor armoedebestrijding, 
een debat over mensenhandel, de start van de campagne 
‘Rights and Roses’ en culturele activiteiten.
€ 10.000 

Stichting OndersteBoven
Deelname van de ‘Trotse Lesboot’ aan de jaarlijkse 
Amsterdam Gay Pride-botenparade om vooroordelen 
over lesbiennes weg te nemen en hen zichtbaarder 
te maken als deel van de LGBT-gemeenschap 
(lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders).
€ 1.000 

OEkRAÏNE
Rozmai Media Center
Productie van tv- en radiodocumentaires vanuit 
een feministisch perspectief over huiselijk geweld 
en geweld tegen vrouwen, in samenwerking 
met vrouwenorganisaties als La Strada Ukraine, 
International Women’s Rights Center en SALUS 
Charitable Foundation.
€ 17.260 

OEzbEkISTAN
International Gender and Trade Network (IGTN) 
Central Asia
Training aan vertegenwoordigers van vrouwen-ngo’s, 
overheden, zakenmensen en onderzoekers in landen 
uit Centraal-Azië die werken op het gebied van 
gender en handel om aandacht te vragen voor het 
effect van liberalisering op ongelijkheid en armoede.
€ 20.000 

pOLEN
ASTRA
Reisbeurs voor deelname van drie jonge ASTRA-
leden uit Centraal- en Oost-Europa aan het AWID 
International Forum 2008 in Zuid-Afrika (14-17 
november) en het faciliteren van een workshop 
over seksuele en reproductieve rechten en 
fundamentalisme. 
€ 6.000 

Ponton - Youth Advisors Group
Een van de zes winnaars van de Mama Cash 
(she changes the world) Award 2008. Seksuele 
voorlichting vanuit feministisch perspectief voor en 
door jonge mensen in Polen.
€ 5.000 

Tomek Byra Art and Ecology Foundation 
Feministisch onderzoek en voorlichting over 
economische en sociale rechtvaardigheid en de 
empowerment van economisch achtergestelde vrouwen.
€ 20.000 

SERVIë
Anti Trafficking Centre
Institutionele ondersteuning aan lopende projecten en 
programma’s voor duurzaam feministisch activisme, 
versterking van de beweging ten behoeve van de rechten 
van sekswerkers en versterking van jeugdactivisme.
€ 20.000 
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Girls Centre (Centar za Devojke)
Educatieve workshops over economische 
empowerment, eigenwaarde, seksuele voorlichting 
en geweldpreventie voor meisjes op middelbare 
scholen in de stad Nis.
€ 17.000 

Queer Beograd
Versterking van de positie van homoseksuelen in 
Servië en de Balkan door workshops voor activistes 
en deelname aan (de organisatie) van feministische 
en transgenderfestivals in samenwerking met andere 
sociale bewegingen.
€ 5.185 

Roma Women’s Centre ‘RRomnjako ilo’
Versterking van de positie van lesbische Roma-
vrouwen door bewustzijnsvergroting binnen de Roma-
gemeenschap en verstrekking van informatie, educatie 
en psychosociale steun aan lesbische Roma-vrouwen.
€ 6.840 

TADzJIkISTAN
NGO Hamdilon
Trainerstraining voor activistes en rondetafel-
gesprekken met vertegenwoordigers van lokale 
overheden om de politieke participatie van 
plattelandsvrouwen in Tadzjikistan te bevorderen.
€ 7.043 

TURkMENISTAN
Anna Women’s NGO
*Institutionele steun om organisatorische 
duurzaamheid zeker te stellen, samenwerking met 
advocaten bij de verdediging van vrouwenrechten 
te bevorderen, een bewustwordingscampagne op 
te zetten en hulp van gemeenschapsleiders en 
overheidsfunctionarissen te bewerkstelligen.
€ 6.000 
*Institutionele steun om de zeggenschap en 
politieke participatie van vrouwen uit te breiden via 
bewustzijnsvergroting, educatie en activiteiten die de 
rechten van vrouwen benadrukken. 
€ 13.590 

TSJECHIë
Holky v Brne (Girls in Brno)
Organisatie van het Rainbow Waves-queerfestival, 
inclusief de allereerste gay parade in Brno.
€ 1.000 

wIT-RUSLAND
Women’s Independent Democratic Movement (WIDM)
Oprichting en capaciteitsversterking van een netwerk 
van vrouwenrechtenorganisaties voor een efficiënte 
monitoring van de implementatie van de Convention 
on the Elimination of all forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW).
€ 18.495 

zwEDEN
Rose Alliance and Sexworkers / Allies Network in 
Sweden (SANS)
Vergroting van het bewustzijn van professionals, 
werkzaam op het terrein van schadebeperking, over 
specifieke zaken met betrekking tot sekswerk vanuit 
het perspectief van sekswerkers.
€ 1.649 

LATIJNS-AMERIkA 
EN DE CARIbEN

ARGENTINIë
Instituto de Género, Derecho y Desarollo 
(INSGENAR)
Training van inheemse vrouwelijke leiders over 
vrouwenrechten en burgerschap om traditionele 
opvattingen over de ondergeschikte rol van vrouwen 
en gendergerelateerd geweld te veranderen.
€ 17.500 

bRAzILIë
Grupo Curumim
Training van een groep meiden van elf tot 
vierentwintig jaar over vrouwenrechten, het 
beëindigen van geweld tegen vrouwen en openbaar 
beleid betreffende tienermeisjes en jonge vrouwen.
€ 18.000 

Jovens Feministas de SP
Project rond leiderschapsontwikkeling om meer jonge 
vrouwen te laten participeren in de ontwikkeling en 
implementatie van openbaar beleid voor jonge vrouwen.
€ 10.754 

CHILI
Red Latinoamericana y del Caribe por la 
Humanización del Parto y Nacimiento, Chile 
(RELACAHUPAN-CHILE)
Institutionele steun voor bewustzijnsvergroting onder 
gemeenschapsleden en professionals met betrekking 
tot keuzes die vrouwen hebben rondom de bevalling.
€ 9.787 

Revista Lesbica Online Rompiendo el Silencio
Publicatie van het eerste lesbische tijdschrift in Chili, 
met als doel meer zichtbaarheid, meer politieke 
invloed en minder vooroordelen en seksueel geweld 
tegen lesbiennes.
€ 15.000 

COLOMbIA
Asociación Colectivo Mujeres al Derecho
Onderwijs- en leiderschapsprogramma voor 
gevluchte en inheemse vrouwen ter versterking 
van hun organisatorische kwaliteiten en politieke 
zeggenschap.
€ 15.000 

Católicas por el Derecho a Decidir - Cordoba
Bewustzijnsvergroting en het bevorderen van 
politieke veranderingen op het gebied van de 
seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.
€ 16.600 

Liga de Mujeres Desplazadas y Observatorio Género 
Democracia y Derechos Humanos
Versterking van een vrouwennetwerk dat zich 
inzet voor de ontwikkeling van protocollen voor de 
vervolging van misdaden tegen ontheemde vrouwen.
€ 15.000 

Mujer Te Ves
Interactief onderwijsprogramma “Jeugd en 
seksualiteit” dat is gericht op verbetering van de 
seksuele gezondheid en praktijken van leerlingen van 
de middelbare school in de regio Tequendama.
€ 18.000 
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DOMINICAANSE REpUbLIEk
Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de 
Personas (GAATW-REDLAC)
Netwerkbijeenkomst van groepen uit de 
Dominicaanse Republiek, Suriname en Brazilië 
voor versterking van de samenwerking en voor 
uitwisseling van informatie over vrouwenhandel.
 € 3.808 

ECUADOR
Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género
Campagne om de toegang tot veilige medische 
abortussen voor vrouwen in Ecuador te verbeteren en 
het opzetten van een abortus-hotline.
€ 16.830 

GUATEMALA
Asociación Desarrollo de la Mujer K’ak a Na’oj 
(ADEMKAN)
Trainingsprogramma’s voor vrouwelijke gemeen-
schapsleiders om geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld onder de plattelandsbevolking aan te pakken.
€ 15.000 

MEXICO
Committee for the Defence of the Rights of Women 
(CODEM)
Organisatie van een internationale conferentie in 
Mexico over kleinschalig activisme voor inheemse 
vrouwen uit Latijns-Amerika.
€ 3.000 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
*Institutionele steun voor een organisatie die toezicht 
houdt op het nationale budget dat wordt toegewezen 
aan vrouwenzaken.
€ 15.000 
*Een van de zes winnaars van de Mama Cash (she 
changes the world) Award 2008. Het monitoren van 
het nationale budget dat wordt toegewezen aan 
vrouwenzaken.
€ 5.000 
*Deelname aan het AWID International Forum in 
Zuid-Afrika (14-17 november) en faciliteren van 
een van de workshops: een dialoog met vrouwen uit 
verschillende maatschappelijke bewegingen over 
urgente strategieën tijdens de repressie.
€ 4.750 

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
Organisatie van de elfde Latin American and Caribbean 
Feminist Encounter om een gezamenlijke agenda op te 
stellen voor de feministische beweging in de regio en 

alle vormen van fundamentalisme te bestrijden.
€ 20.000 

Mujeres Unidas: Olympia de Gouges
Empowerment van vrouwen en verbetering van de 
mensenrechten van vrouwen in de gemeenschap 
Tecate, op de grens tussen Mexico en de VS. 
€ 12.000 

Programa de Apoyo a la Mujer (ProMujer)
Bewustzijnsvergroting en capaciteitsversterking 
van inheemse vrouwen om zich te organiseren voor 
economische en sociale rechten.
 € 8.500 

Red Latinoamericana y Caribeña de Jovenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos (REDLAC)
Jongerenactivistennetwerk dat jonge mensen in 
Latijns-Amerika voorlicht over hun seksuele en 
reproductieve rechten.
€ 18.000 

NICARAGUA
Católicas por el Derecho a Decidir
Onderwijsprogramma in de hoofdstad om jonge 
meisjes informatie te geven over gezonde, plezierige 
en verantwoorde seksualiteit.
€ 15.000 

Movimiento de Mujeres Por Nuestros Derechos 
Humanos (MOMUNDH)
Vermindering van seksueel en huiselijk geweld 
door capaciteitsversterking van maatschappelijk 
werkers uit de gemeenschap, en het bevorderen 
van betere leefomstandigheden van vrouwen in 
achterstandswijken van Managua.
€ 17.000 

URUGUAY
RELACAHUPAN Red LAC por la Humanización del 
Parto y Nacimiento
Training en lobbyactiviteiten om het zelf-
beslissingsrecht van vrouwen ten aanzien van 
zwangerschap en bevalling te garanderen, met de 
nadruk op een natuurlijke bevalling.
€ 15.000 

MIDDEN-OOSTEN  
EN NOORD-AFRIkA 

ALGERIJE
Association Femmes en Communication (FEC)
Vertaling in Arabisch van een brochure over 
vrouwenrechten binnen het Algerijnse familierecht.
€ 528 

Rachda Tebessa
Reisbeurs voor deelname aan het AWID International 
Forum 2008 in Zuid-Afrika (14-17 november).
€ 3.831 

EGYpTE
Center for the Egyptian Women Legal Assistance 
(CEWLA)
Deelname aan de Convention on the Status of 
Women 2008 van de Verenigde Naties in New York.
€ 2.300 

Egyptian Association for Society Development
Capaciteitsversterking van een kleinschalige 
organisatie die zich richt op vrouwenrechten, geweld 
tegen vrouwen in de Egyptische samenleving en 
verminking van vrouwelijke genitaliën. 
€ 5.000 

Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR)
Lobby voor politieke deelname en rechten voor 
vrouwen door het opzetten van bewustwordings-
campagnes, het geven van trainingen en 
rechtsbijstand en het organiseren van activiteiten 
voor capaciteitsversterking.
€ 20.000 

The Free Woman Association (el-Horra)
Vergroting van het bewustzijn op lokaal en landelijk 
niveau van vrouwenrechten, veilige abortus en 
alternatieven voor zwangerschap.
€ 9.000 
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Karama V-Day
Coalitievorming en netwerken van vrouwenorganisaties 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
€ 30.000

IRAN
Anonieme groep
Workshops voor meiden en jonge vrouwen voor 
empowerment en vergroting van zelfvertrouwen en 
bewustzijn.
€ 7.500 

