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In 2018 heeft Mamas for Africa het 
leven van vele honderden vrouwen 
in de regio Bukavu en Uvira helpen 
verbeteren en dat ondanks de on-
veiligheid en de chaos in dit deel 
van Congo. Van zorgvuldige iden-
tificatie van vrouwen die slachtof-
fer werden van seksueel of gender 
gerelateerd geweld, over transport 
naar ziekenhuizen waar medische 
zorgen konden verstrekt worden 
tot psychosociale begeleiding en 
sensibilisering, het waren ook in 
2018 de kerntaken van Mamas for 
Africa.

Met de recente verkiezingen kwam het land 
weer wat in de media. Door een politiek 
maneuver kwam er een overwinnaar uit de 
bus die niemand verwachtte.

Wat er ook van zij, het leven van de gewone 
Congolees zal morgen niet drastisch ver-
anderen en vooral het oosten van het land 
blijft een regio waar de strijd om de wereld-
wijd gegeerde grondstoffen nog wel enige 
tijd zal voortduren. 

Tijdens het werkbezoek dat we vorig jaar 
samen uitvoerden in Bukavu en Uvira, ont-
moetten we onze collega’s en onze part-
ners, maar bovenal ook de vrouwen die op 
ons rekenen. Te midden van vrouwen die 
getuigden over wat ze meemaakten, besef-
ten we: dit is waar Mamas for Africa voor 
staat en waar we het verschil kunnen ma-
ken. Vrouwen die als gevolg van jarenlan-
ge onveiligheid en instabiliteit, slachtoffer 
werden van seksueel en ander gender ge-
relateerd geweld blijven we een hart onder 

de riem steken en bieden we hulp. En dat 
met toegewijde en accurate zorg.
We voelen ons bevoorrecht deel te mogen 
zijn van de gezamenlijke inspanningen die 
medewerkers, donateurs en sympathisan-
ten leveren. Dat moedigt ons aan en inspi-
reert ons. Het geeft ons ook hoop dat er 
mensen zijn die bewust kiezen voor mede-
menselijkheid en er niet voor terugdeinzen 
die keuze om te zetten in concrete actie. 

In dit totaal vernieuwde jaarrapport van 
2018 leest u wat we op het terrein realiseer-
den. Voor het eerst ook werden alle data 
van het Maison de la Femme in Bukavu en 
Uvira geharmoniseerd waardoor het voor u 
nog duidelijker is welke berg werk er verzet 
is geweest. 

Ook in 2019 – en met uw hulp – willen we 
blijven werken aan de verandering van 
honderden vrouwenlevens. Daartoe enga-
geren we ons.

Kati Devos   Jan Goossens
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7deel  O2 I  Onze speerpunten

Ons werkgebied
In 2018 richtten we ons verder op het werk in een 
deel van de provincie Zuid-Kivu in het oosten van 
Congo. Vanuit Bukavu en Uvira bedienden we dor-
pen van waaruit Mamas for Africa zijn werk in het 
binnenland organiseert en uitvoert. Zowel in Bukavu 
als in Uvira waar Mamas for Africa een Maison de la 
Femme heeft, konden vrouwen tijdelijk opgevan-
gen worden vooraleer ze naar het Panzi-ziekenhuis 
werden gebracht (of een ander ziekenhuis). Beide 
Maisons de la Femme fungeren ook als kantoor en 
secretariaat en zijn de uitvalsbasis van waaruit onze 
teams het terrein op gaan. Hier worden ook trainin-
gen en vormingen georganiseerd. 

Visie
Mamas for Africa faciliteert in de eerste plaats medische zorgen en biedt psychologische bijstand 
aan slachtoffers van gender gerelateerd geweld. Onze aandacht gaat vooral naar de meest kwets-
bare vrouwen in de dorpen van Oost-Congo. Armoede, ongeletterdheid en afhankelijkheid van hun 
man zijn hiervan vaak de oorzaak. Daardoor zijn ze dikwijls  slachtoffer van intra- en extra-familiaal 
geweld, worden ze behandeld als tweederangsburgers en kennen ze hun basisrechten niet. Zonder 
onze tussenkomst blijven deze vrouwen verstoken van elke hulp. We zorgen ervoor dat ze laag-
drempelige toegang tot zowel medische als psychologische hulp krijgen. Daarnaast zetten we ook 
in op weerbaarheid en bewustwording. Wij zijn ervan overtuigd dat bewuste vrouwen sterker staan. 
Weerbaarheid streven we na door vrouwengroepen te organiseren, de solidariteit tussen de vrou-
wen te verhogen en hun positie in de samenleving te verbeteren. We doen dit met respect voor de 
eigenheid, cultuur en identiteit van de vrouwen en vertrekken altijd vanuit de wijze waarop ze zelf 
deze gendergelijkheid willen nastreven. Omdat vrouwen na verkrachting vaak verstoten en afgewe-
zen worden, richten we ons zeer specifiek op sociale re-integratie. Daarom betrekken we ook zo veel 
mogelijk de gemeenschappen en mannelijke bevolking bij onze werking. Dat gebeurt onder meer 
door te bemiddelen tussen alle partijen om zo de rechten van de vrouwen ingang te doen vinden in 
de wijze waarop de verschillende groepen met elkaar samenleven.

Missie
Mamas for Africa vindt respect voor vrouwen-
rechten cruciaal. We beschouwen vrouwen als de 
hoeksteen van de samenleving. Respect voor hun 
waardigheid is de ultieme voorwaarde voor het 
bereiken van vrede en duurzame ontwikkeling. 
In onze projecten in Afrika hebben we daarom 
in de eerste plaats oog voor de meest kwetsbare 
vrouwen in de samenleving. Omdat zij het vaakst 
slachtoffer zijn van uitsluiting en seksueel of 
ander geweld.

Samenwerking 
met Aprohade

De samenwerking met Aprohade 
(Association pour la Promotion des 
Handicapées et des Défavorisées) 
werd verdergezet. Dit is een organi-
satie die vorming en tewerkstelling 
biedt aan gehandicapte en kwets-
bare vrouwen en meisjes in Kigali, 
Rwanda. In het atelier van Apro-
hade worden handdoeken (ons ter 
beschikking gesteld door De Witte 
Lietaer aan lage inkoopprijs) met 
de hand geborduurd die nadien 
door Mamas for Africa verkocht 
worden. Waardig werk, een inko-
men voor vrouwen in Kigali en een 
bescheiden opbrengst voor Mamas 
for Africa: een win-win situatie. 
Het atelier Aprohade heeft een 
productiecapaciteit van 60 afge-
werkte stuks per maand. De vraag 
voor verkoop is momenteel groter 
dan het aanbod vanuit Aprohade. 
Onbewerkte en afgewerkte hand-
doeken worden als extra bagage 
meegenomen en meegebracht door 
bereidwillige reizigers.
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1 1deel  O3 I  Mamas for Afr ica in Congo

Algemene context
2018 werd in Congo sterk gekleurd door de beloofde verkiezingen die de 
voorgaande jaren telkens verdaagd werden. Na de uitsluiting van enkele 
kandidaten (Moïse Katumbi en Jean-Pierre Bemba), bleven er finaal nog 
drie andere kandidaten over: Félix Tshisekedi, Emmanuel Shadary en 
Martin Fayulu. De kiescampagne verliep nogal turbulent: zo was er de in-
ternationale spanning tussen de Congolese overheid en de Europese Unie, 
alsook de tussenkomst van de Congolese Bisschoppenconferentie bij het 
controleren van de verkiezingsuitslagen, zonder de perikelen te vergeten 
met de stemcomputers. Daarenboven werd nog een deel van de bevolking 
(1,2 miljoen personen) uitgesloten om zogezegde veiligheidsredenen 
(o.a. ebola in het oosten van het land).

