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I. ALGEMEEN BEHEER
1. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur bestond in 2015 uit vijf bestuursleden. Na 15 jaar gaf Hilde Mattelaer,
oprichtster van MFA, het voorzitterschap door aan Kati Devos. Hilde Mattelaer werd erevoorzitster
en blijft bestuurslid. Het bestuursmandaat van Prof. Roel Merckx en Prof. Miet Maertens werd in
2015 verlengd. Mich van Staey gaf haar ontslag als bestuurslid en werd vervangen door Mieke Van
Hecke. De Raad van Bestuur kwam in 2015 acht maal samen.
De Algemene Vergadering van MFA vond tweemaal plaats in 2015: op 28 mei (statutaire) en op 10
december 2015 (buitengewone AV). Op 10 december 2015 keurde de AV de nieuwe statuten van
MFA goed. De AV sloot 2015 af met 23 leden.
2. Personeel
Het personeel in België bestond in 2015 uit directrice Veerle De Craene (VTE), verantwoordelijke
fondsenwerving en communicatie Sandra Nelles (0,8 VTE) en projectadviseur Charlotte Mbelo (0,2
VTE). In het najaar werd MFA op administratief vlak tijdelijk versterkt door een office manager.
In Congo stelde MFA een expat (Sarah De Puydt, coördinatrice van het Maison de la Femme Bukavu)
en 18 lokale werknemers te werk. Nicole Nuyts, adviseur voor MFA in Uvira, werkt indirect voor
MFA, in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse ngo Mensen met een
Missie.
MFA kon rekenen op de zeer gewaardeerde inzet van een aantal trouwe vrijwilligers. Luc Wolfs
leverde een belangrijke bijdrage aan de organisatie in het domein van boekhouding en
budgetbeheer. Dominique Robeyns stelde zijn financiële expertise aan MFA ter beschikking in onder
meer het dossier van de fiscale attesten. Jan Van Dam en Christelle De Nil verzorgden de vertalingen
van de nieuwsbrieven en teksten. Tot slot kon MFA punctueel rekenen op verschillende vrijwilligers
voor vertaalwerk of evenementen.
3. Fiscale attesten
In 2015 werd een aanvraagdossier ingediend tot hernieuwing van de erkenning van MFA als
instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Deze erkenning is een voorwaarde om fiscale
attesten te kunnen uitreiken aan donateurs. In het najaar kreeg MFA bezoek van het Ministerie van
Financiën voor een controle. Het narratieve dossier werd door het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking geanalyseerd. Eind 2015 kreeg MFA positief nieuws. De erkenning werd
met twee jaar verlengd (2016-2017).
4. Netwerken
In 2015 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 was MFA lid van het
4de pijlersteunpunt.
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Verder zocht MFA verdere aansluiting met de ngo-sector en de vrouwenbeweging. MFA werd
geassocieerd lid van de ngo-federatie. Daarnaast werd MFA lid van de Wereldvrouwenmars, een
internationale vrouwenbeweging, en Be-Gender, het Belgische platform voor vrouwenrechten en
gendergelijkheid.
5. Erkenning MFA in DRC
In 2015 werden verdere stappen gezet om rechtspersoonlijkheid te verwerven in Congo. Dit is helaas
een proces van lange adem.
6. Terreinbezoeken
De directrice van MFA verdiepte in augustus 2015 verder haar kennis van de werking van MFA in
Zuid-Kivu tijdens haar eerste terreinbezoek sinds haar indiensttreding.
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II. BLIK OP HET ZUIDEN
DRC - BUKAVU EN OMSTREKEN
A. Maison de la Femme (MDLF) Bukavu
1. Verloop 2015
Het Maison de la Femme (MDLF) Bukavu kende na een moeilijk 2014 een jaar dat door meer stabiliteit
gekenmerkt was. De coördinatie was in handen van Dr. Sarah De Puydt. Zij kreeg vanaf februari
ondersteuning van Chanceline Furah die de administratie van het huis verder op punt stelde. Een andere
versterking van het team was de aanwerving van Régine Mukome, een ervaren psychosociaal assistente die
halftijds in Bukavu aan de slag ging en halftijds in Uvira.
De laatste wijziging in het team van Bukavu bestond uit het vertrek van Sophie en de aanwerving van Irene
als ondershoudsmedewerkster. Verder bestond het team uit psychosociaal assistente Noëlla, chauffeur
Gilbert en tuin-en klusjesman Moïse. Op juridisch vlak werd beroep gedaan op het deskundig advies van
Maître Bisimwa. Voor de veiligheid wordt beroep gedaan op een externe bewakingsfirma, HDW.
Verschillende personeelsleden van het MDLF Bukavu hebben in 2015 actief deelgenomen aan diverse
thematische werkgroepen, de zogenaamde clusters, van het VN-coördinatieorgaan OCHA: administratie,
multisectoriële dienstverlening en coördinatie. Verder werd MFA ook lid van INSO, een ngo die
gespecialiseerd is in het verlenen van adviezen op vlak van veiligheid, en het Forum van internationale ngo’s.
In 2015 werden ingrijpende werken uitgevoerd aan het Maison de la Femme. Het dak, intussen helemaal
verrot, werd vervangen. Daarnaast werden werken op het vlak van loodgieterij uitgevoerd.
2. Resultaten 2015
1) Ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld en vrouwen met complexe gynaecologische
aandoeningen
Het MDLF van Bukavu startte in 2015 samen met de volgende partnerorganisaties maar nam doorheen het
jaar afscheid van ACDLP.
Antenne
Walungu
Kalehe
Nyangezi
Bunyakiri