IRAk
Khatuzeen (Centre for Kurdish Women’s Issues) 
Een van de zes winnaars van de Mama Cash (she 
changes the world) Award 2008. Bewustwording 
over vrouwenrechten via campagnes en de media, en 
counseling en empowerment van vrouwen en meiden.
€ 5.000 

Women’s Human Rights Centre (WHRC)
Bewustwordingsworkshops, -trainingen en 
-mediacampagnes over problemen op het gebied 
van economische rechtvaardigheid voor werkende 
vrouwen in plattelandsgebieden in de provincie  
Al-Qadisiyyah in Zuidoost-Irak.
€ 6.000 

ISRAëL
Afnan Al Galil
Werken aan het doorbreken van het isolement van 
vrouwen en meiden in voornamelijk Palestijnse dorpen 
in het noorden van Israël via sociale activiteiten en 
trainingen die alleen voor vrouwen zijn bestemd.
€ 37.000 (tweejarige steun)

Arous Elbahr Association
Oprichting van de eerste organisatie voor de rechten van 
Palestijnse vrouwen in Jaffa, een voorstad van Tel Aviv.
€ 9.000

Assiwar Arab Feminist Movement in Support of 
Victims of Sexual Abuse
Verenigen van Palestijnse vrouwen die mishandeling 
hebben overleefd en het voeren van een campagne 
tegen de mythe dat slachtoffers van geweld hiervoor 
zelf verantwoordelijk zijn.
€ 20.000 

ASWAT Palestinian Gay Women
Uitvoeren van empowerment-trainingen en het 
creëren van veilige ruimten voor lesbiennes, 
biseksuele vrouwen, transseksuelen, transgenders 
en interseksuele mensen.
€ 10.000 

Community of Learning Women
Ontwikkelen van feministisch leiderschap door 
empowerment van gemarginaliseerde vrouwen met 
behulp van trainingen, zodat zij een actieve rol 
kunnen spelen bij het creëren van een samenleving 
zonder geweld en discriminatie. 
€ 15.000 

Democratic Mizrahi Rainbow New Discourse
Empowerment-training om Joodse en Palestijnse 
vrouwen in de stad Ramle de middelen en kennis 
te geven om problemen in hun gemeenschap te 
identificeren en aan te pakken.
€ 1.370 

Kayan Feminist Organisation
Trainingen over economische empowerment aan arme 
gemarginaliseerde vrouwen, voor meer controle over 
hun financiële situatie.
€ 12.000 

Ma’an, Forum of Bedouin Women’s Organisation
Vergroting van de sociale en politieke participatie 
van bedoeïenvrouwen via training, publicaties en 
financiële steun en capaciteitsversterking voor 
nieuwe vrouwengroepen.
€ 10.000 

Muntada The Arab Forum for Sexuality Education 
and Health
Seksuele voorlichting en training over seksuele 
rechten gericht op de jonge Palestijnen in Israël.
€ 36.000 

Nisaa Wa Aafaq 
Onderwijsprogramma’s voor moslima’s in Israël 
en Palestina die bijdragen aan een interpretatie 
van islamitische godsdienstige teksten die 
vrouwenrechten bevordert.
€ 12.000 

Sawt el-Amel (The Laborer’s Voice)
Bevordering van de economische rechtvaardigheid 
van Palestijnse vrouwen in Israël via trainingen 
voor activistes, mediacampagnes, lobbyactiviteiten, 
workshops en seminars.
€ 10.000 

The 16th Feminist Convention Coalition of Organizations 
Subsidie voor een landelijke conventie in november 
2008 om een coalitie te vormen van Israëlische, 
joodse en Palestijnse vrouwenorganisaties die zich 
inzetten voor vrede vanuit feministisch perspectief.
€ 15.000 

X Generation Feminists
Reisbeurs voor deelname aan het AWID International 
Forum 2008 in Zuid-Afrika (14-17 november) van 
gemarginaliseerde jonge feministische activisten die 
zich inzetten voor vredeszaken.
€ 5.000 

JEMEN
The Women’s Forum for Research and Training (WFRT)
Leiderschapstraining van jonge vrouwen en 
capaciteitsversterking van ngo’s en activisten die 
werken aan de participatie van vrouwen in het 
maatschappelijk middenveld. 
€ 20.000

LIbANON
Meem
Oprichting van een nieuw lesbisch netwerk in het 
Midden-Oosten via het Arab Lesbian Support Project.
€ 4.000 

MAROkkO
Association AMAL
Bevorderen van meer gelijkheid en participatie 
van vrouwen in de samenleving door lobbywerk, 
bewustzijnsvergroting en alfabetiseringscursussen.
€ 20.000 

Foundation YTTO
Coördinatie van een pan-Afrikaanse karavaan die 
door Marokko, Algerije, Mali, Senegal en Egypte 
reist met workshops, films, toneelstukken en 
gezondheidszorg gericht op vrouwenrechten, 
vredesinitiatieven en toegang tot burgerschap.
€ 15.000 

Union de l’Action Feminine (UAF) 
Deelname aan de VN-conferentie in 2008 van de 
Commission on the Status of Women in New York.
€ 2.912 

Voix de Femmes Marocaines
Capaciteitsversterking voor een counseling-centrum 
in Zuidoost-Marokko dat juridische bijstand verleent 
aan vrouwelijke slachtoffers van geweld.
€ 9.000 

pALESTINA
Filastiniyat 
Uitvoering van een onderzoek naar gender-
vooroordelen in de media en de ontwikkeling van 
strategieën die de zichtbaarheid van vrouwen in de 
media vergroten.
€ 14.500 
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AFRIkA, SUb-SAHARA

GHANA
African Women’s Development Fund (AWDF)
Organisatie van het tweede Regional African Feminist 
Forum in Kampala (Oeganda) voor oprichting van 
een sterke en autonome vrouwenbeweging op het 
Afrikaanse continent door het aanbieden van een 
ruimte voor reflectie, onderwijs, uitwisseling, debat 
en agendabepaling. 
€ 15.000

AzIë EN DE pACIFIC

HONG kONG
HER Fund
*Fondsenwerving en bewustwording voor 
vrouwengroepen in Hong Kong die geen subsidie 
krijgen van de overheid.
€ 4.420 

Stars of Hope Society - Empowerment of Women with 
Disabilities
Vergroten van de sociale en openbare participatie 
en acceptatie van vrouwen met een beperking 
in de Palestijnse samenleving door middel van 
leiderschapstrainingen en beroepsgerichte 
opleidingen, bewustwording, counseling en 
ondersteuning.
€ 38.436 (tweejarige beurs)

The Culture and Free Thought Association
Leiderschapstrainingen voor gemarginaliseerde 
tienermeiden. 
€ 18.000 

The Palestinian Friendship Center for Development (PFCD)
Trainingen door vrouwen over niet-gewelddadige 
communicatie en empowerment voor 
gemarginaliseerde vrouwen en meiden in de 
Gazastrook.
€ 7.000 

TURkIJE
Filmmor Women’s Cooperative
Stimulering van culturele, sociale en politieke 
gelijkheid, door vrouwen via festivals en workshops 
aan te moedigen te participeren in film en media.
€ 15.000 

KADAV Women’s Solidarity Foundation
Oprichting van een beroepsopleidings- en 
trainingscentrum voor vrouwen die huiselijk geweld 
hebben overleefd.
€ 5.000 

Kadin Kapisi
Bieden van juridische counseling en verspreiding van 
condooms aan 250 sekswerkers.
€ 6.000 

Kaos GL Izmir
Realiseren van een veilige ontmoetingsplaats en de 
aanschaf van basiskantoorapparatuur ten behoeve 
van een opkomende LGBT-organisatie. 
€ 4.050 

Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi (Pink Life 
Lesbian Gay Bi-sexual Transvestite Transsexual 
Solidarity Association)
Juridische steun en bewustwordingstraining voor vrouwen, 
transseksuelen en travestieten in de seksindustrie.
€ 15.000 

REGIONAAL

Women in Black International
Nieuwe opzet en beheer van de website van Women 
in Black om lokale groepen waar ook ter wereld beter 
met elkaar in contact te brengen voor samenwerking 
en informatie-uitwisseling.
€ 2.000 

INTERNATIONAAL  
EN INTERREGIONAAL

Women Living Under Muslim Laws (WLUML)
Reisbeurs voor deelname van WLUML-leden aan het 
AWID International Forum 2008 in Zuid-Afrika (14-17 
november) en presentatie van zes workshops over de 
invloed van islamitische wetten op vrouwen.
€ 10.000

Association for Women’s Rights in Development (AWID)
Organiseren van steun voor het elfde AWID 
International Forum on Women’s Rights in 
Development: ‘The Power of Movements’ in 
Kaapstad, Zuid-Afrika (14-17 november)
€ 42.000 

MAMA CASH STEUNT 
VROUwENFONDSEN
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TSJECHIë / SLOwAkIJE
Slovak-Czech Women’s Fund
Institutionele subsidie ter bevordering van 
gendergelijkheid en versterking van de 
vrouwenbeweging via mobilisatie van middelen en 
strategische financiering.
€ 40.000 

LATIJNS-AMERIkA  
EN DE CARIbEN

ARGENTINIë
Fondo de Mujeres del Sur
*Institutionele subsidie voor dit nieuwe vrouwenfonds 
in Argentinië om vrouwengroepen te steunen die zich 
inzetten voor vrouwenrechten.
€ 25.000 
*Organisatie van een festival voor het recht op 
abortus en deelname van Latijns-Amerikaanse 
vrouwengroepen aan een internationaal seminar om 
succesvolle strategieën voor legalisering van abortus 
in Argentinië uit te wisselen. 
€ 20.000 
*Linking and Learning-steun voor regionale 
bijeenkomst van vrouwenfondsen in Latijns-
Amerika om samen te werken aan strategieën 
voor strategische financiering, fondsenwerving en 
communicatie.
€ 18.000 

CHILI
Fondo Alquimia. Mujeres Confiando en Mujeres
*Institutionele steun en vervolgsteun voor de 
financiering van jonge-vrouwengroepen die zich 
inzetten voor vrouwenrechten.
€ 48.000 
*Linking and Learning-bijeenkomst in Latijns-
Amerika en Chili voor feministische organisaties 

*Capaciteitsversterking van HER Fund voor meer 
diversiteit in haar fondsenwervingsstrategie, 
ontwikkeling van haar strategische financiering en 
opbouw van medewerkersbestand en middelen.
€ 20.400 
*Steun voor meidengroepen die zich inzetten voor 
gendergelijkheid en strijden tegen seksueel geweld 
in Hong Kong.
€ 15.600 

MONGOLIë
Mongolian Women’s Fund/MONES
Steun voor institutionele capaciteitsversterking van 
het Mongolian Women’s Fund en haar begunstigden.
€ 20.000 

EUROpA EN DE GEMENEbEST 
VAN ONAFHANkELIJkE STATEN

bULGARIJE
Bulgarian Fund for Women
Uitvoering van een organisatie-assessment en 
ontwikkeling van een nieuw strategisch plan.
€ 25.000 

GEORGIë
Women’s Fund Georgia (WFG)
Institutionele subsidie voor fondsenprogramma dat 
subsidies verstrekt aan kleine en nieuwe vrouwengroepen 
op het platteland, groepen van lesbische en biseksuele 
vrouwen en ontheemde vrouwen in Georgië.
€ 30.000

SERVIë
Reconstruction Women’s Fund
Institutionele subsidie voor programma’s ter 
versterking van vrouwenrechtenactivisme en de 
vrouwenbeweging in Servië.
€ 45.000 

en de internationale donorgemeenschap om 
uitdagingen en trends in de mobilisatie van steun 
voor vrouwenrechten te bespreken.
€ 15.000 

COLOMbIA
Fondo Mujer
*Institutionele steun voor dit pas opgerichte 
vrouwenfonds in Colombia dat middelen mobiliseert 
voor vrouwenorganisaties die strijden voor 
vrouwenrechten en een betere kwaliteit van leven.
€ 4.500 
*Institutionele steun ter versterking van de 
strategische financierings-, fondsenwervings- en 
communicatieprogramma’s van dit fonds. 
€ 15.000 

NICARAGUA
Central American Women’s Fund (CAWF)
Vervolgsteun voor het Ola Jovenes Program dat 
kleinschalige groepen van jonge vrouwen steunt, 
hun training biedt voor capaciteitsversterking, 
leiderschap stimuleert onder jonge vrouwen en de 
beweging van jonge feministen versterkt.
€ 33.000

MIDDEN-OOSTEN  
EN NOORD-AFRIkA

FRANkRIJk 
The Mediterranean Women’s Fund
Institutionele subsidie aan dit nieuwe fonds voor 
organisaties en particulieren die strijden voor 
vrouwenrechten in het Middellandse Zeegebied.
€ 15.000
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STRATEGISCHE FINANCIERING

In 2008 heeft Mama Cash 1.909 subsidieaanvragen ontvangen 
en 183 maal subsidie toegekend, voor een totaalbedrag van  
€ 2,5 miljoen. Het gemiddelde subsidiebedrag nam toe met 24%, 
van € 11.140 in 2007 naar € 13.819 in 2008. Het afgelopen jaar 
heeft Mama Cash bovendien aan zes organisaties meerjarige 
steun toegezegd. 