De Congolese bevolking had gehoopt hier een bladzijde te kunnen om-
draaien en de verandering te creëren waarnaar ze al zo lang snakt; velen 
wilden een omslag teweegbrengen om uiteindelijk weg te geraken uit de 
vicieuze cirkel van onveiligheid, extreme armoede, straffeloosheid en een 
gebrek aan een functionerende overheid. Want laten we wel wezen, de 
humanitaire crisis in Congo wordt met de dag erger. Vooral in het oosten 
van het land blijft de bevolking ten prooi vallen aan gewapend geweld en 
belangenconflicten. Ruim twee miljoen burgers zien hun rechten dage-
lijks geschonden; vooral vrouwen en kinderen zijn in deze context zeer 
kwetsbaar en verdienen de meeste aandacht. 

Een oplossing ligt niet meteen voor de hand al is duidelijk dat hiervoor 
heel veel goede wil aan de dag zal gelegd moeten worden door zowel
nationale als internationale instanties.

In 2018 werd de harmonisatie van 
beide huizen (Maisons de la Femme), 
zowel op administratief vlak als wat 
het programma betreft, zo goed als 
gerealiseerd. Een dergelijke harmo-
nisatie versterkt de werking van MFA 
in Congo en laat de organisatie toe 
zich nog beter te verankeren in het 
landschap van de NGO’s ter plaatse.

Ook op het vlak van strategische 
interventie werden er bakens ver-
zet. Om nog gerichter te kunnen 
anticiperen op de noden van de 
slachtoffers van seksueel en gen-
der gerelateerd geweld (SVS) werd 
een aangepast actieplan opgesteld, 
 waarbij de teams van MFA nog accu-
rater kunnen reageren op de situatie 
van kwetsbare vrouwen in conflict-
gebieden.

De prolapsproblematiek in de regio 
is zeer groot; MFA kan al vele jaren 
vrouwen naar het Panzi-ziekenhuis 
sturen voor een gratis chirurgische 
behandeling, maar door het grote 
aanbod (ook door andere organisa-
ties) zag het ziekenhuis zich verplicht 
om quota op te leggen voor opname 

en behandeling. Dit heeft MFA ertoe 
aangezet om ook de samenwerking 
met andere ziekenhuizen in de regio 
te concretiseren en daar vrouwen 
met een prolaps naartoe te sturen. 
Dit gebeurde in samenwerking met 
Artsen Zonder Vakantie (Hôpital 
de Katana), maar ook rechtstreeks 
met lokale ziekenhuizen (Hôpital de 
Walungu en Kasenga). Omdat deze 
ziekenhuizen onmogelijk gratis dien-
sten ter beschikking kunnen stellen, 
werden de kosten door MFA ten laste 
genomen. Hiervoor kon er o.a. gere-
kend worden op een subsidie van de 
Provincie Vlaams-Brabant.

Een nieuw accent werd er ook gelegd 
op het preventieve luik en de sen-
sibilisatie van de gemeenschappen. 
Er werd sterk ingezet op thema’s 
zoals gender gerelateerd geweld, 
maar onderwerpen zoals seksuele 
gezondheid en familieplanning wer-
den ook niet uit de weg gegaan. Dat 
het werk van MFA ook internationaal 
bijzonder gewaardeerd wordt, werd 
in de verf gezet door een OCHA-do-
cumentaire (United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian 

Affairs): deze film werd o.a. vertoond 
in april 2018 op de bijzondere verga-
dering van de UN ten voordele van 
steun aan Congo.

Tot slot was 2018 ook het jaar 
waarin het partnariaat Dokters van 
de  Wereld-België en MFA concreet 
gestalte kreeg. Buiten de reeds ja-
renlange samenwerking op niveau 
van het Panzi-ziekenhuis, werden er 
twee gezamenlijke projecten inge-
diend bij institutionele fondsenver-
strekkers, waarvan er één zou kun-
nen opgestart worden in april 2019 
(in geval het weerhouden wordt). 
Het project richt zich sterk op  
afgelegen gebieden waar er multi-
sectorieel kan gewerkt worden en 
waar MFA ingezet wordt conform 
zijn expertise.

Als MFA zijn werking verankert in  
de samenwerking met andere orga-
nisaties, dan laat het de organisatie 
toe om verder te evolueren naar een 
niveau van betekenis. Dit komt ook 
de visibiliteit en de ontwikkeling van 
de organisatie sterk ten goede.

“ De Congolese  
bevolking had  
gehoopt hier  
een bladzijde  
te kunnen 
omdraaien.” 

Verkiezingen Congo
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In de loop van 2018 werd beslist om de interventies in 
Baraka en Fizi (Maison de la Femme Uvira) te stoppen. 
Hetzelfde gebeurde vanuit het Maison de la Femme Bu-
kavu voor Bunyakiri. Al deze regio’s waren zeer geregeld 
het toneel van manifeste onveiligheid. MFA beschikt over 
een duidelijke veiligheidsprocedure. Vooral op het einde 
van het jaar, naar de verkiezingen toe, werd er niets aan 
het toeval overgelaten; niemand die kon voorspellen hoe 

één en ander zou verlopen. Gelukkig bleven incidenten 
in Uvira en Bukavu, zowel voor de verkiezingen als na de 
bekendmaking van de verkiezingsuitslag, sterk beperkt. 
MFA is ook aangesloten bij INSO (The International NGO 
Safety Organisation) die dagelijks accurate informatie 
verzamelt over de veiligheidstoestand in o.a. Noord- en 
Zuid-Kivu.

Partners en synergie
De samenwerking 
met lokale partners

Hôpital Général de Réference de Panzi
Dit is zonder twijfel de belangrijkste partner van MFA 
waarmee ook goed wordt samengewerkt.
Vrouwen die MFA hier naartoe stuurt (prolaps en soms 
ook fistels) genieten een hoogstaande kwalitatieve 
behandeling die nog gratis is ook. Naast puur medische 
zorgen, heeft het ziekenhuis ook diensten voor psycho-
logische, juridische en sociale ondersteuning. Samen-
werking met deze diensten en vormingen die uitgaan 
van het ziekenhuis hebben een grote meerwaarde voor 
het werk van MFA. 

De aanwezigheid van Dr. Mukwege verhoogt vanzelf-
sprekend de zichtbaarheid van het ziekenhuis.
Nadeel is wel dat door een overbevraging van het zie-
kenhuis, MFA er een gelimiteerd aantal vrouwen naartoe 
mag/kan sturen; daardoor groeit de wachtlijst van vrou-
wen die MFA op de lijst heeft staan, ook aan.

De opvolging door de MFA-verpleegkundigen van de 
gehospitaliseerde vrouwen (in het ziekenhuis zelf) is 
van groot belang omdat er wederzijdse info kan ge-
geven worden en onze teams nadien ook beter weten 
hoe de opvolging van de vrouwen dient te gebeuren. 
“Gratis” is natuurlijk een goede zaak voor de vrouwen 
zelf (de koopkracht van de bevolking is uiterst zwak). 
Dat maakt dat het ziekenhuis een ongedekte flank heeft, 
want wat als de financiering morgen stopt …? Het zie-
kenhuis heeft ook weinig satellietcentra waarnaar pati-
enten kunnen doorverwezen worden. Het was dan ook 
belangrijk dat er gekeken werd naar andere partnerzie-
kenhuizen (zie verder).

Partners op het terrein

Hiermee wordt bedoeld: Femmes sous le Palmier (Kaba-
re), Mamans engagées pour le développement intégral 
(Walungu), RECO (Rélais Communautaires) zone de santé 
Kalehe, RECO zone de santé Bunyakiri, Assistan Psy-
cho-social op de zuid-as (Luvungi, Luberizi, Sange) en 
APS op de as noord- Baraka (Katanga, Sebele).
Dit zijn lokale vrouwengroepen waarmee MFA samen-
werkt: zij staan dikwijls nog dichter bij de kwetsbare 
vrouwen en helpen ook mee om hen te identificeren. 

