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I. ALGEMEEN BEHEER 
 

1. Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur van MFA bestond in 2014 uit voorzitster en stichtster Hilde Mattelaer, Roel Merckx, Dr. 

Michèle Van Staey en Miet Maertens. Katrien van Halle verliet in 2014 de RvB maar bleef actief als juridisch 

consulent. 

 

2. Fiscale attesten 

Op basis van controles door de Federale Overheidsdienst Financiën en na een positief advies van het 
Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking ontving MFA in 2014 de goedkeuring om fiscale attesten 
te kunnen blijven uitreiken aan donateurs.  
 

3. Netwerken 

In 2014 bleef MFA lid van de Nederlandstalige Vrouwenraad en nam in die hoedanigheid deel aan de Raad 
van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Vrouwenraad. Daarnaast is MFA lid van het 4de 
pijlersteunpunt.  
 

4. Erkenning MFA in DRC 

In de DR Congo ontving MFA op 7 november 2014 een verlening van het Accord Cadre dat aangevraagd was 
op het “Ministère du Plan”. Daarnaast werd ook opnieuw een “certificat d’enregistrement” uitgereikt van 
het ministerie du Plan F92 et Suivi de la mise en oeuvre de la Révolution de la Modernité 
N°340IPLIDRCE/2014 op 12 december 2014, geldig tot 10 december 2016. Verder werden stappen vooruit 
gezet in het proces van het verwerven van de juridische persoonlijkheid in de DRC. 
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II. BLIK OP HET ZUIDEN 

 
DRC - BUKAVU EN OMSTREKEN 
 

A. Maison de la Femme Bukavu 

1) Ondersteuning van slachtoffers van geweld tegen vrouwen 

 

Het MDLF van Bukavu werkte in 2014 samen met de volgende partnerorganisaties: 

Antenne Partnerorganisatie 

Walungu ABR (Association des Bashirhugwasanye) 

Mwenga REMAK (Regroupement des Mamans de Kamituga) 

Kalehe ACEDERU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

Idjwi OPSDI (Organisation pour la planification des stratégies de développement 
de l’île d’Idjwi) 

Nyangezi ACDLP (Action communautaire de développement pour la lutte contre la 
pauvreté) 

Bunyakiri ACEDERU (Action Communautaire pour le Développement Rural) 

 

Deze partnerorganisaties werken vaak in een uitgebreid territorium. Per gebied is er daarom nog één 

transithuis of opvangcentrum, uitgezonderd in Nyangezi. Walungu heeft een capaciteit met 7 bedden, 

Kalehe kan maximum 5 vrouwen opvangen, Bunynakiri eveneens 5 vrouwen en Idjwi 10. Als laatste is er 

Mwenga met een capaciteit van 4 vrouwen. Deze transithuizen zijn bedoeld om de patiënten die naar MFA 

komen hun reis voor een nachtje te laten onderbreken. De gebieden waarin MFA werkt, zijn zeer uitgestrekt 

en met slechte wegen of zelfs geen wegen. Dit laat toe om de vrouwen tijdig te laten aankomen in het 

centraal vertrekpunt voor het transport naar MFA.  

Zoals in Uvira worden de meeste slachtoffers lokaal opgevangen door de partnerorganisaties van MFA. In 

2014 werden 1682 vrouwen medisch geholpen na verkrachting in lokale gezondheidscentra, meestal voor 

seksueel overdraagbare aandoeningen. Vaak echter werd vastgesteld dat vrouwen, via hun partner, na 

verzorging opnieuw besmet werden. Daarom werd besloten om ook aan mannen medische zorgen te 

verstrekken. In totaal werden 570 mannen in 2014 verzorgd.   

Sommige vrouwen vertonen na de verkrachting bijkomende complicaties: ze lijden aan vesico-vaginale fistels 

(ontstaan van opening tussen vagina en anus) of ernstige vormen van prolaps (verzakking van interne 

inwendige geslachtsorganen). MFA brengt deze vrouwen naar het Maison de la Femme in Bukavu waar ze na 

een lange tocht even op adem kunnen komen. 577 vrouwen werden in 2014 opgevangen in het Maison de la 

Femme Bukavu, waarvan dan 548 vrouwen na een nacht in het huis verder naar het Panziziekenhuis 

gebracht werden voor een kosteloze medische ingreep. Inderdaad, het bekende ziekenhuis Panzi te Bukavu 

werkt nauw samen met onze MDLF van Bukavu en Uvira, en geniet een uitstekende reputatie voor urgente 

of complexe ingrepen bij slachtoffers van seksuele verkrachtingen. 208 vrouwen werden bezocht door de 

psychosociaal assistente van MFA in het ziekenhuis bij wijze van opvolging. 