Het budget van € 2,4 miljoen1 voor het totale directe-
subsidieprogramma is met 5% overschreden. Deze overschrijding 
was voorzien en werd veroorzaakt door de herstructurering 
van interne processen en procedures ter verbetering van het 
totale financieringsproces. In 2008 heeft Mama Cash zich ook 
bezig gehouden met het verzamelen van kwaliteitsgegevens en 
-analyses voor ons Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor 
vrouwenrechten. Dit plan werd in december 2008 voltooid. 

Subsidies per regio
De verschillende regio’s hebben elk 17-24% van de subsidies 
ontvangen. Internationale en interregionale subsidies bedroegen 
2% van het totale bedrag. 

1 In 2008 is het budget tweemaal herzien om zowel inkomsten als uitgaven goed te kunnen bewaken. 
Het budget waarnaar wordt verwezen is het, laatst goedgekeurde, herziene budget voor 2008.
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Afbeelding: Subsidies per doelstelling2

 

Subsidies per doelstelling
zeggenschap en participatie
Wereldwijd zoeken vrouwen nieuwe manieren om hun krachten 
te bundelen, elkaar te steunen, hun stem te laten horen en 
meer invloed te krijgen in de politieke en sociale processen 
die van invloed zijn op henzelf en hun familie. Dit zijn vrouwen 
uit traditionele culturen én uit minderheden, vrouwen die 
leven onder wrede regimes en vrouwen die weigeren zich te 
conformeren aan maatschappelijke verwachtingen. Ze willen 
gehoord worden. Ze willen gezien worden. Ze zoeken kansen. 
Mama Cash vergroot het politieke bewustzijn van vrouwen en 
stelt hen in staat hun krachten te bundelen voor meer invloed, 
betrokkenheid en leiderschap op alle terreinen van het leven. 
In 2008 heeft Mama Cash in totaal 68 subsidies toegekend aan 
initiatieven op het gebied van zeggenschap en participatie. Dit 
vormde 37% van het budget voor directe subsidies. 

kunst, cultuur en media
Kunst, cultuur en media kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van vrouwenrechten. Beelden 

2 In deze grafiek zijn de thema’s zoals deze in 2008 door Mama Cash werden gebruikt weergegeven. 
Als dit wordt vertaald naar het nieuwe kader zoals goedgekeurd in het nieuwe strategische 
plan (Lichaam, Geld, Stem) is de indeling als volgt: Lichaam 29%, Geld 17%, Stem 38% en 
Vrouwenfondsen 16% van de totale lasten.

brengen ideeën sneller en vaak krachtiger over dan woorden. 
Kunst kan belangrijke vragen stellen en de aandacht vestigen 
op moeilijke kwesties. In 2008 heeft Mama Cash acht 
subsidies toegekend aan initiatieven op het gebied van kunst, 
cultuur en media; 3% van het budget voor directe subsidies.

Lichamelijke integriteit
Mama Cash is ervan overtuigd dat vrouwen zelf moeten 
bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. Wereldwijd worden 
veel vrouwen misbruikt, verkracht, uitgebuit, verminkt of 
gedwongen tot prostitutie. In sommige landen brengen 
mannen vrouwen fysiek letsel toe met stilzwijgende 
toestemming van de wet en de samenleving. Elk jaar worden 
veel vrouwen ziek of sterven vanwege een onveilige abortus. 
Ze worden vaak zwanger omdat geboortebeperking illegaal 
of niet beschikbaar is. Mama Cash steunt de vrijheid van 
vrouwen om zelf te bepalen wat er met hun lichaam gebeurt. 
In 2008 hebben 42 vrouwengroepen subsidie gekregen voor 
initiatieven op het gebied van lichamelijke integriteit. Dit 
vormde 22% van het budget voor directe subsidies.

Economische rechtvaardigheid
Mama Cash wil de arbeidsomstandigheden voor vrouwen 
verbeteren en economische uitbuiting een halt toeroepen. Mama 
Cash wil ook grotere economische zelfredzaamheid voor vrouwen.
Vrouwen hebben naar verhouding veel vaker een baan 
op het laagste niveau en worden veel vaker het slechtst 
betaald. Tegelijkertijd hebben zij zowel op de werkvloer 
als in vakbonden te maken met seksuele intimidatie en 
marginalisering. Wereldwijde vrijhandel en privatisering 
hebben ook enorme consequenties voor vrouwen. Deze 
combinatie van zaken draagt ertoe bij dat vrouwen in armoede 
blijven leven. Mama Cash ondersteunt initiatieven voor 
gelijkheid op de werkvloer, economische zelfredzaamheid, een 
veilige werkplek en volledige erkenning van de economische 
bijdrage die vrouwen leveren. In 2008 zijn in totaal 32 
subsidies toegekend voor initiatieven op het gebied van 
economische rechtvaardigheid. Dit vormde 16% van het 
budget voor directe subsidies.
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Vrede en veiligheid
Mama Cash steunt vrouwelijke oorlogsslachtoffers die strijden 
voor vrede en veiligheid. In tijden van oorlog en conflict 
worden vrouwen en kinderen vaak onevenredig zwaar belast. 
Aangezien veel mannen overlijden of vermist raken, dragen 
vrouwen de volledige verantwoordelijkheid voor familie, 
gemeenschap en lokale economie. Deze ontberingen duren 
vaak tot lang na beëindiging van het conflict. Vrouwen en 
kinderen vormen een groot deel van de huidige stroom 
vluchtelingen uit door oorlog verscheurde gebieden. Toch is er 
vaak geen plaats voor vrouwen bij vredesonderhandelingen. 
Mama Cash ondersteunt initiatieven die vrouwelijke 
slachtoffers van conflicten steunen en hun meer invloed geven 
op het proces van wederopbouw. In 2008 zijn zestien subsidies 
voor vrede en veiligheid toegekend; 6% van het budget voor 
directe subsidies.

Vrouwenfondsen
Mama Cash is ervan overtuigd dat steun aan het werk van 
pas opgerichte of al langer bestaande vrouwenfondsen een 
cruciale rol kan spelen in het verschaffen van middelen aan 
vrouwenbewegingen waar ook ter wereld. Deze fondsen 
dragen in belangrijke mate bij aan onze missie om kleine 
nieuwe groepen te bereiken die op het meest basale niveau 
hun werk doen. Doordat vrouwenfondsen zich in hetzelfde land 
en dezelfde gemeenschap bevinden als hun begunstigden, 
zijn zij in een sterke positie om jonge groepen te identificeren 
en vooruit te helpen. Lokale en regionale vrouwenfondsen 
kunnen tijdens de cruciale beginfase van een groep direct 
steun voor capaciteitsversterking bieden, waardoor de groep 
vaardigheden kan ontwikkelen en uiteindelijk andere donoren 
rechtstreeks kan benaderen. Mama Cash richt haar steun op 
vrouwenfondsen wereldwijd. Hiermee kunnen zij hun capaciteit 
versterken ten behoeve van lokale filantropie en kunnen 
ze plaatselijke, kleinschalige vrouwenbewegingen helpen 
effectiever te groeien op manieren die het best aansluiten 
bij de lokale situatie. In 2008 heeft Mama Cash zeventien 
subsidies toegekend aan vrouwenfondsen in elf landen, 16% 
van onze totale jaarlijkse subsidieportefeuille.

FONDSENwERVING EN COMMUNICATIE

Grafiek: Overzicht van baten
 

Overige inkomsten

Overheden

Overige instellingen

Particuliere stichtingen

Bedrijven

Fondsen op naam en themafondsen

Nalatenschappen / legaten

Particulieren (eenmalige en periodieke giften)



56

M
am

a 
C

as
h 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
08

Fondsenwerving
In 2008 bedroegen de totale inkomsten van Mama Cash € 4,7 
miljoen. De baten uit fondsenwerving bedroegen € 5,0 miljoen, 
terwijl er een negatief resultaat van € 284.000 onder ‘Overige baten’3 
werd behaald. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlies in 
onze beleggingsportefeuilles ten gevolge van de financiële crisis (zie 
ook onder ‘Beleggingen’ op pagina 71). Mama Cash heeft 97,6% 
van het verwachte fondsenwervingsbudget voor 2008 gerealiseerd. 
Bijdragen van ‘particulieren’, bestaande uit eenmalige- en periodieke 
giften, fondsen op naam en nalatenschappen en legaten, vormden 
26% van onze totale inkomsten. Mama Cash ontving bijdragen van 
31 particuliere stichtingen en overige instellingen. In 2007 ontving 
Mama Cash er 17. De bijdragen van particuliere stichtingen namen 
met 10% toe, terwijl de bijdragen van overige instellingen afnamen 
doordat Mama Cash sommige fondsen in 2007 vooruit ontving. 
In 2008 bedroegen de inkomsten uit stichtingen en instellingen 
47% van de totale inkomsten uit fondsenwerving. Inkomsten van 
overheden namen met 43% toe ten opzichte van 2007. Mama Cash 
ontving subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse 
Zaken (DGIS), Irish Aid en de Swedish International Development 
Agency (SIDA). In totaal waren overheidsbijdragen verantwoordelijk 
voor 26% van de inkomsten uit fondsenwerving.

Communicatie
Mama Cash heeft ongeveer 5.000 actieve donateurs, die 
de afgelopen twee jaar hebben gedoneerd. Ongeveer 4.000 
particuliere donateurs hebben Mama Cash in 2008 verblijd met 
een donatie. Ze worden van ons werk op de hoogte gehouden 
via campagnes, papieren en digitale nieuwsbrieven, de reguliere 
website en campagnewebsites, jaarverslagen, brochures, 
schriftelijke donatieverzoeken en evenementen. 

Onze Campagne 88 dagen van 2007-2008 (die liep van 10 
december 2007 tot en met 8 maart 2008), ‘Make your Move for 
Women’s Rights’, leverde € 217.000 op. De campagne bestond 
onder andere uit een spinningmarathon (180 deelnemers), 

badkuiprace (64 deelnemers) en een slotevenement op 8 maart, 
Internationale Vrouwendag. Het evenement op 8 maart werd in 
samenwerking met WOMEN Inc. georganiseerd en werd bezocht 
door ruim 300 geïnteresseerde vrouwen en mannen. 

Op 10 december werd in de landelijke krant nrc.next een opiniestuk 
gepubliceerd over vrouwenrechten. Dit vormde de start van de 
campagne voor 2008-2009, ‘Cook Up a Revolution for Women’s 
Rights’. De grootschalige deelname van het publiek en de financiële 
opbrengst tijdens de campagnes en evenementen van Mama Cash, 
tonen aan dat de organisatie goed bekend is in de Nederlandse 
samenleving. Samenwerking met particuliere bedrijven is een 
nieuwe en veelbelovende manier van fondsenwerving.

Om nieuwe groepen voor ons werk te interesseren heeft Mama 
Cash het donorprogramma MC2 = Make Change with Mama Cash 
gelanceerd. Het programma brengt vrouwen en mannen bijeen die 
met hun geld de wereld willen veranderen. Er zijn vier thema’s: 

Leren: Leer hoe je je geld kunt beheren en beleggen.

Geven: Geef meer en effectiever.

Doen: Onderneem actie om vrouwen internationaal meer 
rechten te geven.

Aansluiten: Sluit je aan bij andere vrouwen en mannen 
en steun Mama Cash, zodat zij méér kan investeren in 
vrouwenrechten.

Het programma biedt financiële cursussen, donateurskringen en 
onderlinge steun voor vrouwen met geërfd geld.