Daarenboven hebben ze goed zicht op de lokale gewoon-
ten en gevoeligheden. Deze vrouwengroepen krijgen 
opleiding en training van de MFA-teams en worden door 
MFA ook vergoed (functioneringskosten). De opleidingen 
en trainingen zijn van wezenlijk belang om de kwaliteit 
van de zorgen en begeleiding te kunnen verzekeren.

In de loop van 2018 werden er ook mannen aangeworven 
om aan sensibilisering, identificatie en preventie te doen in 
de meer afgelegen en gevaarlijkere regio’s. De terreinpart-
ners wordt gevraagd ons maandelijks een klein rapport van 
hun activiteiten te bezorgen; opvolging is van groot belang.

Bureau Central de la Zone (BCZ) en Centres de santé (CdS)

Dit zijn:
BCZ zone de santé de Kalehe (centres de santé van 

Tschofi, Lushebere)

BCZ Zone de santé de Mubumbano (centres de santé 

van Ciburi, Ibula)

BCZ Zone de santé de Bunyakiri (Bitale, Maibano, Bito-

bolo) – werd gesloten
BCZ zone de santé de Ruzizi (Hôpital Général de Ré-

férence van Sange)

BCZ zone de santé de Lemera (Centre Hospitalier de 

Référence van Luvungi

BCZ zone de santé de Fizi (centre de santé Mwangaza 

van Baraka en CS van Katanga) – werd gesloten

Met deze lokale gezondheidsdiensten is er over het al-
gemeen een goede samenwerking. Werkpunten blijven 
echter het ter beschikking stellen van accurate gegevens 
(vrouwen met een prolaps, Survivant de Violence Sexuelle 
(SVS) …). Geregeld zijn er ook tekorten in de stock van de 
PEP-kits. PEP staat voor Post Exposure Prophylaxis: dat 
is een mix van medicamenten die vrouwen krijgen na 
een verkrachting. Controle is tevens vereist aangezien er 
in enkele CdS, verpleegkundigen waren die meer dan de 
afgesproken prijzen aan de vrouwen vroegen.

Veiligheid
Veiligheid in de regio blijft een thema waaraan de werking van MFA zeer 
gevoelig is (en bij uitbreiding overigens die van de meeste NGO’s)

Dr. Ndekezi en Noëlla in Walungu
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Hôpital Général de Référence de Walungu

Dit is een nieuwe partner voor MFA: het ziekenhuis 
wordt geleid door Dr. Ndekezi. Zoals vermeld bij de be-
schrijving van Panzi, dwong de beperkte hospitalisatie-
capaciteit van het ziekenhuis MFA op zoek te gaan naar 
andere partners. Voor de regio Bukavu werd dat Walun-
gu: het ziekenhuis beschikt over een volwaardige opge-
leide gynaecoloog en de kwaliteit van de zorgen is hoog.
Het ziekenhuis ligt ver van de grote stad (ongeveer 50 km 
van Bukavu) en voor een deel vrouwen is het ook beter 
om verzorgd te kunnen worden in hun streek (minder 
ver van hun familie verwijderd). In tegenstelling tot Pan-
zi, moet er hier wél betaald worden voor het ganse me-
dische traject (360 $/vrouw). Hiervoor kan MFA o.a. op 
de subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant rekenen. 
Er werden in het ziekenhuis tevens gemeenschappelijke 
vormingen georganiseerd (o.a. mbt familieplanning).
P.S.: Het mag onderstreept worden dat door de samenwerking met lokale 
ziekenhuizen, ook de competenties van onze teams versterkt worden.

Hôpital Général de Référence de Katana

In het najaar van 2018 werden hier in samenwerking met 
Artsen Zonder Vakantie een 10-tal vrouwen geopereerd 
door een vrijwilliger (gynaecoloog) van AZV. De ingrepen 
waren van hoogstaande kwaliteit.

Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 
een vorming te organiseren waaraan de staf van MFA 
kon deelnemen. Het proces om tot praktische en financi-
ele afspraken te komen verliep redelijk stroef en er moet 
in de toekomst gezien worden hoe dit verder kan verbe-
terd worden. Ook hier geldt dat het voor vele vrouwen 
beter en aangenamer is om geholpen te kunnen worden 
in hun regio, dicht bij hun familie.

Hôpital de Kasenga

Dit is het derde nieuwe partnerziekenhuis, gelegen aan 
de rand van Uvira. Voor vele vrouwen is Panzi ver verwij-
derd van hun familie en hier medische zorgen te kunnen 
krijgen is voor hen een groot voordeel. Er werden 10 
vrouwen geopereerd, allemaal met succes. De kosten 
voor medische zorgen en hospitalisatie werden door 
MFA ten laste genomen. Ook hier werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een vorming te organiseren.
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De samenwerking met 
internationale partners

Médecins du Monde - België
MFA is verschillende jaren partner 
van MdM-BE, aangezien ook zij reeds 
lange tijd actief zijn in het ziekenhuis 
van Panzi. 
In 2018 werd de samenwerking 
nog verder verstevigd en uitgebreid 
omdat het duidelijk was dat het 
versterken van wederzijdse compe-
tenties de doelgroep nog beter ten 
goede zou komen. Concreet werd er 
maandelijks een vergadering georga-
niseerd tussen de psychologen van 
Panzi en de terreinwerkers van MFA 
waarbij kennis werd gedeeld en de 
inzichten in de begeleiding van de 
vrouwen verder verbeterde.
Zo werd er een aanzet gegeven voor 
het indienen van een gezamenlijk 

project bij ECHO onder leiding van 
PIN (People in Need). De focus ligt 
hierbij op gender gerelateerd geweld 
en de ondersteuning in gezondheids-
zorg en voedselzekerheid. In april 
2019 wordt duidelijk of dit project al 
dan niet weerhouden wordt.
De samenwerking met andere 
( internationale) organisaties ver-
hoogt sterk de visibiliteit van het 
werk van MFA, maar vooral ook het 
belang ervan.

Artsen Zonder Vakantie - België
Er werd een conventie getekend voor 
een samenwerking in het ziekenhuis 
van Katana, partnerziekenhuis van 
AZV. Twaalf vrouwen met een pro-
laps werden naar het ziekenhuis ge-
stuurd, waarvan er uiteindelijk acht 
konden geopereerd worden door 
een Belgische gynaecoloog. Deze 

vrouwen werden door MFA ten laste 
genomen, mede dankzij de subsidie 
van de Provincie Vlaams-Brabant. 
Naast de chirurgische interventies 
werden er ook vormingen gegeven 
aan het personeel waaraan een deel 
van de MFA-staff kon deelnemen.
Het is goed de toekomstige samen-
werking te herbekijken. AZV richt 
zich voornamelijk op de vorming van 
het lokale personeel. Dat betekent 
dat de kosten voor de interventies 
op de schouders van MFA komen. 
Het is correct om de vrouwen toch te 
vragen om zelfs maar een klein deel 
te laten bijdragen aan hun ingreep, 
maar tegelijk is een overweging over 
financiële tussenkomst van alle par-
tijen een belangrijk gegeven ter be-
spreking. Financiële toegankelijkheid 
tot gezondheidszorgen vraagt om 
weloverwogen gezamenlijke actie.

Contacten met 
lokale en provinciale 
overheden 

Telkens de MFA-ploegen het terrein 
op gaan, melden ze zich aan bij de 
lokale autoriteiten, zowel de traditio-
nele (o.a. dorpschefs) als de adminis-
tratieve (staatsfunctionarissen). Door 
erkenning te geven aan hun autori-
teit, vergemakkelijkt het MFA om te 
werken in de desbetreffende regio’s.
Op nationaal niveau werd vorig jaar 
met het Nationaal Ministerie van 
Solidariteit en Humanitaire Actie het 
kaderakkoord hernieuwd. Tegelijk 
werden er stappen gezet om ook het 
Interministerieel Besluit te beko-
men (dit laat toe dat MFA nog meer 
vrijstellingen kan krijgen om goed te 
kunnen werken). Met de Provinciale 
Divisie van Gezondheid werden een 
vorming georganiseerd rond sensibi-
liseringstechnieken. In Uvira worden 
informaticalessen gegeven: hiervoor 
is er samenwerking met de lokale 
Dienst voor Sociale Zaken. Om het 
aantal slachtoffers van SGBV (Sexual 
and Genderbased Violence) maande-
lijks te registreren, maakt het Maison 
de la Femme Uvira hiervan melding 
bij de Dienst Gender en Familie. 
De Humanitaire Antenne tot slot, 
zorgt voor een link tussen de hu-
manitaire organisaties en de lokale 
overheid (dit gebeurt enkel in Uvira).