Meer en meer zet het MDLF Bukavu in op de psychologische opvang en begeleiding van overlevenden van 

seksueel geweld. In 2014 hadden 582 vrouwen een gesprek met een psychosociaal assistente van Bukavu. 

Naast individuele gesprekken kunnen vrouwen ook hun verhaal kwijt tijdens groepsgesprekken. In 2014 
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gingen 347 groepsgesprekken door met gemiddeld 10 deelnemers. Na tien sessies is het resultaat 

voorzichtig positief. Verscheidene vrouwen richten samen een MUSO (Mutuelle de Solidarité) op, een kleine 

coöperatieve structuur die fungeert als een sociale bescherming voor de vrouwen. Sommige vrouwen 

hebben ook samen een inkomensgenerende activiteit opgezet.  

Naast psychologische begeleiding speelt ook familiale bemiddeling een belangrijke rol in het psychologisch 

herstel van de slachtoffers. Naast hun eigen trauma worden de vrouwen ook nog geconfronteerd met het 

stigma van hun omgeving. In sommige gevallen worden vrouwen verstoten door hun echtgenoot. 

Bemiddeling kan ervoor zorgen dat vrouwen opnieuw terecht kunnen bij familie. MFA heeft in 2014 

bemiddeld bij 76 gevallen: 51 keer bij partnerrelaties en 16 keer in familieverband. Dit leidde 37 keer tot 

een verzoening.  

Zowel de psychosociale begeleiding van slachtoffers als de bemiddeling vergen specifieke competenties die 

de lokale medewerkers van de partnerorganisaties van MFA het afgelopen jaar dienden te verwerven. MFA 

heeft voor haar partenorganisaties, onder begeleiding van een externe, ervaren psychologe, daarom drie 

types van vormingen georganiseerd:  

1. Psychosociale hulpverlening van slachtoffers van seksueel geweld (Deelthema’s: info over seksueel 

geweld, actief luisteren; 

2. Psychosociale opvolging (mechanisme van hulpgroepen);  

3. Inleiding tot bemiddeling op familie- en gemeenschapsniveau 

 

Naast de medewerkers van de partnerorganisaties genoot de psychosociaal assistente van het MDLF Bukavu 

ook van drie vormingen:  

1. Vorming over de identificatie van gevallen die naar het Panziziekenhuis moeten getransfereerd 

worden, georganiseerd door het Panziziekenhuis;  

2. Vorming over psychosociale hulpverlening van getraumatiseerde slachtoffers van geweld, 

georganiseerd door de Zwitserse coöperatie,  

3. Hulpverlening voor slachtoffers van foltering en andere mensenrechtenschendingen, georganiseerd 

door de IMCT (Institut Mondial contre la Torture).  

 

Het Maison de la Femme Bukavu heeft in 2014 2166 overlevenden van seksueel geweld op medisch en 

psychologisch vlak ondersteund.  

B. Economisch versterken (empowerment) van vrouwen 

 

1.1. Vormingen 

 

Het MDLF Bukavu heeft in 2014 twee vormingen georganiseerd: vorming snit en naad en  een vorming 

huishoudhulp. 

a) Snit en naad 

De tweede vorming snit en naad is gestart in juli 2014 en liep tot 31 maart 2015. Eind 2014 namen 12 

vrouwen actief deel aan de vorming. Het MDLF Bukavu heeft halverwege een evaluatie uitgevoerd en 

continu gezocht naar strategieën om de stiptheid van de deelneemsters te verbeteren. 

b) Huishoudhulp 
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De vorming huishoudhulp is van start gegaan in augustus 2014 met 12 vrouwen waarvan 10 vrouwen 

uiteindelijk de vorming tot een goed einde hebben gebracht eind november 2014. De vorming bestond uit 

twee onderdelen: keuken voor gevorderden en schoonmaaktechnieken. Elke onderdeel had een eigen 

lesgever. Het theoretische examen bleek te hoog gegrepen te zijn voor 70 % van de groep. Na de vorming 

hebben de vrouwen nog een vorming gekregen in beheer en oprichting van een MUSO. 