Partnerorganisatie
ABR (Association des Bashirhugwasanye)
ACDRU (Action Communautaire pour le Développement Rural)
ACDLP (Action communautaire de développement pour la lutte contre la
pauvreté)
ACDRU (Action Communautaire pour le Développement Rural)

De meeste partnerorganisaties beschikken over één transithuis of opvangcentrum, uitgezonderd in
Nyangezi. Walungu heeft een capaciteit met 7 bedden, Kalehe kan maximum 5 vrouwen opvangen en
Bunynakiri eveneens 5 vrouwen. Deze transithuizen zijn bedoeld om de patiënten die naar MFA komen hun
reis voor een nachtje te laten onderbreken. De gebieden waarin we werken zijn zeer uitgestrekt en met
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slechte wegen of zelfs geen wegen. Dit laat toe om de vrouwen tijdig te laten aankomen in het centraal
vertrekpunt voor hun verplaatsing naar het MDLF Bukavu.
Zoals in Uvira worden de meeste vrouwen eerst geïdentificeerd door de partnerorganisaties van MFA. In
2015 hebben de partnerorganisaties 1505 vrouwen geregistreerd die seksueel geweld overleefden. Lokale
medewerksters van de partnerorganisaties bieden een eerste luisterend oor aan de vrouwen. Vrouwen die
seksueel geweld overleefden of die lijden aan complexe gynaecologische aandoeningen (fistels of prolaps),
worden door de medewerksters op een wachtlijst gezet om naar het Panziziekenhuis in Bukavu gerefereerd
te worden. Het bekende ziekenhuis Panzi te Bukavu werkt nauw samen met onze vrouwenhuizen van
Bukavu en Uvira, en geniet een uitstekende reputatie voor urgente of complexe ingrepen bij vrouwen.
MFA brengt deze vrouwen naar het Maison de la Femme in Bukavu waar ze na een lange tocht even op
adem kunnen komen. 413 vrouwen werden in 2015 opgevangen in het Maison de la Femme Bukavu. Het
betrof voor het grootste deel slachtoffers (367) van seksueel geweld. Hiervan waren 12 overlevenden die
zeer recent (<72 uur) verkracht waren, waaronder 5 minderjarigen en 11 vrouwen met een prolaps.
Daarnaast werden ook 10 vrouwen met fistels et 36 vrouwen met een vergevorderde prolaps (3 de en de 4de
graad) opgevangen. Van de 413 vrouwen zijn 404 vrouwen na een nacht in het huis verder naar het
Panziziekenhuis gebracht voor een kosteloze medische ingreep. Het aantal vrouwen dat doorverwezen kon
worden naar Panzi lag in 2015 lager dan in 2014 omdat er bij momenten geen bedden beschikbaar waren in
het ziekenhuis.
Naast medische ondersteuning biedt het MDLF Bukavu en haar partnerorganisaties eveneens een
psychologische begeleiding aan de overlevenden van seksueel geweld. In 2015 hadden alle vrouwen die in
het MDLF Bukavu verbleven, een gesprek met een psychosociaal assistente van MFA. Daarnaast namen 282
vrouwen deel aan hulpgroepen. Deze hulpgroepen verlopen in tien sessies en worden gemodereerd door
de medewerksters van de lokale partnerorganisaties die daarvoor een vorming kregen van MFA. Na een
theoretische vorming worden de psychosociale assistenten van de partnerorganisaties nauw opgevolgd en
gecoacht door de ervaren psychosociaal assistenten van MFA. 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. Een aantal vrouwen
hebben ook samen een inkomensgenerende activiteit opgezet.
Sommige vrouwen zijn echter te getraumatiseerd om te kunnen deelnemen aan deze hulpgroepen. 20
vrouwen werden daarom individueel opgevolgd door de psychosociaal assistenten van MFA. Deze
persoonlijke opvolging is echter niet evident.
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. Deze bemiddeling gebeurt
door de psychosociaal assistenten van MFA en haar partnerorganisaties. Dit leidde voor 47 vrouwen tot een
verzoening.
Tot slot werd voor het eerst ingezet op preventie van geweld tegen vrouwen door de lancering van
sensibiliseringscampagnes via de radio. Hiervoor werden in twee lokaliteiten acht verschillende
radiouitzendingen opgenomen waarin verschillende vormen van gendergerelateerd geweld aan bod
kwamen. Aldus werd een gebied van 4082 km2 bereikt. Dit liet toe aan vrouwen uit zeer afgelegen gebieden
om contact te zoeken met onze partnerorganisaties en aldus verder geholpen werden.
Het Maison de la Femme Bukavu heeft in 2015 404 overlevenden van seksueel geweld en vrouwen met
complexe gynaecologische aandoeningen op medisch en psychologisch vlak ondersteund.
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2) Economisch versterken (empowerment) van vrouwen
2.1. Vormingen
Het MDLF Bukavu heeft op 31 maart 2015 een negen maanden durende vorming snit en naad afgerond. 12
vrouwen namen deel aan de vorming die allen hun brevet haalden.
2.2. Inkomensgenerende activiteiten
Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2014 werden de inkomensgenerende activiteiten het afgelopen
jaar afgebouwd.
a) Kalehe
In Kalehe koos de partner voor het fokken van geiten, met het opzet om met de lammeren dan andere
vrouwen vooruit te kunnen helpen. Het project begon in 2013 met 30 geiten. Anno 2015 werden al aan 115
overlevenden van seksueel geweld geiten uitgedeeld. Daarnaast hebben de vrouwen zich verenigd in een
MUSO (mutuelle de solidarité) wat hen toelaat om de schoolkosten van hun kinderen te betalen.
b) Walungu
In Walungu werden de geiten en hun lammeren verder verdeeld onder 6 vrouwen door de
partnerorganisatie ABR. Daarnaast beheert ABR nog een centrale fokkerij voor geiten. Daarnaast liep ook
een project voor de teelt van rode ajuinen af.
Het Maison de la Femme Bukavu heeft in 2015 de economische perspectieven van 40 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.