Mama Cash heeft niet alleen met haar donateurs 
gecommuniceerd, maar ook met adviseurs, begunstigden en 
anderen om het Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor 
vrouwenrechten, te ontwikkelen. Vrouwengroepen en -fondsen 
ontvingen vragenlijsten over de rol die Mama Cash de afgelopen 
jaren heeft vervuld. In de conceptfase is het plan doorgesproken 
met belangrijke vrouwenfondsen en -groepen, particuliere en 
institutionele donoren en overheidsdonoren.3 ‘Overige baten’ bestaat uit ‘Baten uit beleggingen’ en ‘Overige baten en lasten’.
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FINANCIëN EN ADMINISTRATIE

De afdeling Financiën en Administratie is verantwoordelijk 
voor het beheer van interne middelen en processen, 
waaronder financiën, office management, informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) en personeelszaken. 

In 2008 is nieuwe financiële software in gebruik genomen en de 
conversie vanuit het oude systeem afgerond. Werkprocedures 
zijn aangepast om het werken met het nieuwe systeem te 
vereenvoudigen. Er is een begin gemaakt met de selectie van 
een nieuwe database voor fondsenwerving en strategische 
financiering. Naar verwachting zal dit proces in het tweede 
kwartaal van 2009 zijn voltooid.

Er zijn verbeteringen aangebracht in de algehele werkomgeving, 
zoals een upgrade van het telefoonsysteem, extra werkplekken en 
reparaties aan het gebouw.

personeel 
Het personeelsbestand van Mama Cash is uitgebreid van 21,24 
FTE naar 23,75 FTE. Het ziekteverzuim bedroeg 8,82% van de 
personeelsuren, een kleine toename ten opzichte van 2007 
ondanks de speciale aandacht voor zieke werknemers.  
De reïntegratie van twee werknemers die langer dan een jaar 
met ziekteverlof waren, is met succes afgerond. In 2009 verdient 
daling van het ziekteverzuim speciale aandacht en Mama Cash 
streeft ernaar het ziekteverzuim te verlagen tot 5%.

Tabel: FTE’s en ziekteverzuim

2008 2007

Gemiddeld aantal FTE’s 23,75 21,24

Ziekteverzuim in% 8,82% 8,68%

Mama Cash volgt (op vrijwillige basis) de CAO Welzijn en 
Maatschappelijk Werk. In 2008 werd een nieuw carrière- en 
prestatiesysteem met functie- en loongebouw goedgekeurd. 
Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de transparantie 
van de organisatie en aan de verdere ontwikkeling van het 
personeel. Conform de kerncompetenties heeft de organisatie 
drie afdelingen: de afdeling Strategisch Financieren, de afdeling 
Fondsenwerving en Communicatie en de afdeling Financiën en 
Administratie.

Per 1 mei 2008 heeft Hanneke Kamphuis haar functie als 
directeur neergelegd. Ze is opgevolgd door Nicky McIntyre, die al 
bij Mama Cash werkzaam was als manager Fondsenwerving en 
Communicatie. Zoals gebruikelijk ontving de scheidende directeur 
een ontbindingsvergoeding conform de kantonrechtersformule. 

Tabel: Salaris directeur
2008

H. Kamphuis
januari - april

2008
N. McIntyre

mei - december
Brutosalaris incl. vakantietoeslag 64.848 75.260
Overige niet-belaste vergoedingen 26.100           -   
Subtotaal 90.948 75.260

    
Overige kosten     
Pensioenlasten 4.918 5.291
Sociale lasten 2.606 5.018

Subtotaal
 

7.524
 

10.309

Totaal 98.472  85.569

De manager Strategische Financiering trad halverwege 2008 in 
dienst bij Mama Cash. De wervingsprocedure voor een nieuwe 
manager Fondsenwerving en communicatie is eind 2008 gestart. 
Naar verwachting zal deze functie rond de zomer van 2009 zijn 
vervuld. 
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Vrijwilligers
Gedurende het jaar werden veertien niewe vrijwilligers 
gecontracteerd door Mama Cash. Ze hebben werk verricht voor 
de afdeling Fondsenwerving en Communicatie en de afdeling 
Strategische Financiering. Gemiddeld werken vrijwilligers een à 
twee dagen per week.

Vrijwilligersfuncties worden besproken en goedgekeurd door het 
managementteam. De functies worden gepubliceerd op de website 
van Mama Cash en kandidaten worden gekozen op basis van hun 
kwalificaties. Mama Cash-vrijwilligers ontvangen een kleine bijdrage 
van € 55,50 per maand ter tegemoetkoming in de reiskosten. 

pensioenen
Sinds januari 2005 heeft Mama Cash een toegezegd-
pensioenregeling. In 2008 hebben er een aantal waarde-
overdrachten plaatsgevonden. Vijf ervan waren gerelateerd aan 
de overdracht vanuit de vorige pensioenregeling naar de huidige. 
Een waardeoverdracht van een onlangs aangenomen medewerker 
resulteerde in een aanvullende pensioenbijdrage van € 30.000. 
 

Resultaat
Het boekjaar 2008 van Mama Cash is afgesloten met een negatief 
resultaat van € 358.351, terwijl we een positieve balans van  
€ 16.776 hadden beraamd. Dit verschil is voornamelijk te wijten 
aan de wereldwijde financiële crisis die haar kop opstak in 2008. 
Hierdoor is de waarde van de aandelen en obligaties met bijna 
37% gedaald (ongerealiseerde verliezen). Bovendien werden 
er meer subsidieaanvragen goedgekeurd dan verwacht in de 
begroting en werden inkomsten die in 2008 binnenkwamen maar 
bestemd zijn voor 2009, getransporteerd naar 2009. 

Toekomstige strategie en begroting
In december 2008 heeft het bestuur van Mama Cash het 
Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor vrouwenrechten, 

goedgekeurd. Dit strategische plan zet een gedurfde nieuwe 
koers uit voor Mama Cash rondom vijf hoofddoelen: 

• Het financieren en ondersteunen van ambitieuze 
vrouwenrechtenorganisaties en -initiatieven die door hun 
strategische positionering baanbrekend werk kunnen 
verrichten en fundamentele veranderingen teweeg kunnen 
brengen. 

• Het opbouwen van een sterk, mondiaal netwerk van 
vrouwenfondsen, zodat vrouwenbewegingen kunnen groeien 
in omvang, invloed en collectieve kracht.

• Krachtige uitdraging van onze kernboodschappen en 
vergroting van de aandacht voor de rechten en de 
empowerment van vrouwen en meiden.

• Vergroting van onze inkomsten en inzet ervan voor het 
wereldwijde vrouwenrechtenactivisme.

• Ervoor zorgen dat Mama Cash dit ambitieuze strategische 
plan kan realiseren door vakkundige medewerkers aan 
te trekken, de capaciteit van het bestuur nog verder te 
versterken en te bouwen aan een geavanceerde infrastructuur 
op het gebied van communicatietechnologie. 

De begroting voor 2009 van Mama Cash weerspiegelt de 
doelstellingen die in dit strategische plan zijn gepresenteerd. 
We verwachten voor 2009 dat de totale inkomsten van de 
organisatie met 22% zullen groeien tot € 6,0 miljoen. Directe 
subsidieverstrekking zal naar verwachting toenemen tot € 3,0 
miljoen. Om ons nieuwe strategische plan te implementeren en 
onze subsidiecriteria en -procedures te herzien, accepteert Mama 
Cash tot 1 augustus 2009 geen nieuwe subsidieaanvragen. We 
blijven in de eerste helft van 2009 wel subsidies verstrekken aan 
groepen die vóór 1 januari 2009 een aanvraag hebben ingediend.
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VERANTwOORDINGSVERkLARING

Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe ‘Richtlijn 650’ 
voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Deze richtlijn is vanaf 2008 verplicht. De 
verantwoordingsverklaring van het bestuur is onderdeel van 
de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF). In dit bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring 
integraal opgenomen. 

wERkwIJzE

Mama Cash heeft een internationaal bestuur dat de algehele 
strategische doelen bepaalt en de prestaties van de organisatie 
controleert. De directeur van Mama Cash is verantwoordelijk 
voor een rechtmatige implementatie van deze strategie volgens 
de visie en doelstellingen van Mama Cash. 

Het bestuur beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren. De 
resultaten van deze beoordeling en eventuele afspraken die 
hieruit voortvloeien, worden vastgelegd en hierop wordt actie 
ondernomen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse 
beoordeling van het functioneren van de directeur.

Het bestuur van Mama Cash komt viermaal per jaar bijeen. Elk 
kwartaal brengt de directeur verslag uit aan het bestuur over 
de voortgang van de uitvoering van het goedgekeurde jaarplan. 
De jaarrekening en het jaarverslag worden door de directeur 
opgesteld en door het bestuur goedgekeurd.

Verantwoordingsverklaring

werkwijze

Commissies

bestuurssamenstelling

Vergoedingen voor bestuur  
en directeur

Externe supervisie

Vergaderingen

Mama Cash-bestuursleden  
per 31 december 2008

bestuurswijzigingen

bESTUURSVERSLAG
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COMMISSIES
Het bestuur van Mama Cash kent de volgende commissies.

•	 Dagelijks	bestuur
 Deze commissie biedt raad, feedback en steun aan de 

directeur en steunt het bestuur bij de jaarlijkse beoordeling 
van de directeur. 

•	 Commissie	Financiën
 Deze commissie adviseert het bestuur bij het opstellen van 

begrotingen, jaarrekeningen en financieel beleid, bijvoorbeeld 
op het gebied van beleggingen en risicobeheer.

•	 Commissie	Goed	bestuur
 Deze commissie helpt het bestuur bij het regelmatig 

beoordelen en updaten van haar rollen en 
verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van 
individuele bestuursleden. De commissie ondersteunt 
ontwikkelingsactiviteiten van het bestuur en regelt 
bestuursvoordrachten.

•	 Commissie	Strategische	planning
 Deze commissie leidt de strategische planningsprocessen.

•	 Taakgroep	Bestuursprocedures
 Deze taakgroep houdt zich voornamelijk bezig met de 

implementatie van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen 
(‘Code Wijffels’), die het werk van het bestuur en de directeur 
reguleert.

bESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur van Mama Cash bestaat uit maximaal vijftien 
leden. Het bestuur stelt de vereisten voor lidmaatschap op. Het 
gebruikt een voordrachtsprotocol voor het werven, selecteren 
en contracteren van nieuwe leden. Bestuursleden worden 
voor een periode van drie jaar aangesteld en niet automatisch 
herbenoemd. Prestatiebeoordelingen en actuele vereisten 

voor lidmaatschap bepalen of de aanstelling wordt verlengd. 
Bestuursleden kunnen herkozen worden voor een aangesloten 
termijn van drie jaar. In uitzonderlijke gevallen is verlenging van 
het lidmaatschap met nog één jaar mogelijk.

VERGOEDINGEN VOOR bESTUUR 
EN DIRECTEUR
Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun 
lidmaatschap. De directeur wordt betaald conform de CAO 
Welzijn en Maatschappelijk Werk.

EXTERNE SUpERVISIE
Externe supervisie wordt uitgevoerd door:

•	 PricewaterhouseCoopers	Accountants	N.V.	(audit);

•	 Centraal	Bureau	Fondsenwerving	(keurmerk	voor	
fondsenwervende instellingen); en

•	 externe	onafhankelijke	audits	door	institutionele	donoren	van	
Mama Cash.

VERGADERINGEN
In het boekjaar 2008 vonden vijf vergaderingen van het 
complete internationale bestuur plaats, waarvan één speciaal 
over strategische planning. In juni en december kwam het 
bestuur bijeen in Amsterdam en in maart, september en 
november vergaderde het bestuur telefonisch. 

Tijdens de vergaderingen deed de directeur verslag van 
de voortgang, activiteiten en financiën op basis van het 
goedgekeurde jaarplan voor 2008. Het Jaarverslag 2007, de 
Jaarrekening 2007, de managementbrief van de accountants, 
het Jaarplan 2009 en het Strategisch Plan 2009-2013,  
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In beweging voor vrouwenrechten, werden goedgekeurd. Er werden in 2008 twee nieuwe bestuursleden benoemd.