 

1.2. Inkomensgenerende activiteiten 

 

In 2014 heeft elke lokale partnerorganisatie van het MDLF Bukavu op zijn territorium inkomensgenerende 

activiteiten opgezet. In Bunyakiri werd een tomaten- en ajuinenproject opgezet. Op het eiland Idjwi werden 

30 varkens verdeeld. Daarnaast werd er ook maniok, maïs en bonen gekweekt. In Kalehe koos de partner 

voor het fokken van geiten, met het opzet om met de lammeren dan andere vrouwen vooruit te kunnen 

helpen. In de streek rond Mwenga werden verschillende initiatieven in heel wat verschillende lokaliteiten 

opgezet door de organisatie REMAK op vlak van landbouw (uien en maniok), cavia’s, palmolie en de 

fabricatie van zeep. In Nyangezi werd een kleinschalig landbouwproject opgezet in de zomermaanden dat 

vroegtijdig werd stopgezet. Tot slot werden ook in Walungu geiten verdeeld.  

Het Maison de la Femme Bukavu heeft in 2014 de economische perspectieven van 150 meisjes en vrouwen 

(bij benadering) rechtstreeks versterkt via vorming en inkomensgenerende activiteiten. Naast de vrouwen 

zelf genieten ook de families van de resultaten van deze projecten. 

 

Eind 2014 heeft een lokale consultant voor MFA de balans opgemaakt op het vlak van de 

inkomensgenerende activiteiten in de buurt van Bukavu. Omwille van de tegenvallende resultaten, de 

complexiteit van de opvolging en de gebrekkige motivatie van vele begunstigden om te investeren in een 

collectief initiatief, heeft MFA de strategische beslissing genomen om de inkomensgenerende activiteiten 

met een exit-strategie af te bouwen in 2015. 
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Vormingen; 3% 

Personeel; 35% 

Gebouw; 6% 

Verplaatsingen; 5% 
Bewaking; 3% 

MDLF Bukavu 
opvolging projecten; 

12% 

Antennes ; 24% 

Upendo; 12% 

ODM; 1% 

Bankkosten bank 
Bukavu; 1% 

BUDGET BUKAVU: 351.959 USD (270.905 EUR) 
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C. UPENDO  

Upendo is een project dat door MFA werd opgestart in januari 2011 ten behoeve van vrouwen in en rond 

Bukavu die leven met een kropgezwel en die doorgaans niet bij andere organisaties terecht kunnen.  Door 

slechte voeding en een gebrek aan jodium krijgen veel vrouwen ermee te maken. Door het gezwel raken de 

hals en het gezicht van de vrouwen misvormd. Het hindert hen ook bij het eten en slikken en in hun 

dagelijkse activiteiten. Dikwijls hebben ze veel pijn. Bovendien botsen deze vrouwen in hun gemeenschap op 

veel onbegrip.  

Vrouwen die met deze pathologie te maken hebben, kunnen zich registreren bij Upendo. De coördinatrice 

van het project, Dr. Sifa, onderzoekt dan deze vrouwen en geeft hen verder advies. Voor zo’n 15 percent van 

de vrouwen is er een operatie noodzakelijk. Dit is ook het geval voor vrouwen die slachtoffer werden van 

seksueel geweld. Zij kunnen immers geen operatie ondergaan voor de gevolgen van seksueel geweld 

aangezien hun kropgezel op vlak van ademhaling een te groot risico inhoudt.  

Voor deze operaties werkt Upendo samen met vier lokale partnerziekenhuizen die buiten Bukavu liggen. Dr. 