B. 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 drie 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.
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Upendo ontving in 2015 van MFA 26.341 Euro of 32.600 USD. Dit bedrag kwam ten goede aan 1432 meisjes
en vrouwen tussen 4 en 61 jaar, die opgevolgd werden in het kader van het project. Hiervan werden 149
vrouwen en meisjes succesvol geopereerd in drie partnerziekenhuizen van UPENDO in de provincie van
Zuid-Kivu.

C. 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 2015 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 vaak een stuk minder evident. De vrouwelijke gevangenen kregen aldus op
geregelde tijdstippen bloem, bonen, rijst en houtkool om het eten te kunnen bereiden. 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 gaf ODM aan
een aantal vrouwen een financiële tegemoetkoming om na hun vrijlating terug te kunnen reizen naar hun
dorp van afkomst. Tot slot organiseerde ODM een paar vormingen om de economische perspectieven van
de gevangenen na hun vrijlating te verbeteren. Zo kregen de vrouwen lessen in handwerk, meer bepaald in
borduren (tapijtjes) en haken (sjaals en handsschoenen: en het maken van vloeibare zeep wat door de
verantwoordelijke van ODM buiten de gevangenis verkocht wordt. De opbrengst werd voor de helft terug
geïnvesteerd in het project en voor de helft aan de gevangenen bezorgd.
Met een budget van zo’n 1500 Euro verbeterde ODM de situatie van een 18-tal vrouwen. Omwille van de
beperkte middelen meent MFA echter onvoldoende impact te kunnen genereren. Daarom werd beslist om
het project niet langer meer te ondersteunen vanaf 2016.