Coördinatie
vergaderingen 

Deelname aan de verschillende 
coördinatievergaderingen, zowel in 
Bukavu als Uvira, is van wezenlijk 
belang om informatie te delen. Hoe-
wel soms moeilijk voor MFA (wegens 
dikwijls op het terrein), blijft het van 
groot belang om geregeld aanwezig 
te zijn op deze vergaderingen.
Forum van de NGO’s: het lidmaat-

schap bij dit forum is noodzakelijk. Zij 
verzamelen alle mogelijke informatie 
betreffende administratieve verplich-
tingen, uitwisseling van informatie 
allerhande. Het verhoogt ook de 
impact op het terrein en helpt MFA bij 
administratieve beslommeringen. 

Administratief Forum: maandelijks 
neemt MFA deel aan deze meetings 
waar de beide administrateurs van 
zowel Bukavu als Uvira (Patrick en 
Serge) aan deelnemen. Hier wordt ad-
ministratieve en financiële informatie 
gedeeld.

Op de meetings van INSO (Internati-
onal NGO Safety Organisation) wordt 
de veiligheidssituatie besproken. 
Aangesloten NGO’s krijgen tevens 
geregelde informatie per mail in geval 
er melding is van ongeregeldheden of 
onveiligheid in bepaalde regio’s. 

Cluster Bescherming en werkgroep 
SGBV (Sexual and Gender Based Vio-
lence): deelname aan deze meetings 
heeft MFA toegelaten zijn activiteiten 
op het terrein zichtbaar te maken. 
Alle gegevens m.b.t. het werk van 
MFA op het terrein worden hier 
gedeeld. Daardoor kan de situatie 
rond seksueel en gender gerelateerd 
geweld beter op de kaart gezet wor-
den en bekomt men inzichten rond 
de evolutie hieromtrent.

Tot slot zijn er ook de maandelijkse 
vergaderingen tussen MFA en het 
ziekenhuis van Panzi.

Andere partnerschap-
pen en toekomstige 
synergiën 

Het verderzetten van de samen-
werking met Médecins du Monde 
België is zeer belangrijk. Niet enkel 
de samenwerking op niveau van het 

ziekenhuis van Panzi, maar tevens 
het gezamenlijk ingediende project 
bij ECHO betekent een meerwaarde 
voor MFA. Dit laatste verhoogt niet 
enkel de zichtbaarheid, maar tevens 
de financieringsmogelijkheden. 

In Uvira werd een aanzet gegeven 
om een project te lanceren in het 
kader van een consortium (Warchild 
Canada, Streetchild, Ebenezer en 
MFA). Dit project dat zich richt op 
kwetsbare vrouwen en kinderen, 
moet evenwel nog verder worden 
uitgewerkt.

De identificatie en begeleiding naar 
medische zorgen van vrouwen met 
een prolaps blijft uitermate belang-
rijk. Deze pathologie komt veelvuldig 
voor in de regio. Omwille van de 
beperkte hospitalisatiecapaciteit van 
Panzi, werd er dus samengewerkt 
met de ziekenhuizen van Walungu, 
Katana (Bukavu) en Kasenga (Uvira). 
De steun van o.a. de Provincie 
Vlaams-Brabant voor deze proble-
matiek is van cruciaal belang en MFA 
dient verder stappen te ondernemen 
om een financiering van dit pro-
bleem te bestendigen.
Waar mogelijk wordt ook gezien of 
er nog met andere ziekenhuizen 
kan samengewerkt worden, maar 
de kwaliteit van de zorgen moe-
ten absoluut kunnen gegarandeerd 
worden.

De vraag naar socio-economische 
re-integratieprojecten komt ook 
steeds terug: een uitdaging voor MFA 
om zich hier in de toekomst ook ver-
der in te verdiepen.

Dr. Jan Aerts en Noëlla
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Beheer van de Maisons de la Femme

Harmonisatie en samenwerking tussen beide huizen

In 2018 werd de administratieve en programmatorische harmonisatie 
tussen beide Maisons de la Femme van Bukavu en Uvira een feit! 
Ontwikkeling van nieuwe werkinstrumenten en vooral de wil om 
competenties uit te wisselen hebben geleid tot o.a. meer uniforme 
rapportering op zowel administratief, financieel als programma-niveau.

Lokale staff MFA Bukavu

•  Chanceline FURAHA HAMULI: Administratrice sinds 

februari 2015. In augustus heeft ze ontslag genomen 

om bij een andere NGO aan de slag te gaan. 

•  Patrick NDARA BAKOLE: Administrateur, aangewor-

ven in augustus 2018. 

• Noëlla TEMBELA: Verpleegkundige en APS : het afge-

lopen jaar heeft ze , dankzij de samenwerking met Dr. 

Ndekezi in Walungu, bijkomende vaardigheden geleerd 

voor wat betreft de diagnose van prolapsen. 

•  Régine MUKOME: APS. 
•  Gilbert NGUVU: Chauffeur. 

•  Timothée MILINDANGABO: Mecanicien en chauffeur.

•  Irène CIZA: Huishoudster.

•  Moïse MUGISHO: Hulp bij huishouden en tuinier . 

•  Eulalie AMANI: Tot eind 2018 psychologe in Uvira. 

Vanaf dan aan de slag in Bukavu. 

Lokale staff MFA Uvira 

•  Nathalie KAZIMBE: Administratrice, maar heeft ont-
slag genomen in september om voor een andere NGO 
te gaan werken. 

•  Serge ASSANI: Administrateur sinds september 2018. 

•  Salima ANZURUNI: Verpleegkundige.

•  Furaha NSHOMBO: Verpleegkundige, deeltijds aange-

worven om Salima te vervangen indien nodig. 
•  Eulalie AMANI: Psychologe (zie hierboven). Tot eind 

2018 in Uvira. Vanaf dan in Bukavu. 

•  Timothée YENGA: Psycholoog. 

•  Henri SAFARI: Chauffeur.

•  Mupete AMISSI: Chauffeur en mecanicien.

•  Nathalie SHABANI: Huishoudster.

•  Gaston KYENGE: Bewaker. 

•  Freddy BISIMWA: Bewaker.

•  Karafula DIEUDONNE: Bewaker.

•  Mitingi KAYOGA: Bewaker.

•  Andere/dagloners: Ter vervanging van Nathalie of de 

bewakers.

Administratie en financiën: 

Administratieve zaken werden gecentraliseerd in 
Bukavu. Dit heeft als voordeel dat hiermee eenduidig 
naar de administratieve overheden kan teruggekoppeld 
worden. Aangezien ook onze raadsman Meester Bisimwa 
in Bukavu woont, vergemakkelijkt dat de contacten met 
die lokale overheden.

Programma: de maandelijkse uitwisseling van gegevens 
tussen de beide Maisons de la Femme en de gedachte-
wisseling over het functioneren op het terrein, waren de 
aanzet voor een discussie naar een aangepast toekomstig 
programma waarbij de onderkende noden veel dichter 

aanleunen bij de noden van de vrouwen en de bevolking. 
Zo is o.a. de samenstelling van de terreinploegen ook 
veel evenwichtiger: nu maken zowel een psycholoog, 
een verpleegkundige als een APS (assistent-psychologe) 
deel uit van het team.