Sifa screent eerst de zwaarste gevallen tijdens haar lokale bezoeken ter plaatse, bespreekt de mogelijkheid 

van een ingreep, want veel vrouwen hebben schrik. Daarna neemt ze contact op met het ziekenhuis voor 

wat betreft de opvang, de ingreep en nazorg. Het ziekenhuis wordt hiervoor door MFA vergoed. Er is een 

schriftelijk akkoord met het ziekenhuis omtrent de prijs per ingreep en het aantal ligdagen. Na de operatie 

volgt zij de geopereerde patiënten in de mate van het mogelijke op via geplande terreinbezoeken. Zij wordt 

daartoe bijgestaan door een lokale hulpverleenster. 

Upendo ontving in 2014 van MFA 30.000 Euro. Dit bedrag kwam ten goede aan minstens 283 meisjes en 

vrouwen tussen 4 en 61 jaar, waaronder 25 overlevenden van seksueel geweld. Hiervan werden 201 

vrouwen en meisjes geopereerd, waarvan 8 met HIV-aids. Er vonden ook 239 post-operatoire raadplegingen 

plaats. Geen enkel begunstigde liet een terugval optekenen wat een indicator is voor de kwaliteit van de 

ingreep. Tot slot moet geen enkel overlijden betreurd worden.  

D. ODM (les Oubliées du monde) 

ODM (Oubliées du Monde) is een partnerorganisatie van MFA sinds 2007. ODM heeft als missie om vrouwen 

en meisjes in de gevangenis van Bukavu op materieel en moreel vlak te ondersteunen en hun toegang tot 

medische basiszorgen te verzekeren. 

In 2014 organiseerde ODM verschillende activiteiten. Ten eerste verstrekte ODM voedselhulp, een 

noodzakelijke aanvulling op het schaarse gevangeniseten. In Congo organiseren de vrouwen binnen de 

familie zich vaak om gevangenen van bijkomend voedsel te voorzien. Wanneer de gevangenen zelf vrouwen 

zijn, is de familiale solidariteit echter vaak een stuk minder evident. Ten tweede zorgde ODM, indien nodig, 

voor medische en psychosociale bijstand aan vrouwen, in het bijzonder aan vrouwen met een zwakke 

gezondheid, zwangere vrouwen of vrouwen met kleine kinderen. Ten derde begeleidde ODM vrouwen op 

het vlak van juridische formaliteiten. Tot slot organiseerde ODM een paar vormingen om de economische 

perspectieven van de gevangenen na hun vrijlating te verbeteren. Zo kregen de vrouwen 

alfabetiseringslessen en lessen in handwerk wat door de verantwoordelijke van ODM buiten de gevangenis 

verkocht wordt.  

Met een beperkt budget van zo’n 2000 Euro verbeterde ODM de situatie van 51 mensen in de gevangenis: 

32 vrouwen, 5 minderjarigen en 14 boorlingen. 11 vrouwen werden mede dankzij de tussenkomst van ODM 

definitief vrijgelaten. 
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E. AFIA SHULENI 

MFA steunde voor het 3de opeenvolgende jaar het project schoolgeneeskunde Afia Shuleni. Dit project is 

een Belgisch initiatief dat in 2011 opgestart werd door Dr. Michèle Van Staey in samenwerking met Christine 

Derom en Dr. Cibanvuny Murhega (algemeen geneeskundige in Bukavu). Het ontwikkelt zich verder in 

partnerschap met de lokale autoriteiten. 

De nadruk ligt op preventieve gezondheidszorg en verbetering van de hygiëne. Artsen en verpleegkundigen 

worden opgeleid op het vlak van schoolgeneeskunde. Ze onderzoeken op school de leerlingen van 6- 14 jaar. 

Voor de meeste kinderen is het een unieke kans om door een arts onderzocht te worden. Een goede 

gezondheid biedt hen niet allen betere kansen om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen maar ook 

betere toekomstvooruitzichten. Bij ongeveer 2/3 van de leerlingen worden er gezondheidsproblemen 

vastgesteld. Hun ouders worden hiervan verwittigd, de kinderen worden verder opgevolgd.Er is ook een luik 

hygiënische opvoeding, waarbij de basisprincipes van lichaams- en huishoudelijke hygiëne aan de leerlingen 

uitgelegd worden. Het is de bedoeling dat de kinderen deze adviezen, deze “ goede gewoontes ” meedragen 

naar huis om zodanig de moeders te sensibiliseren. 