Nota bij de bovenstaande grafiek: De personeelskost betreft de salarissen van een coöperante, het lokale personeel en de bewaking. Het personeel
neemt de grootste hap uit het budget van Bukavu. De medische en psychosociale opvolging van vrouwen is immers bijzonder arbeidsintensief. MFA
betaalt het lokaal personeel op basis van de officiële barema’s van Congo. De rubriek logistiek dekt de kosten van de terreinwagen en het onderhoud
van het Maison de la Femme. De terreinwagen wordt gebruikt voor de opvolgingsbezoeken van de lokale MFA-medewerkers aan de
partnerorganisaties. In 2015 zijn de kosten gerelateerd aan het Maison de la Femme hoger dan de voorbije jaren wegens bovengenoemde
ingrijpende werken.
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DRC – UVIRA EN OMSTREKEN

1. Verloop 2015
Het Maison de la Femme (MDLF) Uvira zag het licht in augustus 2012. Sinds de oprichting is de coördinatie in
handen van Luinda Rashid die bijgestaan wordt met deskundig advies van adviseur Nicole Nuyts (lid van de
Algemene Vergadering van MFA). Het coördinatieteam werd bijgestaan door verpleegster Salima, halftijds
administratief medewerkster Sifa, onderhoudsmedewerkster Nathalie en chauffeur Ngoy. Vier bewakers
(Gaston, Mitingi, Karafula en Freddy) staan in voor de veiligheid van het huis. De regio is immers gevaarlijk
en het aantal gewapende overvallen neemt jaar na jaar toe. Tot slot doet het MDLF Uvira beroep op
tijdelijke lesgevers die de vormingen snit en naad enerzijds en informatica anderzijds op zich nemen.
Gedurende het afgelopen jaar bleef het personeelsbestand stabiel.
Het team van MDLF Uvira is bijzonder actief in lokale netwerken wat de visibiliteit en de credibiliteit van
MFA ten goede komt:
-

-

-

-

De coördinator nam maandelijks deel aan het Forum des Administrateurs waar ngo’s maandelijks
overleggen over de vele administratieve verplichtingen en obstakels waarmee ze dagelijks te maken
krijgen. MFA heeft tot maart 2015 zelfs de coördinatie van dit forum op zich genomen.
MFA was verder ook actief binnen het Cadre de Concertation waar de lokale autoriteiten en de civiele
samenleving elkaar ontmoeten om de veiligheidssituatie en de humanitaire context te bespreken.
MFA nam maandelijks deel aan de bijeenkomsten die door de vluchtelingenorganisatie van de
Verenigde Naties, de HCR, werden georganiseerd om met andere organisaties uit te wisselen over
diverse activiteiten die de lokale organisaties organiseren.
De psychosociale commissie die humanitaire actoren actief binnen de psychosociale hulpverlening
verenigt, heeft een moeilijk jaar achter de rug, wegens gebrek aan leiderschap.
Specifiek rond geweld tegen vrouwen neemt MFA maandelijks deel aan het Territoriaal Comité voor
Gendergerelateerd Geweld, dat door de lokale overheidsinstantie voor de Vrouw, de Familie en het
Kind wordt voorgezeten. Tijdens deze vergaderingen delen de organisaties hun ervaring uit en bezorgen
ze hun maandelijkse statistieken aan de lokale autoriteiten;
Tot slot organiseert OCHA, het coördinatieorgaan van de Verenigde Naties voor humanitaire hulp,
wekelijks vergaderingen waarin ze een update geven van de veiligheids- en humanitaire situatie.
2. Resultaten 2016
1) Ondersteuning van slachtoffers van geweld tegen vrouwen en vrouwen met complexe
gynaecologische aandoeningen