Op de vergaderingen gaven de verschillende bestuurscommissies advies. Tijdens het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, 
kwamen de vijf commissies met de volgende frequentie bijeen:

Dagelijks bestuur:   4 maal
Commissie Financiën:   4 maal
Commissie Goed bestuur:  2 maal
Commissie Strategische planning:  4 maal
Taakgroep Bestuursprocedures:   2 maal

MAMA CASH-bESTUURSLEDEN pER 31 DECEMbER 2008

Naam Bestuursfunctie Bestuurslid sinds Aangesloten bij/beroep

Marjo Meijer Co-voorzitter Juni 2006
Co-voorzitter sinds juni 2007

Arts/kunstenaar/donoractivist, Nederland

Anastasia Posadskaya-Vanderbeck Co-voorzitter Juni 2006
Co-voorzitter sinds juni 2007

Coördinator van het wereldwijde programma ‘Safe Cities Free of 
Violence Against Women and Girls’ (UNIFEM), VS

Eveline de Jong Penningmeester November 2007 Zelfstandig financieel adviseur, Nederland

Lin Chew Lid Juni 2006 Communicatieconsultant bij de Communication Division for Women’s 
Empowerment in Muslim Contexts van de City University in Hong 
Kong

Jessica Horn Lid November 2007 Zelfstandig consultant vrouwenrechten, Sierra Leone
 

Jasvir Kaur Lid Juni 2006 Directeur Development and Communications van het Medical 
Foundation for the Care of Victims of Torture, VK

Marijke Kuijpers Lid December 2006 Zelfstandig financieel consultant, Nederland
 

Idelisse Malavé Lid Februari 2008 Zelfstandig organisatieconsultant voor groepen en netwerken op het 
gebied van sociale verandering, VS

Myra ter Meulen Lid Maart 2008 Zelfstandig consultant voor jeugdbeleid en preventie van 
kindermishandeling, Nederland

Wanda Nowicka Lid Juni 2006 President van de Federation for Women and Family Planning, Polen
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bESTUURSwIJzIGINGEN

In 2008 zijn Leila Jaffar en Kai Pattipilohy afgetreden als bestuurslid. Er zijn twee nieuwe bestuursleden bijgekomen: Myra ter Meulen 
en Idelisse Malavé. Jessica Horn legde in 2008 haar bestuursfunctie tijdelijk neer om de effecten van onze strategische financiering 
in 2004-2007 te onderzoeken. De onderzoeksresultaten (vastgelegd in ‘Reflecting on the Mama Cash Strategic Plan “She Makes the 
Difference”, Review of Grantmaking 2004-2007’) zijn gebruikt als input voor de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2009-2013.  
Nadat het strategische plan was goedgekeurd is ze weer aangetreden als lid. 

Optimale effectiviteit en efficiency van uitgaven
Mama Cash ontwikkelt strategische meerjarenplannen met begrotingen. Het Strategisch Plan 2009-2013, In beweging voor 
vrouwenrechten, werd in december 2008 opgesteld en goedgekeurd.

Mama Cash gebruikt een resultaatgericht jaarlijks planningsproces dat uitgaat van het resultaat na vijf jaar zoals dit is geformuleerd 
in dit strategische plan en vertaalt de doelstelling vervolgens naar activiteiten, resultaten, toewijzing van verantwoordelijkheden, 
middelen en een tijdslijn. Jaarplannen worden ontwikkeld in overleg met medewerkers en de belangrijkste belanghebbenden 
en worden goedgekeurd door het bestuur. Het planningsproces bestaat uit de ontwikkeling van jaarplannen met halfjaarlijkse 
controlevergaderingen en financiële maand- en kwartaalverslagen. 

Het jaarplan en de begroting voor 2009 zijn goedgekeurd, zodat het eerste jaar van het strategische meerjarenplan kan worden 
geïmplementeerd.

De controle op subsidies die aan begunstigden worden verstrekt, wordt uitgevoerd aan de hand van een beschrijvend en financieel 
verslag dat gesteunde vrouwengroepen en -fondsen drie maanden na afloop van de subsidieperiode moeten inleveren. De controle 
wordt vastgelegd in de database van Mama Cash en in het dossier van de betreffende groepen. Tot de controle behoort het 
kwartaalverslag dat de directeur uitbrengt aan het bestuur en de beoordeling van de voortgang met betrekking tot de realisering van de 
doelstellingen die in het jaarplan zijn vastgelegd. Controle door externe partners wordt geïmplementeerd middels de managementbrief 
van de accountant en via de inspanningen van andere onafhankelijke accountants.

Amsterdam, 6 mei 2009

Directeur Mama Cash
Nicky McIntyre

Bestuur van Mama Cash
Marjo Meijer, co-voorzitter
Anastasia Posadskaya-Vanderbeck, co-voorzitter
Eveline de Jong, penningmeester
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FINANCIEEL 

VERSLAG 2008

balans per 31 december 2008

Staat van baten en lasten  
per 31 december 2008

kasstroomoverzicht

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat  
van baten en lasten

Tabel: Inkomstenbronnen voor 
2008 per doelstelling 

Accountantsverklaring

begroting 2009

bALANS pER 31 DECEMbER 2008

Alle bedragen zijn in euro’s.
(Na voorgestelde verwerking van resultaten)

31-12-2008 31-12-2007

Activa
Materiële vaste activa (4)      51.101 57.112
Immateriële vaste activa (5)      61.559 35.495
Vorderingen (6)    670.384 552.325
Beleggingen (7)    586.155 925.787
Liquide middelen (8) 1.789.486 1.193.180
Totaal activa 3.158.685 2.763.899

Totaal activa
Reserves
- Continuïteitsreserve (9) 493.267 923.007

Fondsen (10)
- Fonds activa bedrijfsvoering 112.660 92.607
- Bestemmingsfondsen 467.427 443.682
- Fondsen op naam en 
themafondsen (11) 239.111 211.520
Totaal fondsen 819.198 747.809

Voorziening 
- Voorziening langdurig zieken  0 17.654
Langlopende schulden (12) 329.093 280.531
Kortlopende schulden (13) 1.517.127 794.898

Totaal passiva 3.158.685 2.763.899

(De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de toelichting op pagina´s 67-81)
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STAAT VAN bATEN EN LASTEN pER 31 DECEMbER 2008 

 
Werkelijk 

2008  
Begroot 

2008 
Werkelijk 

2007 
BATEN        

Baten uit eigen fondsenwerving (15)       
Particulieren        
- Particuliere donateurs 748.277   1.120.000  969.868  
- Baten uit nalatenschappen/legaten 217.992   200.000  1.000  
- Fondsen op naam/themafondsen 313.895   450.000  360.500  
- Verkoop promotiemateriaal 523   0  1.165  
Totaal particulieren 1.280.687 26% 1.770.000 1.332.533
Bedrijven       
- Bedrijven 16.656   26.539  95.000  
Totaal bedrijven 16.656 0% 26.539 95.000
Stichtingen en instellingen        
- Particuliere stichtingen 2.157.633   1.940.957  1.962.245  
- Overige instellingen 195.193   265.000  445.980  
Totaal stichtingen en instellingen  2.352.826 47%  2.205.957  2.408.225

Totale baten uit eigen fondsenwerving 3.650.169 73% 4.002.496 3.835.758
        
Baten uit gezamenlijke acties (16)        
- Riek Stienstra Fonds (Hivos) 58.550   0  0  
Totale baten uit gezamenlijke acties 58.550 1%  0  0
        
Subsidies van overheden (17)        
- Overheden 1.283.487   1.110.000  900.000  
Overheden  1.283.487 26%  1.110.000  900.000
        
Totale baten uit fondsenwerving 4.992.206 100% 5.112.496 4.735.758
        
Baten uit beleggingen        
- Rente liquide middelen 39.546   30.000  0  
- Resultaat uit beleggingen (18) -327.206   0  85.463  
Totale baten uit beleggingen -287.660  30.000 85.463
        
Overige baten en lasten (19)        
- Overige baten en lasten 3.586   10.000  -51.685  
Totaal overige baten en lasten 3.586  10.000 -51.685
        
TOTALE BATEN  4.708.132   5.152.496 4.769.536
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Werkelijk 

2008 
Begroot 

2008 
Werkelijk 

2007
BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN      

Strategisch financieringsprogramma       
Sub-Sahara Afrika 453.879  480.000  435.369  
Azië en de Pacific 439.342  430.000  354.283  
Latijns-Amerika en de Cariben 483.029  505.000  484.245  
Midden-Oosten en Noord-Afrika 492.427  455.000  593.853  
Europa en Gemenebest van Onafhankelijke Staten 594.372  480.000  897.306  
Internationaal en interregionaal 52.000  50.000  60.305  
Totaal strategisch financieringsprogramma 2.515.049 2.400.000 2.825.361
       

Operationele kosten strategisch financieringsprogramma 978.542  982.698  975.174
       
Filantropisch ondersteuningsprogramma      
Eigen activiteiten 53.370  92.350  72.743  
Programma-uitvoeringskosten 107.066  186.268  67.281  

Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma 160.436 278.618 140.024
       
Zichtbaarheid en bewustwording       
Eigen activiteiten 174.352  159.230  232.291  
Programma-uitvoeringskosten 191.861  153.774  162.394  

Totaal zichtbaarheid en bewustwording 366.213  313.004  
394.685

       

Totale bestedingen aan doelstellingen 4.020.240  3.974.320  4.335.244
  79%  77%  80%

Kosten van fondsenwerving en campagnes     
 

Directe kosten van fondsenwerving 175.444  158.185  195.503  
Operationele kosten van fondsenwerving 485.580  580.780  519.227  
Kosten van gezamenlijke acties 2.290   0  0  
Kosten van beleggingen 3.917  3.175  5.618  
Totale kosten van fondsenwerving en campagnes 667.231 742.140 720.348

(als % van baten uit eigen fondsenwerving) 18.3%  18.5%  18.8%

Beheer en administratie       

Kosten van beheer en administratie 379.012  419.260  338.806
       
TOTALE LASTEN  5.066.483  5.135.720  5.394.398
       
RESULTAAT  -358.351  16.776  -624.862
       
Resultaatbestemming       

Het resultaat is toegevoegd of onttrokken (-) aan:      
Fonds activa bedrijfsvoering  20.053  0  39.507
Bestemmingsfondsen  23.745  0  -38.634
Fondsen op naam en themafondsen  27.591  0  84.872
Continuïteitsreserve  -429.740  16.776  -710.607
RESULTAAT  -358.351  16.776  -624.862
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kASSTROOMOVERzICHT

   2008  2007
Kasstroom uit operationele activiteiten      
Continuïteitsreserve  -429.741  -710.607  
Wijziging in fondsen  71.389  85.745  
Resultaat   -358.352  -624.862
      
Aanpassingen voor:      
Afschrijving materiële vaste activa  27.329  23.515  
Afschrijving immateriële vaste activa  31.230   31.178  
Waardeveranderingen beleggingen  339.632  17.892  
Mutatie werkkapitaal  -17.654  -30.064  
   380.537  42.521
      
Mutatie werkkapitaal:      
Vorderingen  -129.111  403.432  
Kortlopende schulden  733.282  -167.273  
   604.171  236.159

Kasstroom uit operationele activiteiten   626.356  -346.182
      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen in:      
Materiële activa  -21.318  -53.750  
Immateriële activa  -57.294   -40.450  
      
Mutatie in:      
Beleggingen (einde looptijd staatsobligatie)  0  200.000  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -78.612  105.800
      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Wijziging in langlopende schulden  48.561  -87.452  
      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   48.561  -87.452
      
Wijziging liquide middelen   596.305  -327.834
      
Veranderingen in liquide middelen      
Liquide middelen op 1 januari   1.193.181  1.521.014
Wijziging liquide middelen   596.305  -327.834

Liquide middelen op 31 december  1.789.486 1.193.180
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TOELICHTING Op DE JAARREkENING

1. Stichting Mama Cash
 Overal ter wereld hebben moedige vrouwen- en 

meidenrechtenorganisaties geld en ondersteunende 
netwerken nodig om te groeien en hun gemeenschap 
te veranderen. Mama Cash mobiliseert middelen van 
particulieren en instellingen, kent subsidies toe aan 
vrouwen- en meidengroepen en helpt bij de opbouw van de 
samenwerkingsverbanden en netwerken die nodig zijn om 
wereldwijd met succes op te komen voor de rechten van 
vrouwen en meiden. 

 Het kantoor van Mama Cash bevindt zich aan de Eerste 
Helmersstraat 17 in Amsterdam. De Stichting Mama Cash 
is in 1983 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel in Amsterdam onder nummer 41202535.