Sinds het begin van het project werden er > 22000 kinderen onderzocht in ongeveer 35 scholen (rurale, 

semi-rurale en stedelijke scholen). 

Dank zij de steun die MFA in 2014 aan het project verleende (3500 € of 1/6 van de totale werkingskosten), 

konden er dit jaar 1150 leerlingen onderzocht worden (van de 6900 leerlingen die in 2014 onderzocht 

werden). 

 

DRC – UVIRA EN OMSTREKEN 
 

1) Ondersteuning van slachtoffers van geweld tegen vrouwen 

 

MFA werkt in het kader van de hulpverlening naar slachtoffers van seksueel geweld tegen vrouwen in Uvira 

nauw samen met twee lokale partnerorganisaties: HAM vzw (Haki Amani na Maendeleo ya akina Mama) en 

FFD (Fédération des Femmes pour le Développement). Deze partnerorganisaties zijn het eerste 

aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel geweld en zijn actief in verafgelegen dorpen. 

Verkrachte vrouwen en meisjes krijgen er de eerste verpleegkundige zorgen. Vrouwen die door hun 

verkrachting, een seksueel overdraagbare aandoening opliepen, worden door onze partnerorganisatie HAM 

doorverwezen naar zeven lokale gezondheidscentra. Naast slachtoffers van seksueel geweld kunnen ook 

andere vrouwen die lijden aan gynaecologische aandoeningen dankzij het Maison de la femme van MFA in 

de gezondheidscentra terecht. Deze vrouwen worden omwille van hun aandoening vaak gestigmatiseerd en 

zijn dus bijzonder kwetsbaar.  In 2014 werden aldus 1283 vrouwen gesteund. 

Vrouwen met complexe gynaecologische aandoeningen worden door MFA naar het Maison de la Femme in 

Uvira gebracht waar ze na een lange tocht even op adem kunnen komen. Gedurende hun verblijf kunnen ze 

hun verhaal kwijt aan onze verpleegster en na twee nachten in het huis worden ze dan naar het Panzi 

ziekenhuis gebracht voor een noodzakelijke medische ingreep. MFA zorgde er in 2014 voor dat 348 vrouwen 

uit de wijde regio van Uvira en Fizi terecht konden in het Panzi ziekenhuis. Voor drie vrouwen baatte de hulp 

helaas niet; ze overleden.  
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In 2014 heeft Maison de la Femme Uvira heeft 1687 vrouwen en meisjes, overlevenden van seksueel geweld 

en andere vrouwen,  toegang verleend tot medische hulp. In het Maison de la Femme Uvira werd aan 

slachtoffers een luisterend oor en een moment van veiligheid in een beschermde omgeving geboden. 

 

2) Economisch versterken (empowerment) van vrouwen 

 

2.1. Vormingen 

Het Maison de la Femme in Uvira organiseerde in 2014 drie types van vormingen: 

a) Alfabetisering 
Zowel in het Maison de la Femme Uvira zelf als in beide partnerorganisaties, HAM en FFD, hebben vrouwen 

een cursus alfabetisering gevolgd. Ondanks het feit dat vele vrouwen de vorming omwille van diverse 

redenen hebben stopgezet, hebben uiteindelijk toch 60 vrouwen een semester gevolgd, 30 vrouwen 

vervolgden de cursus tijdens een tweede semester. Nog eens 30 vrouwen hebben de vorming gedurende 

twee jaar gevolgd. 

b) Snit en naad 
Deze vorming snit en naad, die 12  maanden heeft geduurd, werd zowel in het Maison de la Femme Uvira als 

door FFD georganiseerd. FFD heeft 16 meisjes opgeleid; 10 meisjes ontvingen een certificaat. Het Maison de 

la Femme Uvira is begonnen met 20 vrouwen, aan 16 vrouwen/meisjes werd een certificaat uitgereikt.  

c) Informatica 
Het Maison de la Femme Uvira heeft elk semester een groep van meisjes en een groep van vrouwen 

gevormd.  60 vrouwen/meisjes begonnen een vorming in 2014, 56 onder hen kregen een certificaat.  