1.1. Medische ondersteuning
Zoals vorig jaar werkte MFA in Uvira in het kader van de begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld
nauw samen met twee lokale partnerorganisaties: HAM vzw (Haki Amani na Maendeleo ya akina Mama) en
FFD (Fédération des Femmes pour le Développement). Het secretariaat van HAM is gevestigd in Uvira maar
de interventiezone spreidt zich uit tot het grondgebied van Fizi. FFD heeft zijn sociale zetel in de stad Baraka.
Beide partnerorganisaties hadden het afgelopen jaar elk zes Points d’Ecoute, plekken waar vrouwen
individueel en in groep hun verhaal konden doen aan een lokale psychosociaal assistente die zich
grotendeels vrijwillig inzet voor de partnerorganisatie. Een ervaren psychosociaal assistente van de
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partnerorganisatie volgde de lokale psychosociaal assistenten op. Elke Point d’Ecoute werkt nauw samen
met een lokaal gezondheidscentrum.
Verkrachte vrouwen en meisjes kregen daar de eerste verpleegkundige zorgen. In sommige gevallen werden
ook de medische zorgen van de echtgenoot vergoed, indien deze leed aan een seksueel overdraagbare
aandoening die, zonder behandeling, de vrouw opnieuw zou infecteren. In 2015 werden aldus 790 vrouwen
gesteund.
Deze lokale zorgen volstaan echter niet. Een belangrijke groep van slachtoffers van seksueel geweld of
vrouwen met complexe gynaecologische aandoeningen, zoals fistels of prolaps, hebben nood aan
gespecialiseerde hulp. Na een bijkomend onderzoek door de verpleegster van MFA kregen gemiddeld zes
vrouwen per week de kans om gerefereerd te kunnen worden naar het Panziziekenhuis. Soms werd het
aantal van zes niet behaald, omwille van het feit dat het Panziziekenhuis een opnamestop afkondigde of
omdat sommige vrouwen op het laatste nippertje afhaakten.
De vrouwen werden doorgaans op lokale verzamelpunten door de chauffeur van het MDLF Uvira opgepikt
om naar het Maison de la Femme in Uvira gebracht te worden. Daar kunnen ze na een lange tocht even op
adem komen. Gedurende hun verblijf kunnen ze hun verhaal kwijt aan de verpleegster en de
onderhoudsmedewerkster die dag en nacht voor de vrouwen klaar staat. Na twee nachten in het huis
worden ze dan naar het Panziziekenhuis gebracht voor een noodzakelijke medische ingreep. MFA zorgde er
in 2015 voor dat 357 vrouwen uit de wijde regio van Uvira en Fizi terecht konden in het Panzi ziekenhuis.
Hiervan waren 209 overlevenden van seksueel geweld, 120 vrouwen die leden aan prolaps en 12 vrouwen
met fistels.
1.2. Psychosociale ondersteuning
In 2015 heeft het MDLF Uvira de psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van geweld gevoelig
versterkt. Zoals in Bukavu verloopt de psychosociale ondersteuning via vrouwengroepen (groupes de
soutien) die 10 keer samenkwamen op initiatief van de lokale psychosociaal assistente. In 2015 waren 15
vrouwengroepen actief die in totaal 144 vrouwen verenigden. In deze vrouwengroepen kregen de vrouwen
de kans om hun verhaal te doen, hun ervaring van seksueel geweld te plaatsen, te luisteren naar het verhaal
van anderen en te zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. Na afloop zijn sommige vrouwengroepen
geëvolueerd tot Mutuelles de Solidarité, een systeem waarbij vrouwen elke maand een kleine som geld
afdragen aan een gemeenschappelijke kas waarop ze beurtelings dan beroep kunnen op doen. Een van de
uitdagingen waarmee het MDLF Uvira geconfronteerd werd, was het feit dat het voor sommige vrouwen
weinig evident is om de tijd te vinden om aan de tien sessies deel te nemen. Een andere moeilijkheid is het
niveau van de lokale psychosociaal assistenten die nog verder moeten groeien in hun rol. Bijkomende
vorming en coaching zijn hierbij essentieel.
Vrouwen die te getraumatiseerd zijn om deel te nemen aan een vrouwengroep, werden individueel
opgevolgd. In totaal werden 14 dergelijke vrouwen geïdentificeerd; bij de helft van deze vrouwen werd een
positieve evolutie vastgesteld. Tot slot hadden 9 vrouwen nood aan bemiddeling omdat hun echtgenoot hen
had verlaten of dreigde te verlaten. In 6 gevallen leidde deze bemiddeling tot een verbetering van de relaties
met echtgenoot.
In 2015 heeft Maison de la Femme Uvira heeft 1147 vrouwen en meisjes, overlevenden van seksueel geweld
en andere vrouwen, toegang verleend tot medische hulp. In het Maison de la Femme Uvira werd aan de
vrouwen een luisterend oor en een moment van veiligheid in een beschermde omgeving geboden.
Daarnaast werden 157 vrouwen en meisjes op psychosociaal vlak ondersteund.
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2) Economisch versterken (empowerment) van vrouwen
Het Maison de la Femme in Uvira organiseerde in 2015 twee types van vormingen:
a) Snit en naad
De vorming snit en naad werd door het MDLF Uvira in twee groepen georganiseerd. Een groep bestond uit
meisjes die op vroege leeftijd moeder werden en die daardoor hun studies hadden stopgezet. Van de 10
meisjes die de opleiding gestart hadden, hebben slechts vijf meisjes de opleiding succesvol afgerond. Zij
werden hiervoor beloond met een officieel certificaat. De tweede groep bestond aanvankelijk uit 10
kwetsbare moeders. Hiervan haalde 8 vrouwen hun certificaat. De meisjes en moeders die hun opleiding
met succes beëindigd hebben, kregen na afloop een stuk stof waarmee ze zich professioneel kunnen
lanceren.
b) Informatica
Het Maison de la Femme Uvira heeft elk semester twee groepen gevormd om windows, word en excel te
leren gebruik. De eerste groep bestond uit 15 personen, waarvan 12 vrouwen en 3 mannen, die alleen
werkzaam zijn in lokale vrouwenorganisaties. Bedoeling is om aldus de professionalisering van de werking
van de lokale vrouwenbeweging een duwtje in de rug te geven. Een tweede groep bestond uit twaalf
kwetsbare meisjes en drie jongens die, wegens te weinig financiële middelen niet naar de universiteit
kunnen en noodgedwongen op zoek moeten gaan naar werk. Een bijkomende vorming verhoogt hun kansen
op de arbeidsmarkt.
In totaal hebben 22 meisjes, 3 jongens, 25 vrouwen en 3 mannen hun opleiding succesvol afgerond.
Het Maison de la Femme Uvira heeft in 2015 de economische perspectieven van 80 (overwegend) meisjes
en vrouwen via vormingen versterkt.