Het moet evenwel gezegd dat beide Maisons de la Fem-
me vele jaren redelijk onafhankelijk van elkaar hebben 
gewerkt, waardoor er ook gewoonten zijn ontstaan die 
moeilijk te veranderen zijn … Dit belette evenwel niet dat 
er toch vooruitgang is geboekt. 

Personeelsbeleid
Samenwerking en collegialiteit kenmerkten beide teams zowel in Bukavu als in Uvira.

Team Bukavu Team Uvira

deel O3 I  Mamas for Afr ica in Congo
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Expat Staff 

• Nicole NUYTS: coördinatrice MFA Uvira.

• Caroline CHAVAILLAZ WANDELER: Chef de mission.

Zonder enige overdrijving mag gesteld worden dat zowel 
het team van Uvira als dat van Bukavu op een aangena-
me en professionele manier met elkaar samenwerkt en 
dat klachten eerder miniem zijn. Aan rapportering moet 
nog wel een beetje geschaafd worden.

Vormingen en teambuilding:
Beide teams hadden duidelijk te kennen gegeven dat ze 
elkaar op geregelde tijdstippen zouden willen zien, zowel 
in het kader van georganiseerde vormingen als om elkaar 
te ontmoeten als collega’s die voor dezelfde organisatie 
werken. Er werden in 2018, twee van dergelijke vormin-
gen en ontmoetingen georganiseerd. Dit werd bijzonder 
gewaardeerd en beide teams zijn vragende partij om 
hiervan een gewoonte te maken.

Versterken van competenties
Naast de interne vormingen kon een deel van het perso-
neel ook aan externe vormingen deelnemen:

• Moïse MUGISHO volgde een opleiding rond stockbeheer 

aan het Institut National de Préparation Professionnelle 

(INPP).

• Staff MFA RDC: vorming rond EHBO, gegeven door de 

het Congolese Rode Kruis. 

• Patrick NDARA en Serge ASSANI hebben een vorming 

gevolgd over veiligheid, gegeven door INSO.

• Timothée MILINDANGABO volgde een cursus over 

veiligheid tijdens terreinwerk.

• Nathalie SHABANI, Henri SAFARI en Mupete AMISSI 
hebben een cursus informatica gevolgd, gegeven in het 

MDLF van Uvira zelf.

• Komende vormingen: de administrateurs zullen een 

vorming volgen over administratie en personeelsbeheer in 

februari 2019. 

Salarissen en voorschotten op salaris
Het personeel kon tot twee keer per jaar een voorschot 
krijgen op zijn salaris: terugbetalingen werden correct 
geregeld. In december 2018 kreeg het personeel voor de 
eerste keer een 13de maand. Vanaf 2019 zal het personeel 
uitbetaald worden via een bankverrichting (bij TMB). Dit 
laat het personeel ook toe om zelf leningen bij de bank te 
vragen, zonder tussenkomst van MFA.

Jaarlijkse vakanties
De afspraken over het nemen van vakanties waren niet 
goed geregeld (bij de ploeg van Bukavu) waardoor er af 
en toe verwarring was over aan- en afwezigheden. In on-
derling overleg werden duidelijke afspraken vastgelegd 
voor de toekomst teneinde de continuïteit te verzekeren.

Medische zorgen
Dit neemt een belangrijke hap uit het budget (MFA neemt 
medische zorgen voor het personeel en hun familie ten 
laste). Om enige uniformiteit in het aanbod aan zorgen 
te hebben, werd beslist dat het personeel slechts in een 
beperkt aantal ziekenhuizen en gezondheidscentra te-
recht kan. Het personeel wordt ook aangemaand om zich 
beter te beschermen tegen bepaalde aandoeningen zoals 
malaria (slapen onder muskietennetten).

Administratie

Maandelijkse aangiften
Het betreft bijdragen en taksen o.a. i.v.m. de lonen. 
Deze verlopen correct.

Nationale Ministerie van Solidariteit 
en Humanitaire Actie
Op aanbeveling van het Forum van NGO’s werd een 
registratieaanvraag ingediend: dit ministerie vervangt het 
Ministerie van Sociale Zaken.

Bekomen van het Interministerieel Besluit
Belangrijk document dat MFA nog meer mogelijkheden 
geeft om onafhankelijk, maar conform de Congolese 
wetgeving te werken.

Administratieve obstakels
Beide Maisons de la Femme zagen zich ook in 2018 weer 
geconfronteerd met allerhande eisen van overheids-
wege, wegens zogezegde achterstallige en laattijdige 
betalingen. MFA werd hier evenwel in bijgestaan door 
haar raadsman, Meester Bisimwa.
• DGI (Direction Général des Impôts): hier wacht MFA nog 
steeds op het rapport van de controle van 2017.
• Dienst PTNTIC: (dienst communicatie). Er werd een 
boete van $6.000 gevraagd voor zogezegde niet-registra-
tie van de aankoop van mobiele telefoons. De zaak is nog 
steeds hangende.

Financiën
Deze verlopen geheel volgens procedure: controles 
worden correct uitgevoerd en terugkoppeling naar de 
boekhouding in België verloopt vlot. In 2018 werden 
de rekeningen van Uvira afgesloten en alles gebeurt nu 
langs één enkele rekening in Bukavu (dit om extra trans-
fertkosten te vermijden).

Logistiek en gebouwen

> Patrick, de nieuwe administrateur heeft bij zijn aan-
komst een overzicht gemaakt van aanwezige apparaten, 
goederen, …

> Maison de la Femme Bukavu: bouw van een paillotte 
om de aanwezige vrouwen te beschermen voor de zon 
en regen. De hele zonne-energie-installatie (oktober 
2017) werkt prima en wordt goed onderhouden hetgeen 
de continuïteit in aanbod van elektriciteit verzekert.
Internet werkt, op uitzonderlijke onderbrekingen na, 
goed.

> Maison de la Femme Uvira: bouw van een paillotte 
als aparte ruimte waar gesprekken in discretie kunnen 
gevoerd worden. Probleem in Maison de la Femme Uvira 
is de vestiging van een evangelische kerk vlakbij waar te 
pas en te onpas hysterische sermoenen gegeven worden.

> Communicatiemateriaal: het radiosysteem in Buka-
vu werkt niet steeds goed omwille van de laaggelegen 
positie van het MDLF in Bukavu. Het radiosysteem zit 
mee in het veiligheidssysteem van INSO (doorgeven van 
informatie m.b.t. de veiligheid). MFA heeft ook 4 satelliet-
telefoons waarover de ploegen kunnen beschikken als ze 
in het veld zijn.

> Voertuigen: de aankoop van twee nieuwe jeeps voor 
respectievelijk Uvira en Bukavu stelden beide teams in 
staat om de activiteiten op het terrein te verhogen en 
zich ook meer te richten op de verschillende noodzakelij-
ke activiteiten. De aanwerving van twee nieuwe chauf-
feurs-mecaniciens laat ook toe dat gebruik en onderhoud 
van het wagenpark beter en gecontroleerder kan worden 
uitgevoerd.
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Programma Survivant de Violence Sexuelle 
en de resultaten
Het werk van MFA in Bukavu en Uvira richt zich op medische en psycho-
logische ondersteuning en begeleiding van slachtoffers van seksueel of 
 gender gerelateerd geweld en dat in samenwerking met lokale vrouwen-
groepen én door de sensibilisering van de lokale gemeenschappen.

Aantal personen Vrouwen Mannen Kinderen
Geïnformeerd 9.336 2.832 1.877

Aantal personen S V S Prolapsen Fistels

Geïdentificeerde vrouwen 352 1.553 9

Aantal personen Vrouwen Mannen Kinderen
Geïnformeerd 7.573 1.589 945

Aantal personen Vrouwen
Geïdentificeerde vrouwen 1.583 waarvan 74 minderjarig (55 jonge meisjes tussen

12 en 18 jaar en 19 kinderen van minder dan 12 jaar)

1. Werk van de partners op het terrein: informatie en identificatie

Aantal geïnformeerde personen

Aantal geïdentificeerde personen die zich aandienden bij onze partners

MFA Bukavu

MFA Bukavu

MFA Uvira

MFA Uvira

Aantal personen die binnen de criteria vielen 
en werden verwezen/onderzocht naar/door de verpleegkundige

Dit gaat over vrouwen die weerhouden werden (vallen binnen de criteria) nadat ze gezien zijn geweest door lokale 
partners; nadien worden ze nog gezien door de verpleegkundige ter controle. 