2.2. Inkomensgenerende activiteiten 

In 2014 werden drie inkomensgenerende activiteiten ondersteund: een landbouwproject, een 

bakkersproject en een zeepproject. 

a) Landbouwproject in Luvungi  
Dit landbouwproject verenigt 23 vrouwen, waarvan de meeste vrouwen overlevenden zijn van seksueel 

geweld. De vrouwen hebben op een veld van vier hectare maïs en pindanoten geteeld. De eerste oogsten 

kondigden zich als veelbelovend aan.  

b) Bakkerijproject in Kiliba en Kavimvira  
Sinds de opstart van dit bakkerijproject hebben een aantal vrouwen het project verlaten, omwille van het 

feit dat het project hen te weinig winstgevend leek of omwille van de moeilijke combinatie met het 

huishouden. 17 vrouwen blijven actief zoeken naar strategieën om de organisatie van hun project te 

verbeteren en de winst te vergroten. 

c) Zeepproject in Makobola en Ake 
Dit zeepproject wordt opgevolgd door HAM. In Makobola nemen 16 vrouwen, alle cursisten van de 

alfabetiseringscursus, deel aan deze activiteit. In Ake zijn 15 vrouwen actief. 

Het Maison de la Femme Uvira heeft in 2014 de economische perspectieven van 153 meisjes en vrouwen 

versterkt via inkomensgenerende activiteiten en van 82 meisjes en vrouwen via vormingen.  
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DRC - KINSHASA  

 

A. Maison de la Femme Kinshasa 

In 2014 organiseerde het Maison de la Femme Kinshasa in het kader van het project MYS (Mwasi Ya Sika) 

een vorming snit en naad. Deze vorming werd georganiseerd in twee sessies. Elke sessie bestond uit een 

deel lessen (theorie en praktijk), een stage en een examen voor een jury. Dit examen vond plaats in 

aanwezigheid van inspecteurs van het Ministerie van Sociale Zaken die in Congo verantwoordelijk is voor 

informeel onderwijs. Dankzij hun aanwezigheid zijn de uitgereikte certificaten van MFA ook officieel erkend, 

onder meer door het Ministerie van Onderwijs, wat de waarde van het certificaat aanzienlijk doet stijgen. 

Voor hun deelname wordt aan de meisjes en vrouwen een bijdrage van 35 USD gevraagd. Dit bedrag zou er 

moeten voor zorgen dat de meisjes en vrouwen meer gemotiveerd zijn om hun vorming tot het einde vol te 

houden. Een groot aantal ervan is kindmoeder. Hen een vorming bieden, verhoogt hun kansen om zelf hun 

inkomen te kunnen voorzien. Bovendien versterkt dit principe het gevoel van fierheid bij de meisjes. Echter, 

voor aanzienlijk wat meisjes bleek een te betalen bijdrage een onoverbrugbaar obstakel te zijn.  

De eerste sessie ging van start in januari 2014 met 30 meisjes. Uiteindelijk haalden 23 meisjes hun 

certificaat. De tweede sessie ging van start in juni 2014 met 42 meisjes waarvan 33 een certificaat haalden. 

Het Maison de la Femme Kinshasa verbeterde in 2014 de economische vooruitzichten van 72 meisjes via een 

vorming naad en snit, waarvan 56 een certificaat behaalden. 

 

B. Project « BANA NA BISO » 

« Bana na Biso » (Nos Enfants) is een project dat MFA heeft gesteund vanaf juli 2013 tot september 2014. De 

partnerorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, was CAD (Collectif des Associations 

Vormingen 
13% 

Personeel 
30% 

Gebouw 
15% 

Verplaatsingen 
8% 
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slachtoffers - 
Maison Uvira 

18% 
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Opvang 
slachtoffers - FFD 

8% 

Bankkosten bank 
Uvira 
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BUDGET UVIRA 2014: 146.111 USD (108.122 EUR)    
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pour le Développement) dat deel uitmaakte van CRPDM (Cercle pour la récupération des personnes 

défavorisées et marginalisées). 

Het project « Bana na Biso » zorgde voor opvang van de babies of peuters van verkrachte moeders of 

kindmoeders in een crèche in een buitenwijk van Kinshasa. De kinderen kregen in deze crèche voeding, 

kleding en de nodige medische zorgen. De moeders van deze kinderen hebben collectief een 

inkomensgenerende activiteit opgestart: de verkoop van broden die ze aankochten bij kwalitatief 

hoogstaande bakkers. Dankzij het succes van deze activiteit heeft MFA de financiering na een jaar kunnen 

stopzetten.  