Nota bij de bovenstaande grafiek: De personeelskost betreft bijdrage aan het salaris van een expat en de loonkost van het lokale personeel. Het
personeel neemt de grootste hap uit het budget van Uvira. De medische en psychosociale opvolging van vrouwen is immers bijzonder
arbeidsintensief. MFA betaalt het lokaal personeel op basis van de officiële barema’s van Congo. De rubriek logistiek dekt de kosten van de
terreinwagen, een motor en de huur van het Maison de la Femme. De terreinwagen wordt gebruikt voor het vervoer van vrouwen naar het Maison
de la Femme Uvira en daarna naar het Panziziekenhuis. De motor wordt gebruikt voor opvolgingsbezoeken van de lokale MFA-medewerkers aan de
partnerorganisaties.
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DRC - KINSHASA
Maison de la Femme Kinshasa
1. Verloop 2015
Sinds 2000 is MFA in Kinshasa gestart met kleinere projecten. Het Centre MFA werd opgestart als een
administratief bruggenhoofd voor MFA in DRC met als ultiem doel het verwerven van een juridische
persoonlijkheid in DRC. Het Centre de MFA Kinshasa werd dan Maison de la Femme Kinshasa. Anno 2015
bestond het team van het MDLF Kinshasa, zoals vorig jaar, nog steeds uit vier personen: een
vertegenwoordigster (Géraldine Kabozya), een projectcoördinatrice (Berthe Wonga), een administratieffinancieel verantwoordelijke (Annie Makala Ngwemi NGWEMI) en een lesgeefster (Geneviève Ntumba).
Het Maison de la Femme Kinshasa werkte in 2015 verder aan de erkenning van MFA door de Congolese
autoriteiten. Het MDLF opereerde in moeilijke omstandigheden. Veelvuldige elektriciteitspannes zijn er
schering en inslag en bemoeilijken de communicatie met MFA in België.
2. Resultaten 2015
In 2015 organiseerde het Maison de la Femme Kinshasa in het kader van het project MYS (Mwasi Ya Sika)
twee types vormingen: snit en naad en schoonmaaktechnieken. De vorming schoonmaaktechnieken werd
voor het eerst in 2015 georganiseerd en vervolgens onderworpen aan een grondige evaluatie. De vorming
snit en naad werd georganiseerd in twee sessies. Elke vorming bestond uit een deel lessen (theorie en
praktijk), een stage en een examen voor een jury. Het examen duurt vier dagen. 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.
Tijdens het eerste semester volgden 18 meisjes de vorming snit en naad en 6 meisjes de vorming
schoonmaaktechnieken. Uiteindelijk haalden 10 meisjes hun certificaat in snit en naad en 5 in
schoonmaaktechnieken. De tweede sessie snit en naad ging van start in juni 2015 met 18 meisjes waarvan
13 meisjes een certificaat haalden in december. Het aantal deelneemsters per vorming bleef dus onder de
verwachting.
Het Maison de la Femme Kinshasa verbeterde in 2015 de economische vooruitzichten van 42 meisjes via een
vorming naad en snit, waarvan 28 een certificaat behaalden.
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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.
Op basis van de positieve resultaten van 2014 heeft MFA in overleg met APBS besloten dat het project
voortaan op zelfstandige basis zou moeten kunnen verder functioneren. In 2015 kreeg APBS nog een laatste,
weliswaar beperkte, financiering (826 EUR, 1000 USD) om hun spaarsysteem verder te ondersteunen. Met
dit systeem en dankzij de verkoop van ananassen konden de leden van APBS hun bijdrage aan de mutualiteit
betalen, waardoor ze bij gezondheidsproblemen slechts voor een beperkt deel zelf moeten instaan voor de
kosten.
Dankzij de steun van MFA aan APBS verwierven 19 vrouwen een inkomen dat hen toeliet om voor henzelf
en 55 familieleden een bescherming te voorzien in geval van gezondheidsproblemen.