MFA Bukavu

Aantal personen SVS Prolapsen Fistels

Geïdentificeerde vrouwen na een gesprek met lokale partner 331 1.561 6

MFA Uvira

Aantal personen Vrouwen

Geïdentificeerde vrouwen 910 personen waarvan 889 vrouwen, 12 jonge meisjes tussen 12 en 18 jaar 
en 12 kinderen minder dan 12 jaar

Bilan 2018:  
Activiteiten  
mbt identificatie  
en informatie

Identificatie en informatie van de 
plaatselijke gemeenschappen zijn 
een belangrijke en ontegenspre-
kelijk noodzakelijke stap om vrou-
wen die binnen de criteria vallen, 
ook daadwerkelijk te kunnen op-

volgen en helpen. In 2018 hebben 
de partners van MFA de informa-
tie m.b.t. de criteria waarbinnen 
vrouwen door MFA begeleid en 
geholpen kunnen worden, aan 
16.909 vrouwen,  
5.974 mannen en  
2.831 kinderen 
= 25.714 personen 
kunnen doorgeven.
Van die 25.714 personen zijn er 

3.497 vrouwen die zich effectief 
bij onze partners hebben aange-
boden in de veronderstelling dat 
ze binnen de criteria vielen. Na 
een eerste beluistering door onze 
partners, werden er 2.808 vrou-
wen weerhouden die vervolgens 
naar de verpleegkundigen van 
MFA werden doorverwezen voor 
een 2de controle alvorens op me-
dische consultatie te gaan.

“ Het inschakelen 
van mannelijke  
animatoren is  
van groot belang.”

Lokale partners, Mubumbano
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2. Medische referentie van Sexual and Gender Based Violence (SGBV) 
die gehospitaliseerd dienden te worden

580 SGBV (binnen criteria) werden naar de het Hôpital Générale de Référence van Panzi getransfereerd 

HGR Walungu HGR Katana HGR Kasenga TOTAAL

Gerefereerde prolapsen 66 12 10 88

Geopereerde prolapsen 58 8 10 76

Het aantal transfers is opmerkelijk gestegen: van 501 in 2017, enkel naar Panzi, tot 580 (naar Panzi) + 88 (HGR Wa-
lungu, Katana en Kasenga) = 668 in 2018. Dit werd mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Provincie 
Vlaams-Brabant. 

 

HGR PANZI MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

SVS ouder dan 2 maanden 90 21 111

SVS minder dan 2 maanden 38 134 172

SVS minder dan 72u 2 16 18

Prolapsen 102 106 208

SVS + prolapsen 13 19 32

Fistels 2 5 7

Consultatie 14 16 30

Andere 0 2 (Sosame) 2

TOTAL 261 319 580

Aantal transfers
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Bilan 2018: 
Medische referenties 

580 vrouwen werden naar het 
HGR van Panzi gerefereerd: MFA 
is één van de belangrijkste part-
ners van Panzi. Hierin zit ook een 
zwakte, want het maakt MFA erg 
afhankelijk van de financiering 
van Panzi (op termijn). En uiter-
aard ook van de continuïteit voor 
de zorgen aan de vrouwen.

In 2018 werkte MFA voor het eerst 
ook samen met andere zieken-
huizen. In totaal werden er 88 
vrouwen gerefereerd waarvan er 
76 geopereerd werden.
De nieuwe partners waren de zie-
kenhuizen van Walungu, Kasenga 
en Katana. De samenwerking met 

deze ziekenhuizen heeft als doel 
om enerzijds niet enkel afhanke-
lijk te zijn van Panzi en anderzijds 
om vrouwen ook de kans te geven 
zich te laten verzorgen dichter bij 
hun familie, hun dorp,…
De resultaten van deze samen-
werking waren zeer bevredigend 
(lokale competenties en kwaliteit). 
De samenwerking met deze zie-
kenhuizen zou MFA niet hebben 
kunnen realiseren zonder de steun 
van de Provincie Vlaams-Brabant.

Herstel van de gerefereerde vrou-
wen: hier moet in de toekomst 
zeker meer aandacht naartoe 
gaan. Geopereerde vrouwen van 
o.a. een prolaps zouden eigenlijk 
gedurende zes maanden, maan-
delijks opgevolgd moeten worden 

in hun dorp. Ook zou er een te-
rugkeermoment moeten kunnen 
voorzien worden in het ziekenhuis 
waar ze behandeld werden om 
de (volledige) genezing te kunnen 
vaststellen.
580 geopereerde vrouwen eens 
per maand opvolgen, vraagt een 
bijzondere beschikbaarheid van 
competente mensen. Er wordt 
naar gestreefd om toch een zo 
hoog mogelijk aantal vrouwen te 
bezoeken. De realiteit leert ons 
ook dat vele vrouwen uit erg afge-
legen gebieden niet of nog moei-
lijk te bereiken zijn en ze het nut 
niet inzien van een opvolging of 
simpelweg niet over de middelen 
beschikken voor transport.

Volledige (fysieke) genezing 
na 3 maanden

De postoperatieve opvolging van de geopereerde vrou-
wen wordt door de partners van MFA of door het team 
van MFA uitgevoerd: ze gaan tot in de dorpen, tot bij de 
vrouwen thuis. In totaal werden 580 vrouwen gerefe-
reerd: 522 van hen waren volledig genezen na 3 maan-
den.

MFA Bukavu: het merendeel van de vrouwen (261) was 
dus genezen. Enkele vrouwen waren hervallen, maar dat 
had vooral te maken met het feit dat ze de postoperatie-
ve aanbevelingen hadden genegeerd.

MFA Uvira: van de 319 vrouwen die gerefereerd werden 
naar Panzi kon de situatie slechts bij 60 vrouwen wer-
kelijk gedocumenteerd worden (allemaal volledig gene-
zen). Van de andere werd vernomen dat, het merendeel, 
genezen was. 

Bénéficiares Uvira voor vertrek naar Panzi
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3. Lokale zorgen op het terrein

440 vrouwen die besmet waren door een Seksueel Overdraagbare Aandoening (SOA) (en/of hun partner) werden 
behandeld door de verpleegkundigen van MFA in de Centres de Santé die partner zijn.

Centres de santé als partner van MFA :
> MFA Bukavu: CS Tshofi, CS Lushebere en CS Mubumbano
> MFA Uvira: CHR Luvungi, HGR Sange, CS Mwangaza Baraka en CS de Katanga 

Aantal lokaal behandelde patiënten
 

MFA Bukavu MFA Uvira Totaal

Aantal geconsulteerde vrouwen 1272 727 1999

Aantal vrouwen binnen de criteria 1080 (84.9%) 530 (72.9%) 1610

SVS met SOA na verkrachting 121 207 320

Prolaps met zware infectie 285 18 303

Vaccin hepatitis B N/A 50 50

Andere 19 N/A 19

Verdachte valse gevallen SVS 31 N/A 31

NB. Andere: het gaat hier over enkele gevallen van oudere, kwetsbare vrouwen die eenmalig behandeld zijn geweest (in 

feite buiten de criteria) voor aandoeningen zoals artrose, enz. om hun pijn wat te verminderen.