In 2014 werd dit project gefinancierd met 2220 Euro. 16 vrouwen met kinderen onder hun hoede en een 

dertigtal kinderen werden met dit bedrag geholpen. 

 

 

RWANDA  

 

A. APBS 

Sinds 2008 is APBS (Actions pour la promotion du bien-être social) een partner van MFA. APBS is een 

organisatie die in de streek rond Kiyumba, Rwanda, rurale vrouwen versterkt op socio-economisch vlak.  

Gedurende de afgelopen jaren boekte APBS vooruitgang op verscheidene niveaus. Vrouwen organiseerden 

zich in een collectief dat een ananasplantage, een project met geiten en een groentenproject opzette. 

Daarnaast heeft dit collectief een eigen mutualiteit ontwikkelt voor haar leden en een spaarsysteem. 

MFA heeft dit project in 2014 met 1000 Euro gesteund. Met dit bedrag konden 19 vrouwen en 55 

familieleden bij gezondheidsproblemen terecht bij hun mutualiteit. De ananasplantage heeft 777 USD 

opgebracht en de meeste leden van het collectief konden beroep doen op het spaarsysteem. 2015 wordt het 

laatste jaar waarin MFA dit project zal ondersteunen. Daarna zou het collectief op zelfstandige basis verder 

moeten kunnen functioneren. 

B. APROHADE  

Maison de la 
Femme 

Kinshasa; 34% 

Vorming 
(Project MYS); 

56% 

Bana Na Biso; 
9% 

Bankkosten; 
1% 

BUDGET KINSHASA: 31.575 USD (23.609 EUR)  
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MFA koopt aan voordelige prijs kwaliteitshanddoeken aan die door Brussels Airlines worden meegenomen 

voor het project Aprohade. In dit atelier bewerken meer dan zestig gehandicapte vrouwen en meisjes de 

handdoeken met prachtig boorduurwerk. De winst van de geborduurde handdoeken gaat naar Aprohade. De 

verdere verkoop in België gebeurt ten voordele van MFA. 
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III. BLIK OP HET NOORDEN 
 

Fondsenwerving 
 
 
MFA verstuurde in 2014 217.307 fondsenwervende brieven tegenover 401.912 brieven in 2013. Het gaat 
om 12 campagnes waarvan 4 gecombineerd met een periodiek tijdschrift. Dat is 1 direct mailing campagne 
per maand. Hiervoor ontving MFA € 788.245 aan giften.  
 
Afgezien van het feit dat MFA minder brieven verstuurde, heeft MFA in 2014 verder ook niet meer 
geïnvesteerd in het rekruteren van nieuwe donateurs. Ook dit is mede de oorzaak dat de bruto-inkomsten 
van MFA in 2014 lager zijn dan die van 2013. Dit zal bovendien ook zijn weerslag hebben op de inkomsten 
van 2015. 
 
Sinds MFA haar eigen direct mailing campagnes organiseert, evolueert de stijl van de brieven beetje bij 
beetje. De klemtoon ligt nu vooral op positieve boodschappen. MFA schrijft over de dingen die gerealiseerd 
zijn en meer actualiteitsgebonden. Geschenkjes zijn uit den boze. In de maand november verstuurde MFA 
wel haar traditionele agenda. Ook op het gebied van vormgeving heeft MFA een nieuwe weg ingeslagen. De 
algemene huisstijl oogt frisser en jonger.  
 
Naast de giften uit mailingbrieven verkreeg MFA ook nog € 66.604,- aan spontane giften. Die giften 
gebeurden niet naar aanleiding van een mailingcampagne, maar komen voort uit de schenking van een 
stichting, de subsidies van een gemeente en de Nationale Loterij alsook giften die afkomstig zijn van familie 
en vrienden van sympathisanten die naar aanleiding van een feest een oproep deden om te storten voor 
MFA.  

 

Alle giften samen, naar aanleiding van een mailingcampagne en spontane giften, waren in 2014 goed voor    
€  854.894,- in totaal aan bruto-inkomsten. 