B. APROHADE
MFA koop 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
Communicatie
Mamas for Africa wil haar donateurs en sympathisanten informeren. Op de website van Mamas for
Africa maakt men kennis met de projecten en activiteiten van de organisatie, en blijft men op de hoogte
van wat er op het terrein gebeurt. 4.422 unieke personen bezochten in 2015 de website van Mamas for
Africa. Via de facebookpagina kunnen sympathisanten Mamas for Africa dag in dag uit volgen en leest
men de laatste nieuwtjes. Het aantal leden neemt beetje bij beetje toe. De facebookpagina van Mamas
for Africa telde eind 2015 ruim 250 leden.
Mamas for Africa communiceert open en transparant over haar werking. Donateurs en sympathisanten
die met vragen zitten, kunnen hiervoor altijd terecht op het kantoor in Leuven. Mamas for Africa maakt
er werk van om snel te reageren op vragen via telefoon, email en post.
Acties en evenementen
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de organisatie vertoonde Mamas for Africa op 14
november 2015 de documentaire film “Fighting the Silence” in de KBC-gebouwen in Leuven. Donateurs
en sympathisanten waren van harte welkom. “Fighting the Silence” vertelt het verhaal van gewone
vrouwen en mannen in Oost-Congo die de strijd aangaan om de maatschappij waarin ze leven te
veranderen. Tijdens een praat- en eetcafé voor en na de film was er tijd voor een meet & greet met de
medewerkers van Mamas for Africa en met oprichtster Hilde Mattelaer. 113 gasten genoten die avond
ook van muziek, lekker eten en een tentoonstelling van Afrikaanse beeldhouwwerken.
Op de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2015 stapte het team van Mamas for Africa mee in de
Wereldvrouwenmars. Met ons spandoek en onze aanwezigheid namen we het op voor de meest
kwetsbare vrouwen van Oost-Congo en elders in de wereld. Vrouwen die enkel dankzij andere vrouwen
een stem krijgen.
In de loop van het jaar 2015 nam Mamas for Africa verder deel aan verschillende evenementen en
activiteiten. Zo stond Mamas for Africa onder andere met een stand op de Libelle Winterfair in
Mechelen en het Colora Festival in Leuven.
Als partner van het Afrika Filmfestival in Leuven was Mamas for Africa spreker op een filmavond die
draaide rond Congo. Mamas for Africa gaf verder ook lezingen aan andere serviceclubs, scholen,
verenigingen en andere groepen.
Fondsenwerving
Mamas for Africa organiseerde 13 fondsenwervingscampagnes: 1 direct mailing campagne per maand
aan een vaste groep van bestaande actieve donateurs en 1 testmailing voor het rekruteren van nieuwe
donateurs. Per trimester verscheen er 1 periodiek tijdschrift. De mailingbrief van september ging
gepaard met een periodiek tijdschrift in combinatie met een affiche. Daarmee zette Mamas for Africa
voor het derde jaar op rij een affichecampagne op. In 2015 werd met de campagne aandacht
geschonken aan de verkrachting en het misbruik van jonge kinderen. In de maand november verstuurde
Mamas for Africa haar traditionele agenda. In het kader van deze mailingcampagnes ontving Mamas for
Africa € 663 270,97 aan giften. Kostprijs van al deze fondsenwervende activiteiten samen bedroeg €
131.220,36.
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Daarnaast kreeg Mamas for Africa ook nog heel wat spontane giften. Die gebeurden niet naar aanleiding
van een mailingcampagne, maar werden geschonken als (eenmalige) gift door sympathisanten.
Het afgelopen jaar organiseerden sympathisanten en vrijwilligers verschillende initiatieven ten voordele
van Mamas for Africa. Zo organiseerde de parochie Orsmaal bijvoorbeeld een solidariteitsontbijt en
organiseerde de Oxfam Wereldwinkel in Destelbergen een speciale verkoop bij Moederdag ten voordele
van Mamas for Africa. Verder organiseerde de Katholieke Universiteit Leuven een boekenverkoop, de