Aantal genezen patiënten na 1 maand (lokale zorgen)

MFA Bukavu MFA Uvira Totaal

Aantal genezen vrouwen 71 188 259

Aantal genezen partners

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Partners met SOA, ter plaatse behandeld 9 132 141

Aantal genezen partners 5 129 134

Bilan 2018: 
Consultaties  
en lokale zorgen 

De medische consultatie laat de 
twee verpleegkundigen van MFA 
(Noëlla en Salima) toe om te zien 
of de gerekruteerde vrouwen 
(door de lokale partners) binnen 
de criteria vallen. Er werden 1.999 
consultaties uitgevoerd, waarbij 
1.610 vrouwen weerhouden wer-
den voor medische behandeling. 
We spreken hier over vrouwen die 
lokaal konden behandeld worden 
omwille van een SOA, opgelopen 
na een verkrachting of omwille 
van urogenitale infectie ten gevol-
ge van een prolaps.

Noteer dat het aantal behandelde 
vrouwen (SVS) in Uvira quasi het 
dubbele is van die in Bukavu. Dit 
staat in verhouding met de gro-
tere onveiligheid in de regio rond 

Fizi, wat betekent, meer milities 
en meer verkrachtingen. 
Nog een ander fenomeen zijn de 
‘valse’ gevallen. Hoewel de hele 
regio nog gebukt gaat onder een 
algemene onveiligheid, zijn er 
vrouwen die zich aanbieden met 
een verzonnen verhaal om zich 
gratis te kunnen laten behandelen 
voor hun SOA die niet het gevolg 
is van een verkrachting. MFA is 
zich hiervan bewust, maar gezien 
de armoede en de onmogelijk-
heid van vele vrouwen om zich te 
laten behandelen voor een SOA 
die ze binnen of buiten hun relatie 
hebben opgelopen, werden er in 
Bukavu een 31-tal vrouwen be-
handeld die bijzonder kwetsbaar 
waren.

Vrouwen met 1ste of 2de graad 
prolaps vallen niet binnen de 
criteria voor een ingreep in het 
HGR van Panzi: er worden hen 

technieken aangeleerd om de 
bekkenbodemspieren te verster-
ken of ze worden behandeld voor 
hun urogenitale infectie. 

Genezing van vrouwen en man-
nen die lokaal behandeld werden: 
259 vrouwen (80,9%) van de 320 
die zich met een SOA aandienden 
omwille van een verkrachting, 
konden genezen worden. Vrou-
wen worden aangemoedigd om 
zich terug aan te melden bij herval 
of in het geval ze vaststellen dat 
ze niet genezen zijn. Degenen die 
zich niet (meer) aanbieden wor-
den dus als genezen beschouwd.
Bij de mannen werden er 134 op 
de 141 als genezen beschouwd. 
Wat op zich veel is, omdat het niet 
altijd eenvoudig is om mannen te 
overtuigen zich te laten behande-
len voor hun infectie.
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4. Psychosociale opvolging

Het objectief is om de slachtoffers van Sexual and Gender Based Violence die door MFA behandeld 
worden, ook op te nemen in een psychosociaal traject, zowel voor degenen die in het ziekenhuis werden 
opgenomen als degenen die lokaal behandeld werden (het psychisch trauma is er niet minder om). 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk vrouwen aan de activiteiten te laten deelnemen. 

MFA Uvira

Partners TOTAAL

Uvira 15

Noord As 233

Zuid As 59

TOTAAL 297

Aantal vrouwen dat heeft deelgenomen aan tenminste één activiteit in kader van de psychosociale opvolging: 

MFA Bukavu

Partners TOTAAL

Kabare 50

Kalehe 55

Walungu 14

TOTAAL 119

Aantal vrouwen die baat hebben gehad bij tenminste één activiteit in het kader van de psychosociale opvolging: 
416 vrouwen

Individuele opvolging MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal vrouwen die individueel zijn opgevolgd 91 148 239

Aantal individuele opvolgingen 171 790 961

Gemiddelde per vrouw 1.87 5

 

Thuisbezoek MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal vrouwen die minstens 1 keer thuis zijn bezocht 830 170 1000

Aantal thuisbezoeken 843 n/a

Gemiddelde per vrouw 1.01 n/a

Praatgroep MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal vrouwen dat deelnam aan een praatgroep 28 12

Aantal praatgroepen 2 1 3

Familiale bemiddeling MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal bemiddelingspogingen 25 9

Aantal vrouwen met een geslaagde bemiddeling sessie 7 4

Aantal bemiddelingssessies 25 23

 

Andere MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal specifieke gevallen gerefereerd 10 N/A

Aantal geïdentificeerde specifieke gevallen 13

Referentie naar Sosame 2

 

Régine tijdens opvolging
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Tevredenheid bij de vrouwen die 
opgevolgd werden:
Bijna 90% van de vrouwen zegt 
tevreden te zijn. Hiervoor zijn de 
belangrijkste redenen dat de zorgen 
gratis zijn, de medisch-chirurgische 
opvang in Panzi alsook de nazorg 
door MFA. Enkele vrouwen waren 
ontevreden omdat ze nog steeds 
een infectie hadden of omdat ze nog 
steeds pijn voelden na de ingreep. 
Zij worden wel verder opgevolgd.

Familiale bemiddeling bleek voor 
heel wat vrouwen ook van groot be-
lang te zijn: de aanwezigheid van een 
derde persoon (MFA) hielp om moei-
lijke thema’s zoals verstoting door de 
echtgenoot, bespreekbaar te maken. 
Er werd nadruk gelegd op verzoe-
ning, wederzijdse verdraagzaamheid, 
vergeving, …. Er werden in de regel 
een 4-tal sessies voorzien.Het werden 
niet steeds successen: vele mannen 
hadden hun vrouw al verlaten en wa-
ren vertrokken, anderen weigerden 
dan weer om mee te werken. 

Bemiddeling is een zeer moeilijk 
onderwerp. Het is van groot belang 
om de hulpverleners hier grondig in 
te scholen en bij te staan: hoe beter 
de professionele kwaliteiten van de 
hulpverlener, hoe hoger de kans op 
succes.

Thuisbezoeken waren van groot be-
lang om de situatie van de vrouwen 
te kunnen volgen ná hun behande-
ling. In de regel werden er minstens 
twee bezoeken afgelegd. Zo hebben 
MFA en haar partners in 2018 onge-
veer een 1.000-tal bezoeken afge-
legd. Onveiligheid en verafgelegen 
gebieden maakten het niet altijd 
even eenvoudig om thuisbezoeken 
uit te voeren. MFA is ervan overtuigd 
dat hier nog sterker moet op ingezet 
worden.

Er waren ook een aantal vrouwen 
die niet binnen de criteria vielen, 
maar die MFA toch heeft geholpen. 
Het gaat hier over vrouwen die vb. 
verstoten werden omdat ze epilepsie 

hadden of onvruchtbaar waren. Deze 
vrouwen werden evenwel slachtof-
fer van gender gerelateerd geweld. 
Daarom werden ze ook door MFA 
geholpen. Twee vrouwen werden 
doorverwezen naar Sosame (psychi-
atrisch ziekenhuis van de Broeders 
van Liefde in Bukavu): hun toestand 
was te ernstig en vergde een opname 
in een gespecialiseerd centrum.

Van de 239 vrouwen die psycho-
logisch werden bijgestaan in 2018, 
konden er 207 (86,6%) als genezen 
beschouwd worden. De anderen 
worden verder begeleid.

Zoals hierboven ook al geschreven 
is het absoluut noodzakelijk om 
over competente en goedgevormde 
hulpverleners te beschikken om de 
kwaliteit en de resultaten hoog te 
houden. MFA zal daar dan ook verder 
op inzetten.

“ Hoe beter de profes sionele 
kwaliteiten van de 

 hulpverlener, hoe hoger 
 de kans op succes.”