 
MFA kreeg in 2014 ook steun uit onverwachte hoek. Tijdens Music for Life in december 2014 steunde de 
internationale zanger en artiest Lenny Kravitz MFA. Naar aanleiding van de actie schonk hij een gitaar weg 
die de luisteraars van Music for Life konden winnen door het sturen van een sms. De wedstrijd liep 
gedurende één dag en leverde € 7347,- op. Dit bedrag zal in 2015 in schijven gestort worden. 
  
Naast de inkomsten uit giften zorgde de individuele verkoop van producten uit de boetiek van Mamas for 
Africa voor € 1.565,64 aan opbrengsten. Daarnaast was MFA aanwezig op enkele informatie- en 
verkoopstandjes. Dit bracht € 3.300,- op. 
 
 

Communicatie 
 
Naast de fondsenwervende brieven wil MFA haar donateurs ook meer algemeen informeren, hen op de 
hoogte houden van wat er op het terrein gebeurt, welke acties er ondernomen worden enz. Daarom schrijft 
MFA 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.  
 
MFA kwam in 2014 een aantal keer in de media. Het tijdschrift Libelle organiseert elk jaar het project ‘Vrouw 
met een Missie’. Hierbij worden vrouwen in de kijker gezet die de bezielster zijn van een bijzonder project 
waarmee ze het verschil maken voor anderen. Jaarlijks draagt Libelle tien vrouwen voor. In 2014 werd Hilde 



 
 

Pagina 13/14  Jaarverslag 2014 
 

 

Mattelaer, voorzitster en stichtster van MFA, verkozen tot ‘Vrouw met een Missie’. Naar aanleiding hiervan 
verscheen er in september 2014 een artikel over Hilde in het tijdschrift Libelle. In dezelfde periode liep er 
ook een televisiereportage op Libelle TV die een portret schetste van Hilde en die het werk van MFA in Oost-
Congo in beeld bracht. Onrechtstreeks bracht dit ook giften mee. 
 
In juni 2014 sprak presentatrice Annelies Beck in het actualiteitsprogramma Vandaag op Radio 1 met de 
Belgische Nicole Nuyts, vertegenwoordiger van MFA in Uvira. Nicole schetste de actuele situatie van de 
vrouwen in Oost-Congo en gaf een beeld van wat Mamas for Africa voor hen doet. 
 
Sandra Nelles, verantwoordelijke Communicatie en Fondsenwerving van MFA, gaf in de aanloop naar Music 
for Life een interview op Studio Brussel. Aanleiding was de keuze van Lenny Kravitz om MFA te steunen 
tijdens Music for Life. Uit tweets op het internet blijkt dat Lenny Kravitz opkomt voor vrouwen. 
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IV. FINANCIEEL VERSLAG 
 

DE FINANCIËLE BALANS 

ACTIEF   

Vastliggend activa   

  Gronden en gebouwen  €          148.157  

  Installaties en uitrusting  €               5.240  

  Meubilair en rollend materieel  €            36.573  

  Overige  €                  200  

Vlottende activa   

  Overige vorderingen  €               3.202  

  Geldbeleggingen  €          697.062  

  Beschikbare middelen  €            43.347  

TOTAAL  €          933.780  

    

PASSIEF   

Eigen vermogen   

  Kapitaal  €          231.944  

  Reserves  €            41.523  

  Overgedragen resultaat  €          616.200  

Schulden   

  Schulden < 1 jaar  €            42.066  

  Overlopende rekeningen  €               2.047  

TOTAAL  €          933.780  

  RESULTATENREKENING 

UITGAVEN   

Projecten   €          528.533  

Fondsenwerving*  €          246.743  

Beheer  €            43.191  

Afschrijvingen  €            29.660  

TOTAAL   €          848.127  

    

INKOMSTEN   

Verkoop  €               5.414  

Giften  €          854.894  

Subsidies en andere opbrengsten  €               5.487  

Financiële opbrengsten  €               3.811  

TOTAAL  €          869.606  

  WINST  €            21.479  
 

 

* MFA engageert zich naar haar schenkers om voortdurend te zoeken naar pistes om deze kosten te verminderen zodat een maximaal percentage 

van de ingezamelde fondsen kan getransfereerd worden naar de projectwerking. 