parochie Schilde een missieweekend en de Solidariteitsraad van Kasterlee in samenwerking met het
Davidsfonds Toast Literair. Deze initiatieven leverden bijna € 3000 op.
Negen sympathisanten vroegen ter gelegenheid van hun huwelijk, verjaardag of geboortefeest aan hun
gasten om een gift te schenken aan Mamas for Africa. Samen gaven zij zo een bedrag van € 8.133,- ten
voordele van het werk van Mamas for Africa.
Van het GROS van Schilde kreeg Mamas for Africa een subsidie van € 2.500. De gemeente Diest schonk €
500. Mamas for Africa ontving één legaat van € 2.500.
Naar aanleiding van Music for Life in december 2015 organiseerde Cirkus in Beweging uit Leuven de
“Warmste Circusweek” (zie hieronder). Deze actie bracht € 7.615,- op.
Al deze spontane giften waren samen met de giften van de mailingacties goed voor in totaal € 707.
894,74 aan bruto-inkomsten.
Naast de inkomsten uit giften zorgde de individuele verkoop van producten uit de boetiek van Mamas
for Africa voor € 5285,50 aan opbrengsten.
De fondsenwervende campagnes via direct mail gebeurden volledig in handen van Mamas for Africa. De
evolutie in de stijl van de brieven die in 2014 werd ingezet, werd verder gezet. De klemtoon ligt op
positieve boodschappen. Mamas for Africa schrijft over de dingen die gerealiseerd worden en meer
actualiteitsgebonden.
Pers
Mamas for Africa verscheen in 2015 verschillende keren in de media.
Zoals boven vermeld, organiseerde Cirkus in Beweging uit Leuven van 12 tot 18 december 2015 de
“Warmste Circusweek” ten voordele van Mamas for Africa in het kader van Music for Life 2015. Iedereen
die les volgt in de circusschool, verzon een uitdaging. De leerlingen lieten zich hiervoor sponsoren.
Tegelijkertijd hield Mamas for Africa een warme winterbar open in de circusschool.
Het Laatste Nieuws schreef een artikel over deze “Warmste Circusweek” in haar krant. De regionale
televisie ROB-tv toonde de actie in haar nieuwsuitzending. De VRT filmde beelden die ze gebruikte als
achtergrondbeelden tijdens een uitzending van de “Warmste Week” van Music for Life. Voor en tijdens
de actie van Music for Life gaf de circusschool een life interview op Studio Brussel.
Ook in december 2015 en ook naar aanleiding van Music for Life koos actrice Tine Embrechts Mamas for
Africa als goede doel in het televisieprogramma “De Quiz van het Jaar”. Naast de media-aandacht ging
het prijzengeld (425 €) dat de quizzers wonnen, naar het gekozen goede doel.
In de aanloop naar Moederdag op 8 mei 2015 bracht de regionale televisie ROB-tv een uitvoerig
interview met Sandra Nelles van Mamas for Africa. Sandra Nelles schetste hierin de problematiek
waarmee vrouwen in Oost-Congo te maken hebben, en gaf uitleg over het werk van Mamas for Africa op
het terrein.
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IV. FINANCIEEL VERSLAG
DE FINANCIËLE BALANS
ACTIEF
Vastliggend activa
Gronden en gebouwen
Installaties en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige
Vlottende activa
Overige vorderingen
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen
Beschikbare middelen
TOTAAL
PASSIEF
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Overgedragen resultaat
Schulden
Schulden < 1 jaar
Overlopende rekeningen
TOTAAL
RESULTATENREKENING
UITGAVEN
Aankopen
Projecten
Fondsenwerving
Beheer
Afschrijvingen
TOTAAL
INKOMSTEN
Verkoop
Giften
Legaten
Subsidies
Evenementen en acties ten voordele van MFA
Financiële opbrengsten
TOTAAL
WINST
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€
€
€
€

172.348
2.275
21.614
280

€
€
€
€
€

809
16
617.320
159.415
974.078

€
€
€

231.944
41.523
647.985

€
€
€

42.505
10.120
974.078

€
€
€
€
€
€

5.771
476.560
110.221
95.544
31.346
719.442

€
€
€
€
€
€
€

7.440
688.679
3.000
5.000
14.655
32.454
751.227

€

31.785
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