2. Richtlijnen
 Deze jaarrekening is opgesteld conform de Nederlandse 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen. Het doel van deze richtlijn is het publiek 
opheldering te geven over de kosten van fondsenwerving, 
het gebruik van fondsen en de besteding ervan in relatie tot 
het doel waarvoor ze zijn geworven.

 De rekening is opgesteld conform de nieuwe ‘Richtlijn 650’ 
voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Op basis hiervan zijn de cijfers voor 2007 
aangepast.

 De presentatie van de jaarrekening en het jaarverslag 
conform deze richtlijn is ook een belangrijke voorwaarde 
voor het behoud van het keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving, dat aan Mama Cash is toegekend.

3. waarderingsgrondslagen

• Algemeen
 Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
De baten en lasten zijn toegekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. 

• Vreemde valuta
 De muntsoort die in de jaarrekening is gebruikt is de euro. 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de valutakoers per 31 december 2008. Transacties in 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de dagkoersen. 
Koersverschillen staan vermeld onder overige algemene 
kosten en worden ten gunste of ten laste van de winst- en 
verliesrekening gebracht.

• kasstroomoverzicht
 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. Kasstromen in vreemde valuta zijn tegen de 
dagkoersen omgerekend in euro’s. 

• Materiële en immateriële vaste activa
 De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd 

op aanschafwaarde, onder aftrek van lineaire afschrijving 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 

 De volgende percentages worden gebruikt:

 Inventaris en kantoorapparatuur:  20%
 Hardware en software:   33,33%

• beleggingen
 Obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen 

marktwaarde. Ongerealiseerde waardeverschillen van 
beleggingen komen direct ten gunste respectievelijk ten 
laste van het resultaat. 

• Overige activa en passiva
 Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 

tegen de valutakoers per balansdatum. Valutakoersen 
worden verantwoord in de resultatenrekening.
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• Mama Cash Uk
 Mama Cash UK is opgericht op 20 april 2006. Direct daarna 

is een procedure gestart voor officiële erkenning van Mama 
Cash UK als goed doel in het Verenigd Koninkrijk.  
Op 13 mei 2008 ontving Mama Cash UK bericht dat de 
organisatie de status van charitatieve instelling was 
verleend onder registratienummer 1124039. Binnen deze 
jaarrekening is een rekening-courantrelatie gecreëerd.

• Reserves
 Het eigen vermogen en de reserves bestaan uit het vrij 

besteedbare vermogen en bestemmingsfondsen. Het 
vrij besteedbare vermogen fungeert als garantie voor de 
continuïteit van de organisatie. Het beleid is erop gericht 
dat het vrij besteedbare vermogen idealiter minimaal 
éénmaal de totale operationele kosten per jaar van de eigen 
organisatie van Mama Cash bedraagt. 

 Bestemmingsfondsen (waaronder fondsen op naam en 
themafondsen) zijn fondsen die contractueel of conform 
algemene regelgeving (fonds activa bedrijfsvoering) 
zijn toegewezen aan een specifiek onderdeel van het 
programma. Fondsen met specifieke voorwaarden die 
tijdens het boekjaar niet zijn gebruikt, worden overgebracht 
naar het jaar. 

• baten en lasten
 Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze 

betrekking hebben. Baten uit giften worden verantwoord 
in het jaar van ontvangst of op het moment dat dergelijke 
giften realiseerbaar zijn. Subsidies voor vrouwengroepen 
en -fondsen worden verantwoord op het moment dat de 
subsidie officieel is goedgekeurd door de directeur. 

• kostentoerekening
 Elk staflid behoort tot een van de kostenplaatsen: 

Strategisch financieringsprogramma, Filantropisch 
ondersteuningsprogramma, Zichtbaarheid en 
bewustwording, Fondsenwerving en campagnes en 

Beheer en administratie. Personeelskosten worden direct 
toegewezen aan deze kostenplaatsen. Huisvestingskosten, 
kantoorkosten en afschrijvingskosten worden toegewezen 
aan de kostenplaatsen op basis van het gemiddelde aantal 
FTE’s in het jaar 2008. 

 De kosten worden als volgt toegewezen:

Type kosten Toewijzing
Bestuur 100% Beheer en administratie
Directeur 80% Beheer en administratie 

20% Filantropisch ondersteuningsprogramma
Financiële administratie 100% Beheer en administratie

Subsidie- en 
donoradministratie

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE’s

Kantoorfaciliteiten naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE’s
Huisvesting naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE’s

Kantoor- en algemene 
kosten

naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE’s

Afschrijving naar rato op basis van gemiddeld aantal FTE’s

Gemiddelde 
FTE  

2008

Gemiddelde 
FTE  

2007
Strategisch financieringsprogramma 10,73 9,10
Filantropisch ondersteuningsprogramma 1,14 1,07
Zichtbaarheid en bewustwording 2,17 0,95
Fondsenwerving en campagnes 6,52 6,22
Beheer en administratie 3,19 3,80

Totaal 23,75 21,14

 

• pensioenen
 Sinds 1 januari 2005 heeft Mama Cash een toegezegd-

pensioenregeling. Onder deze regeling wordt medewerkers 
een pensioen toegezegd bij het bereiken van de 
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pensioengerechtigde leeftijd. Dit pensioen is gebaseerd 
op salaris en aantal dienstjaren (de zogenaamde 
middelloonregeling). Het bedrijf heeft de toegezegd-
pensioenregeling verwerkt als zou sprake zijn van een 
toegezegde-bijdrageregeling conform de mogelijkheid die 
aan kleine rechtspersonen wordt geboden. De verschuldigde 
premies worden als lasten verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Voor zover de verschuldigde premies nog 
niet zijn voldaan, worden ze als verplichting op de balans 
opgenomen. Als gevolg van deze verwerkingswijze zijn niet 
alle risico’s die zijn verbonden aan de pensioenregeling in de 
balans tot uitdrukking gebracht.

• Strategische financiering
 Toezeggingen die Mama Cash heeft gedaan aan 

vrouwenfondsen en vrouwengroepen en de bijbehorende 
implicaties voor de begroting, zijn opgenomen in de balans. 
Meerjarige subsidies worden volledig verantwoord in het 
eerste jaar waarin ze worden toegekend. 

• Donaties
 Donaties van particuliere donateurs zijn opgenomen op 

kasbasis.

• Nalatenschappen
 Nalatenschappen en legaten worden opgenomen in het 

boekjaar waarin de omvang is vastgesteld door de notaris. 
Voorschotten worden opgenomen in het jaar van ontvangst. 

• kosten voor strategische financiering 
 Naast de subsidies die worden verstrekt aan 

vrouwenfondsen en vrouwengroepen bestaan de kosten 
voor strategische financiering uit bezoeken om de 
voortgang van gesubsidieerde activiteiten te bewaken en 
de capaciteitsversterking van de begunstigden te steunen. 
Subsidies die aan groepen worden verstrekt, worden 
verantwoord op het moment dat de subsidie officieel is 
toegezegd en goedgekeurd door de directeur en de groep 
schriftelijk hiervan in kennis is gesteld.

• kosten voor filantropisch ondersteuningsprogramma
 De kosten voor het filantropisch ondersteuningsprogramma 

hebben betrekking op inspanningen om andere donoren 
en filantropische organisaties over te halen meer te 
investeren in de rechten van vrouwen en kinderen. Kosten 
voor alliantieversterking omvatten reis- en vergaderkosten 
voor uitbreiding van de samenwerking tussen vrouwen- en 
meidenorganisaties waar ook ter wereld. 

• kosten voor zichtbaarheid en bewustwording
 De kosten voor zichtbaarheid en bewustwording hebben 

betrekking op communicatie van de doelstellingen 
van Mama Cash, vergroting van het bewustzijn van 
vrouwenrechten en hierdoor een aanzet tot grotere 
financiële steun voor en solidariteit met de rechten van 
vrouwen en meiden waar ook ter wereld. 

• kosten voor fondsenwerving en campagnes
 Onder de kosten voor fondsenwerving vallen alle kosten 

voor activiteiten die direct of indirect zijn ondernomen om 
particulieren en instellingen over te halen geld te doneren 
aan Mama Cash.

• bestuurskosten
 Mama Cash heeft een internationaal bestuur. Het bestuur 

verricht haar werk onbezoldigd. Kosten zijn met name 
het gevolg van de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen in 
Amsterdam (reis en verblijf, maaltijden, enzovoort) en de 
halfjaarlijkse telefonische conferenties.
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4. Materiële vaste activa 
 De investeringen in inventaris hebben betrekking op de aanschaf van nieuwe bureaus en stoelen. De aanschaf van computers is 

opgenomen onder hardware. 

 Tabel: Materiële vaste activa

Inventaris Kantoorapparatuur Hardware Totaal 2008 Totaal 2007
Aanschafwaarde           
Balans per 1 januari 76.061  22.848  137.940  236.849  183.099  
Aankopen 9.079  0  12.239  21.318  53.750  
Desinvesteringen 0  0  0  0  0  
Balans per 31 december  85.140  22.848  150.179  258.167  236.849
           
Afschrijving           
Balans per 1 januari 44.581  19.342  115.814  179.737  156.222  
Afschrijving 11.275  1.160  14.894  27.329  23.515  
Desinvesteringen 0            0            0  0  0  
Desinvesteringen  55.856  20.502  130.708  207.066  179.737
           
Boekwaarde per 
31 december  29.284  2.346  19.471  51.101  57.112

 

5. Immateriële vaste activa
 De investeringen in software hebben betrekking op de aanschaf van nieuwe boekhoudsoftware en Office 2007-licenties.

 Tabel: Immateriële vaste activa

 Totaal 2008 Totaal 2007
Aanschafwaarde     
Balans per 1 januari 150.187  109.737  
Aankopen 57.294  40.450  
Desinvesteringen 0  0  
Balans per 31 december  207.481  150.187
     
Afschrijving     
Balans per 1 januari 114.692  83.514  
Afschrijving 31.230  31.178  
Desinvesteringen           0  0  
Balans per 31 december  145.922  114.692
     
Boekwaarde per 31 december  61.559  35.495

 

TOELICHTING Op DE bALANS



M
am

a 
C

as
h 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
08

71

6. Vorderingen
 De vorderingen zijn kortlopend. De ‘Nog te ontvangen fondsen’ betreffen officiële contracten met institutionele donoren  

(PSO, Hivos en andere fondsen) waarbij gelden nog niet zijn overgedragen. 

 Tabel: Vorderingen

2008 2007
Couponrente (op obligaties) 2.578  4.125  
Nog te ontvangen fondsen 626.787  460.392  
Nog te ontvangen nalatenschappen/legaten 8.550  0  
Nog te ontvangen giften/periodieke giften 817  750  
Vooruitbetaald kosten 8.186  24.249  
Nog te ontvangen rente 12.616  5.739  
Nog te ontvangen ziektegelden 3.353  25.000  
Overige vorderingen 7.497  3.062  
Vooruit betaald schenkingsrecht 0  8.196  
Overlopende posten 0  11.248  
Vooruit betaalde pensioenen/nettolonen 0 9.564  

Balans per 31 december  670.384  552.325

 

7. beleggingen
 De bedrijven en beleggingsfondsen waaraan Mama Cash zich heeft verbonden zijn met zorg geselecteerd. Verantwoord beleggen 

heeft een hoge prioriteit bij Mama Cash. De beleggingsportefeuille bestaat uit aandelen en obligaties. Alle aandelen zijn 
beursgenoteerd. Deze beleggingen waren een royale gift van een particuliere donor die anoniem wenst te blijven. Overeenkomstig 
de wensen van deze donor is de beleggingsportefeuille niet gewijzigd. Zodra de looptijd van een staatsobligatie is verstreken, 
wordt deze op een andere manier belegd. Door de financiële crisis is de waarde van de portefeuille met 37%, te weten € 339.632, 
verminderd. In 2009 vervallen de Nederlandse 3,75%-obligaties 1990-2009 en worden deze op de bankrekening gestort.

 Tabel: Waarde van beleggingen

2008 2007
     
Obligaties     
3,75% Nederland 1999-2009 147.480  151.929  
  147.480  151.929
Aandelen     
ASN-aandelenfonds 195.475  314.438  
Dexia duurzaam 243.200  459.420  
  438.675  773.858

Balans per 31 december  586.155  925.787
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 Tabel: Waarde beursgenoteerde en niet-genoteerde beleggingen

 Obligaties en aandelen Aandelen 2008 Totaal 2007
 (beursgenoteerd) (niet-genoteerd)     

         
Waarde per 1 januari 466.367  459.420  925.787  1.143.679  
Investering/desinvestering 0  0  0  -200.000  
Ongerealiseerde waardeverschillen van 
beleggingen -123.412  -216.220  -339.632  -17.892  

Waarde per 31 december  342.955  243.200  586.155  925.787

 

8. Liquide middelen
 Aan het eind van 2008 stond er een relatief groot geldbedrag op spaarrekeningen. Dit komt doordat de rentetarieven voor langdurige 

deposito’s lager was dan de rentetarieven van spaarrekeningen. Vanwege de financiële crisis onderzoekt Mama Cash of het mogelijk 
is het risico te spreiden door het gebruik van verschillende banken. Het saldo van de depositorekeningen is direct opvraagbaar.

 Tabel: Liquide middelen

2008 2007
Kas 2.058  1.487  

Banken 1.587.428  545.178  

Depositorekeningen 200.000  646.515  

Waarde per 31 december  1.789.486  1.193.180

 

9. Continuïteitsreserve
 De omvang van de continuïteitsreserve is binnen de norm die wordt voorgeschreven door de VFI4-code ‘Reserve Goede Doelen’, die 

stelt dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie van een charitatieve instelling mag bedragen.

 Tabel: Continuïteitsreserve

2008 2007
Waarde per 1 januari 923.007 1.633.614  
Overboeking naar bestemmingsfondsen -20.053 -39.507  
Toevoegingen 0 0  
Onttrekkingen -409.687 -671.100  

Waarde per 31 december  493.267  923.007

 
4 Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI)
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10.  Fondsen
 De bestemmingsfondsen bevatten een deel van de continuïteitsreserve die wordt gebruikt om de vaste activa, de specifieke 

bestemmingsfondsen en de fondsen op naam en themafondsen te financieren. De bestemmingsfondsen betreffen 
donortoezeggingen en fondsen die voor een specifiek project zijn gereserveerd, maar nog niet zijn uitgegeven.

 Tabel: Waarde bestemmingsfondsen

 
Fonds activa 

bedrijfsvoering
Bestemmings-

fondsen
Fondsen op naam 
en themafondsen

2008 2007

Waarde per 1 januari 92.607  443.682  211.520  747.809  662.063  
Overboeking naar 
bestemmingsfondsen 0  0  0  0  39.507  
Toevoegingen 20.053  411.827  428.703  860.583  752.254  
Onttrekkingen 0  -388.082  -401.112  -789.194  -706.015  
Waarde per  
31 december  112.660  467.427  239.111  819.198  747.809

 

11. Fondsen op naam en themafondsen
 
 Tabel: Fondsen op naam en themafondsen

FONDSEN OP NAAM THEMAFONDSEN

Maria Willard 
Fonds

Diepeveen 
Fonds

Nan Lombaers 
/ Els Huijser 

Fonds

Anneke van 
Baalen/ De Bonte 

Was Fonds

Riek Stienstra
Fonds

Fonds voor 
Economische 

Rechtvaardigheid

2008 2007

            
Balans per 
1 januari 86.908  0  74.612  50.000 0  0 211.520  126.648  
Toevoegingen 35.000  11.500  250.000  11.595 118.608  2.000 428.703  360.500  
Onttrekkingen -45.000  -11.500  -324.612  -20.000 0  0 -401.112  -275.628  
Balans per 31 
december  76.908  0  0 41.595  118.608 2.000  239.111 211.520

  

•	 FONDSEN	OP	NAAM
 Maria willard Fonds
 In 2003 is het Maria Willard Fonds opgericht om de economische en sociale onafhankelijkheid van vluchtelingenvrouwen te 

verbeteren via opleiding en arbeidskansen.
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 Tabel: Balans Maria Willard Fonds

2008 2007
Balans per 1 januari 86.908 126.648
Periodieke storting 35.000 29.000
Gebruikt voor doelstellingen -45.000 -68.740

Balans per 31 december 76.908 86.908

 
 Diepeveen Fonds
 In 2003 is het Diepeveen Fonds opgericht om de positie van seksuele minderheden, met name lesbische vrouwen, te versterken.

 Tabel: Balans Diepeveen Fonds 

2008 2007
Balans per 1 januari 0 0
Periodieke storting 11.500 11.500
Gebruikt voor doelstellingen -11.500 -11.500

Balans per 31 december 0 0

 
 Nan Lombaers/Els Huijser Fonds 
 In 2007 is het Nan Lombaers/Els Huijser Fonds opgericht voor een periode van drie jaar om vrouwen- en meidenrechten-

initiatieven te steunen die zich richten op economische rechtvaardigheid, onafhankelijkheid van vrouwen en hun participatie in de 
samenleving op het zuidelijk halfrond, Midden- en Oost-Europa en het GOS.

 Tabel: Balans Nan Lombaers/Els Huijser Fonds

2008 2007
Balans per 1 januari 74.612 0
Periodieke storting 250.000 250.000
Gebruikt voor doelstellingen - 324.612 - 175.388

Balans per 31 december 0 74.612

 
 Anneke van baalen/De bonte was Fonds
 In 2007 is het Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds opgericht voor een periode van vijf jaar. Het fonds steunt vrouwengroepen 

die zich inzetten voor vrouwenrechten in Sub-Sahara Afrika (met uitzondering van Zuid-Afrika).

 Tabel: Balans Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds

2008 2007
Balans per 1 januari 50.000 0
Periodieke storting 11.595 70.000
Gebruikt voor doelstellingen -20.000 -20.000

Balans per 31 december 41.595 50.000
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•	 THEMAFONDSEN
 Riek Stienstra Fonds
 In 2008 is het Riek Stienstra Fonds opgericht ter nagedachtenis aan Riek Stienstra, een activiste voor de rechten van lesbiennes, 

biseksuele vrouwen en transgenders (LBT’s). Riek overleed in november 2007. Het fonds is het gezamenlijke eigendom van 
Mama Cash en Hivos, het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, en draagt de ondertitel ‘Hivos & Mama Cash 
Fonds voor lesbische, biseksuele en transgenderrechten’. De doelstellingen van het fonds zijn: het mobiliseren van middelen, 
de bewustwording en informatievoorziening aan donoren in Nederland namens organisaties en initiatieven die opkomen voor 
de vrijheid en gelijke rechten van lesbische en biseksuele vrouwen en transgenderpersonen waar ook ter wereld; en financiële 
steun voor organisaties en initiatieven die opkomen voor de vrijheid en gelijke rechten van lesbische en biseksuele vrouwen en 
transgenderpersonen waar ook ter wereld - elke organisatie conform haar eigen programmacriteria. De inkomsten die door het 
fonds worden gegenereerd, worden gelijkelijk verdeeld tussen Hivos en Mama Cash. Beide organisaties betalen het geld dat zij uit 
het fonds ontvangen uit aan hun partnerorganisaties/begunstigden. Mama Cash is de fondsbeheerder en de totale waarde van het 
fonds wordt verantwoord in haar jaarrekening. Mama Cash is de hoofdverantwoordelijke voor de fondsenwerving en marketing en 
voor de informatieverstrekking en communicatie over het fonds.

 Tabel: Balans Riek Stienstra Fonds

2008 2007
Balans per 1 januari 0 0
Nalatenschap en particuliere donaties 118.608 0

Balans per 31 december 118.608 0

 

 Fonds voor Economische Rechtvaardigheid
 In 2008 is het Fonds voor Economische Rechtvaardigheid opgericht. Het fonds richt zich expliciet op het verbeteren van de 

economische positie en arbeidsomstandigheden van vrouwen waar ook ter wereld.

 Tabel: Balans Fonds voor Economische Rechtvaardigheid

2008 2007

Balans per 1 januari 0 0
Periodieke storting 2.000 0
Gebruikt voor doelstellingen 0 0

Balans per 31 december 2.000 0

 

12. Langlopende schulden
 Langlopende schulden zijn geldleningen die ter beschikking zijn gesteld aan Mama Cash voor een periode van drie tot vijf jaar. Er 

wordt geen rente betaald over deze leningen. Leningen die in 2009 verlopen zijn verantwoord als kortlopende schulden (zie ook de 
tabel ‘Leningen o.g.’ op pagina 76).



76

M
am

a 
C

as
h 

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
08

 Tabel: Langlopende schulden

2008 2007
Waarde per 1 januari 280.531  367.984  
Nieuwe leningen 20.000  7.500  
Verlenging van leningen 63.992  30.299  
Reclassificatie leningen < 1 jaar naar kortlopende schulden -35.430  -113.907  
Leningen > inkomsten 0  -11.345  
Afbetaalde leningen 0  0  

Waarde per 31 december  329.093  280.531

 

13. kortlopende schulden
 Subsidieverplichtingen hebben betrekking op subsidies die zijn goedgekeurd, maar nog niet zijn uitbetaald. De toename ten opzichte 

van 2007 is het gevolg van het feit dat de laatste beslissingsronde over subsidieverstrekking aan het eind van december 2008 heeft 
plaatsgehad. Eind februari 2009 was 86% van de subsidies betaald. ‘Vooruitontvangen fondsen’ zijn in 2008 binnengekomen, maar 
hebben betrekking op 2009. 

 Tabel: Kortlopende schulden

2008 2007
Al toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies 990.717 287.897  
Overige crediteuren 84.354 133.246  
Overlopende passiva 130.068 136.323  
Vooruitontvangen fondsen 136.350 0
Belastingen en sociale lasten 53.325 46.623  
Vakantie- en eindejaarstoeslag 69.830 76.902  
Zwitserleven (pensioen) 17.053 0
Leningen o.g. 35.430 113.907  
Waarde per 31 december  1.517.127 794.898

 
 Leningen o.g. (aangegane leningen) die in 2009 verlopen zijn verantwoord als kortlopende schulden. In 2008 is één nieuwe lening 

afgesloten en zijn in totaal zeven leningen verlengd. Twee leningen zijn afbetaald.

 Tabel: Leningen o.g.

2008 2007
Waarde per 1 januari 113.907  32.568  
Toevoegingen 35.430  113.907  
Verlengingen -63.991  -30.299  
Giften 0  -2.269  
Afbetaalde leningen -49.916  0  

Waarde per 31 december  35.430  113.907
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14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
 Mama Cash heeft een huurovereenkomst voor het pand aan de Eerste Helmersstraat 17, Amsterdam. Deze loopt tot maart 2010. 

Er zijn onderhandelingen gaande over een nieuwe huurovereenkomst met de verhuurder en beheerder van het pand. In 2005 is 
een vijfjarig leasecontract afgesloten voor drie kopieermachines/printers. Dit contract loopt tot oktober 2010.

 Tabel: Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Jaar Bedrag
Huur van pand 2009 65.844

2010 16.461

Jaar Bedrag
Lease van kopieermachines/printers 2009 11.223

2010 8.886
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TOELICHTING Op DE STAAT VAN bATEN EN LASTEN

15. baten uit fondsenwerving
 Donaties van particulieren bedroegen € 1.280.687; 26% van de totale baten uit fondsenwerving. De daling van periodieke giften is 

te wijten aan de beëindiging van een substantiële notariële akte. Fondsen op naam brachten in 2008 minder op. Er werden twee 
nieuwe themafondsen opgericht (Zie onder ‘Themafondsen’). 

 In 2008 werden twee nalatenschappen en één legaat afgehandeld. Het werkelijke bedrag dat werd ontvangen was 109% van het 
begrote bedrag. 

 De verkoop van promotiemateriaal nam met meer dan 55% af. Mama Cash overweegt de verkoop van promotiemateriaal te 
beëindigen vanwege het onevenredige aantal uren die eraan besteed worden. In plaats hiervan gaat Mama Cash mogelijk artikelen 
weggeven tijdens evenementen. In het verleden is de aanschaf van dit materiaal volledig verantwoord in het jaar van aanschaf. Er 
is geen nieuw materiaal gekocht in 2008.

 Tabel: Baten uit fondsenwerving

2008 % 2008 2007

Particulieren Werkelijk Begroot Werkelijk
Particuliere donaties 313.022 360.464
Vaste giften 178.966 175.526
Periodieke giften (notariële akte) 256.289 433.877
Verkoop promotiemateriaal 523 1.165
Subtotaal particulieren 748.800 58% 1.120.000 971.032

Fondsen op naam en themafondsen
Maria Willard Fonds 35.000 29.000
Diepeveen Fonds 11.500 11.500
Nan Lombaers/Els Huijser Fonds 250.000 250.000
Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds 11.595 70.000
Riek Stienstra Fonds 3.800 0
Fonds voor Economische Rechtvaardigheid 2.000 0
Subtotaal fondsen op naam en themafondsen 313.895 25% 450.000 360.500

Nalatenschappen/legaten 217.992 17% 200.000 1.000

Totaal particulieren 1.280.687 100% 1.770.000 1.332.532
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16. baten uit gezamenlijke acties
 Hieronder is de bijdrage van Hivos aan dit fonds opgenomen (Zie ook onder ‘Themafondsen’).

  Tabel: Baten uit gezamenlijke acties

2008 2008 2007
Werkelijk Begroot Werkelijk

Riek Stienstra Fonds (Hivos) 58.550 0 0

Total 58.550 0 0

 

17. Subsidies van overheden
 In 2008 heeft Mama Cash twee nieuwe subsidies van overheden ontvangen. We hebben een driejarig contract afgesloten met de 

Swedish International Development Agency en een tweejarig contract met Irish Aid.

 Tabel: Subsidies van overheden
2008 2008 2007

Werkelijk Begroot Werkelijk

Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS 900.000 900.000 900.000
Irish Aid 210.000 210.000 0
Swedish International Development Agency (SIDA) 173.487  0 0

Totaal  1.283.487 1.110.000  900.000

 

18. baten uit beleggingen
 De opbrengst van couponrente en dividenden nam af vanwege het aflopen van een staatsobligatie in 2007. Deze is vervangen door 

een deposito met een looptijd van één jaar bij de ASN Bank. 
 Ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis nam de ongerealiseerde waarde van de beleggingen af met 37%. Op verzoek van 

de donor van deze fondsen is de obligatie- en aandelenportefeuille niet gewijzigd.

 Tabel: Baten uit beleggingen

2008 2007
Werkelijk Werkelijk

Ontvangen couponrente en dividenden 9.821 23.331
Ongerealiseerde waardeverschillen van beleggingen -337.027 -17.892
Wisselkoersverschillen 0 80.024

Baten uit beleggingen -327.206 85.463

Commissie en kosten -3.917 -5.618

Totaal baten uit beleggingen -331.123 79.845
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19. Overige baten en lasten
 Onder de overige baten vallen een vergoeding voor een gegeven presentatie en een bedrag uit een schikking bij het faillissement 

van een bedrijf waaraan Mama Cash een bankgarantie had verstrekt onder het vorige bankgarantieprogramma van Mama Cash.

 Tabel: Overige baten en lasten

2008 2007
Werkelijk Werkelijk

Overige baten 3.721 23.258

Overige lasten 0 -75.054

Vrijval voorziening borgstellingen 0 111

Resultaat vorig jaar -135 0

Totaal overige baten en lasten 3.586 -51.685

 

20.  kosten
 In 2008 heeft Mama Cash onderscheid gemaakt tussen directe kosten en operationele kosten en deze per activiteit verantwoord op 

basis van een interne verdeelsleutel (zie pagina 68 van de toelichting). De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal FTE’s per afdeling.
 In 2008 werd een totaalbedrag van € 2.515.049 besteed aan directe subsidies. Dit was 5% meer dan begroot.
 Huisvestings- en afschrijvingskosten waren conform de begroting.

 Tabel: Verdeling van kosten 

 Kosten voor doelstellingen Kosten voor fondsenwerving

 

Strategisch 
financierings-

programma

Filantropisch 
ondersteu-

nings- 
programma

Zichtbaarheid 
en bewust-

wording

Eigen 
fondsen-
werving

Gezamen-
lijke acties

Beleggingen Beheer en 
administratie

Werkelijk 
totaal 2008

Begroot 
2008

Werkelijk 
totaal 2007

Directe programmakosten 2.515.049 0 0 0 0 0 0 2.515.049 2.400.000 2.825.361

Overige directe kosten 218.359 53.370 174.352 175.444 2.290 0 40.840 664.655 578.710 620.322

Personeelskosten 598.274 89.781 159.071 387.174 0 0 290.025 1.524.325 1.551.453 1.411.541

Huisvestingskosten 36.701 3.918 7.433 22.307 0 0 10.914 81.273 101.300 82.941

Kantoor- en algemene kosten 98.763 10.544 20.002 60.027 0 3.917 29.370 222.623 408.487 399.540

Afschrijvingskosten 26.444 2.823 5.355 16.072 0 0 7.864 58.558 95.771 54.693

Totaal 3.493.590 160.436 366.213 661.024 2.290 3.917 379.013 5.066.483 5.135.720 5.394.398
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Ministerie
BuZa

Andere 
overheden

Overige 
Stichtingen

Particuliere 
Stichtingen

Fondsen 
op naam / 

Themafondsen

Gezamenlijke 
acties

Particuliere 
donaties

Overige 
inkomsten

TOTAAL

Van bestemmingsfondsen 2007 159.888 263.794 211.520 20.000 655.202
inkomsten 2008

Particuliere donaties 748.277 748.277
Nalatenschappen / legaten 58.550 159.441 217.991
Fondsen op naam / themafondsen 313.895 313.895
Verkoop promotieartikelen 523 523
Bedrijven 16.656 16.656
Particuliere instellingen 2,157,634 2.157.634
Overige instellingen 195.193 195.193
Gezamenlijke acties (Riek Strienstra Fonds) 58.550 58.550
Overheden 900.000 383.487 1.283.487
Rente liquide middelen 39.546 39.546
Baten uit beleggingen -327.206 -327.206
Overige baten en lasten 3.586 3.586

Totaal inkomsten 2008 900.000 383.487 195.193 2.157.634 372.445 58.550 924.374 -283.551 4.708.132

Totaal inkomsten 2008 en bestemmingsfondsen 900.000 383.487 355.081 2.421.428 583.965 58.550 944.374 -283.551 5.363.334

Uitgaven

Strategisch financieringsprogramma

Sub-Sahara Afrika 210.600 43.958 131.344 45.830 22.147 453.879
Azië en de Pacific 67.805 293.016 73.521 5.000 439.342
Latijns-Amerika en de Cariben 50.475 330.779 72.275 29.500 483.029
Midden-Oosten en Noord-Afrika 14.500 27.201 376.290 60.436 14.000 492.427
Europa en Gemenebest van Onafhankelijke Staten 26.000 396.800 88.883 82.689 594.372
Internationaal en interregionaal 27.000 0 25.000 52.000

0 225.100 215.439 1.555.229 340.945 0 178.336 0 2.515.049

Reizen Monitoring & Evaluatie (Overige managementkosten)

Sub-Sahara Afrika 4.219 4.535 8.754
Azië en de Pacific 0 0 0
Latijns-Amerika en de Cariben 147 4.586 4.733
Midden-Oosten en Noord-Afrika 4.448 0 4.448
Europa en Gemenebest van Onafhankelijke Staten 707 0 707
Internationaal en interregionaal 16.619 3.448 20.067

26,140 0 0 12,569 0 0 0 0 38,709
Totaal Strategisch financieringsprogramma en Reizen 26.140 225.100 215.439 1.567.798 340.945 0 178.336 0 2.553.758

Managementkosten
Overige managementkosten 0 0 0 0 0 0 625.945 0 625.945
Personeelskosten 705.989 33.043 46.259 473.487 50.460 0 215.086 0 1.524.324
Huisvestingskosten 37.641 1.762 2.467 22.753 2.690 0 13.959 0 81,272
Kantoor- en algemene kosten 103.108 4.826 6.756 71.643 7.370 0 28.922 0 222.625
Afschrijvingskosten 27.122 1.269 1.777 18.190 1.939 0 8,262 0 58.559

Totaal managementkosten 873.860 40.900 57.259 586.073 62,459 0 892.174 0 2,512,725

Totaal uitgaven 900.000 266.000 272.698 2.153.871 403,404 0 1.070.510 0 5.066.483

(Overgehevelde) Inkomsten minus uitgaven 0 117.487 82.383 267.557 180.561 58.550 -126.136 -283.551 296,851
Naar bestemmingsfondsen 2009 117.487 82.383 267.557 180.561 58.550 706.538

 

21. Inkomstenbronnen voor 2008 per doelstelling

22.  Overige informatie
 Na de balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die betrekking hebben op het financieel jaar 2008.
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Aan het bestuur en het management van
Stichting Mama Cash

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op de pagina’s 63 tot en met 81 opgenomen 
jaarrekening 2008 van Stichting Mama Cash te Amsterdam bestaande uit 
de balans per 31 december 2008 en de staat van baten en lasten over 
2008 met de toelichting gecontroleerd.

 Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant 
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van 
vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van 
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

 Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig 
zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk 

van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder 
begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de 
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken 
van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de 
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens 
omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 
van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mama Cash per 31 
december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende andere voorschriften van regelgevende instanties

Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening.

Amsterdam, 20 mei 2009
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. A. van der Linden RA 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Thomas R. Malthusstraat 5
1066 JR Amsterdam
Postbus 90357
1006 BJ Amsterdam
Telefoon (020) 568 66 66
Fax (020) 568 68 88
www.pwc.com/nl
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BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Particulieren
- Particuliere donateurs 860.000
- Baten uit nalatenschappen/legaten 75.000
- Fondsen op naam en themafondsen 588.500
- Verkoop promotieartikelen 0
Totaal particulieren 1.523.500

Bedrijven
- Bedrijven 48.240

Stichtingen en instellingen
- Particuliere stichtingen 2.409.665
- Overige instellingen 600.000
Totaal stichtingen en instellingen 3.009.665

Totale baten uit eigen fondsenwerving 4.581.405

Baten uit gezamenlijke acties
Riek Stienstra Fonds (Hivos) 0

Overheden
- Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS 900.000
- Overige overheden (Irish Aid, SIDA) 533.161
Totaal overheden 1.433.161

Baten uit beleggingen
-Baten uit beleggingen 30.000

Overige baten en lasten
- Overige baten en lasten 0

BATEN UIT BELEGGINGEN 6.044.566

bEGROTING 2009

LASTEN 
1. Strategisch financieringsprogramma
Lichaam 750.000
Geld 750.000
Stem 750.000
Vrouwenfondsen 750.000
Strategische financiering 3.000.000
Operationele kosten strategisch financieringsprogramma 1.102.474
Totaal strategisch financieringsprogramma 4.102.474

2. Filantropisch ondersteuningsprogramma
Eigen activiteiten 122.409
Programma-uitvoeringskosten 19.778
Totaal filantropisch ondersteuningsprogramma 142.187

3. Zichtbaarheid en bewustwording
Eigen activiteiten 349.948
Programma-uitvoeringskosten 219.998
Totaal zichtbaarheid en bewustwording 569.946

Totale bestedingen aan doelstellingen 4.814.607

Kosten fondsenwerving en campagnes
Directe kosten fondsenwerving 304.456
Operationele kosten fondsenwerving 531.257
Kosten beleggingen 4.000
Totale kosten fondsenwerving en campagnes 839.713

Kosten beheer en administratie 309.484

TOTALE LASTEN 5.963.804

RESULTAAT 80.762
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Vele generaties aan tafel: Shambhavi Sarasvati (shambhavi108@gmail.com) 
Jaarrekening 2008: Mama Cash

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

Ontwerp en opmaak
Camila Bustamante (camilabustamante@gmail.com)

Foto’s
Blz. 8, Nicky McIntyre: Terry Lorant 
Blz. 10, Marjo Meijer: Mama Cash
Blz. 10, Anastasia Posadskaya-Vanderbeck: Kathalijne van Zutphen
Blz. 15, Patricia Guerrero: Pedraza
Blz. 17, Beelden uit een film over de ‘City of Women’ (http://www.youtube.com/watch?v=M9rGRjOi4zM)
Blz. 19, Tahreer Al Batran: Rula Halawani
Blz. 21, groepsfoto: Stars of Hope Society
Blz. 23, Sushma Yadav: Mama Cash (Marjo Meijer)
Blz. 25, PowerPoint-presentatie: Vacha
Blz. 27 en 28, Mirjana Mirosavljevic en Slavica Stojanovic: Biljana Rakocevic 
Blz. 32, Marieke van Schaik: Nationale Postcode Loterij
Blz. 34, Cornelia Hermann: Mama Cash (Marjo Meijer)
Blz. 37, Bestuur: Kathalijne van Zutphen
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Mama Cash
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