Bilan 2018: 
psychosociale opvang

416 vrouwen werden tenminste 
één keer opgevolgd of begeleid 
door iemand van MFA. Opvolging 
gebeurt uiteraard op vrijwillige 
basis en gebeurt ofwel individueel 
of in groep. Elke begeleiding is 
ook anders. Veel hangt af van het 
individu, haar relatie, de onvei-
ligheid in de streek,… Tot voor 
kort werden veel vrouwen enkel 
opgevolgd door een APS (assistant 

psycho-social) en niet door een 
psycholoog. MFA heeft ondertus-
sen zijn strategie aangepast en 
beide teams (zowel in Bukavu als 
in Uvira) beschikken nu over een 
psycholoog. Hun kennis en com-
petenties betekenen een absolute 
meerwaarde voor de opvang en 
begeleiding van de vrouwen.

In samenwerking met zijn lokale 
partners heeft MFA 3 praatgroe-
pen opgericht, telkens bestaan-
de uit een 10 à 12 vrouwen. Er 

werden een 10-tal sessies ge-
organiseerd. Het was niet altijd 
even gemakkelijk om de vrouwen 
rond de tafel te krijgen, dikwijls 
omwille van de afstanden die de 
vrouwen moesten afleggen. Heel 
positief was vast te stellen dat 
de meeste vrouwen “lotgenoten” 
vonden in de praatgroepen. Dik-
wijls dachten ze alleen te staan 
met hun probleem. Erover kun-
nen praten met andere vrouwen 
werkte helend en werd als zeer 
positief beschouwd.

Aantal slachtoffers van Sexual and Gender Based Violence die psychosociaal gevolgd zijn 
en na zes maanden psychisch stabiel waren:

MFA Bukavu: 
87 op 91 vrouwen (95,6%) is genezen

MFA Uvira: 
120 op 148 vrouwen (81%) is genezen

Een aantal vrouwen is niet meer komen opdagen en een aantal zijn nog steeds in behandeling.
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5. Preventie en sensibilisering

Dit zijn sleutelelementen in de strijd tegen seksueel  
en gender gerelateerd geweld. Om deze formule te tes-
ten werd een groep van 20 deelnemers na 3 maanden 
uitgenodigd en werden ze onderworpen aan een kleine, 
eenvoudige vragenlijst rond seksueel en gender gerela-
teerd geweld.

Tijdens de sensibilisatiecampagnes werd er, naast het 
uitleggen welke vrouwen binnen de criteria vallen voor 
medische behandeling, ook gebruik gemaakt van de ge-
legenheid om uit te leggen wat vb. de gevolgen zijn van 
een prolaps en de oorzaken. De bedoeling is niet enkel 
om de vrouwen hierover te informeren, maar tegelijk ook 
de mannen mee te nemen in het verhaal. Tijdens deze 
sessies laat het de MFA-staff ook toe om eventuele nieu-
we gevallen te identificeren.

In totaal namen in de regio Bukavu 701 vrouwen, 290 
mannen en 136 kinderen deel.
Voor Uvira, waar de actie veel later op het jaar startte wa-
ren dat slechts 231 personen in totaal (mannen, vrouwen 
en kinderen).

In vier dorpen werden evaluaties georganiseerd teneinde 
de resultaten van deze werkwijze te kunnen inschatten 
en eruit te leren.
De belangrijkste conclusies waren:
•  kennis over seksueel geweld is beter gekend dan  

kennis over prolapsen
•  de mannen zijn er zich wel van bewust dat er risico’s 

verbonden zijn aan het werk van vrouwen op  
afgelegen velden

•  behoorlijk wat mensen kennen MFA, ook in afgelegen 
regio’s

Bilan 2018: 
Sensibilisatie en preventie

Naast het informeren van de bevol-
king over het werk van de organisatie, 
heeft MFA er bewust voor gekozen 
om tegelijk ook sterk in te zetten 
op sensibilisatie en preventie. Deze 
activiteiten werden opgezet in sa-
menwerking met de dorpschef, lokale 
verantwoordelijke verpleegkundigen 
van de Centres de Santé en onze 
partners. Een belangrijk doel was om 
de gemeenschappen te informeren 
over de oorzaken en gevolgen van gy-
naecologische aandoeningen, alsook 
het belang te onderstrepen van een 
degelijke psychosociale opvang van 
vrouwen die het slachtoffer wer-
den van een verkrachting en daar-
door gestigmatiseerd of uitgesloten 
worden. Een gemeenschappelijke 

mobilisatie in de aanpak van deze 
problemen door zowel mannen als 
vrouwen, is van cruciaal belang om 
tot een gedragen oplossing te komen. 
In een cultuur waarin mannen het 
nog dikwijls voor het zeggen heb-
ben is het des te belangrijker hen te 
betrekken in de dialoog. Tijdens de 
gemeenschappelijke debatten o.l.v. 
MFA-deskundigen, wordt het vrou-
wen gemakkelijker gemaakt ook het 
woord te nemen en zo gehoord te 
worden door mannen; een cruciale 
stap naar gedragsverandering.

Er werd tevens ingezet op gespreks-
technieken en andere technieken 
teneinde de dialoog en de discussie 
en de impact ervan te verhogen. 

Het moet onderstreept worden dat 
de bevolking van Zuid-Kivu redelijk 

goed geïnformeerd is over de oorza-
ken en gevolgen van seksueel geweld. 
De kennis rond de prolapsproblema-
tiek daarentegen is minder bekend en 
wordt dikwijls verkeerdelijk als het 
gevolg van seksueel geweld aanzien. 
Het is dus belangrijk om verder in te 
zetten op de sensibilisering hierover.

Globaal gesteld mag er geconclu-
deerd worden dat de sensibilise-
rings- en preventieactiviteiten door 
MFA goed en wijdverspreid gekend 
en gewaardeerd worden.
De inspanningen hieromtrent die-
nen verdergezet en zelfs versterkt 
te worden. Als ook de stem van de 
vrouwen gehoord wordt, heeft dit 
een impact op het debat.

“ Bijna 90% van de 
vrouwen zegt tevreden 
te zijn met de opvolging.”

Sensibilisatie Kalehe
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6. Capaciteitsversterking

Er werden in 2018 verschillende vormingsactiviteiten georganiseerd om de competenties van het 
MFA-personeel te versterken en hen dusdanig toe te laten om de doelgroep nog beter van dienst te kunnen zijn.

Overzicht van de vormingen:

Vormingen van MFA-personeel

Datum Titel van de vorming Lesgever Deelnemer(s)

Formation sur la prise en charge 
des SVS par Medica Mondiale 

Medica mondiale Eulalie, psychologe

14.08.18 Teambuilding Chef de Mission Staff MFA RDC

15.08 – 16.08 Premiers secours Croix Rouge congolaise Staff MFA RDC

5.09 – 6.09 Techniques de sensibilisation et 
de communication

Programme santé mentale Sud 
Kivu

Terreinploegen MFA RDC

10.10 – 16.10 Habilités cliniques de base don-
nées et théorie d’attachement

War Trauma / HGR Panzi Timothée, psycholoog

Vorming van de MFA-partners

MFA Bukavu

Datum Titel van de vorming Lesgever Deelnemer(s)

10.04 – 13.04 Sensibilisation, identification 
et rapportage

APS en verpleegkundige MFA B Partners Kalehe en Kabare

23.04 – 26.04 Sensibilisation, identification 
et rapportage

APS en verpleegkundige MFA B Partners Walungu

11.06 – 12.06 Médiation APS en verpleegkundige MFA B Partners Kalehe en Kabare

19.06 – 20.06 Médiation APS en verpleegkundige MFA Partner Walungu

MFA Uvira

Datum Titel van de vorming Lesgever Deelnemer(s)

03-04.04 Groupe de soutien Psychologen MFA APS Noord-as

27.08 – 20.08 Ecoute active et psychoéducation Psycholoog MFA 9 APS partners

6.11 – 8.11 Prendre soin de soit même Miracle, externe psychologe 9 APS partners

Bilan 2018: 
Capaciteitsversterking

De partners van MFA krijgen van 
bij het begin van hun samenwer-
king met MFA een vorming en 
worden regelmatig bijgeschoold 
teneinde de doelgroep op de 

meest kwaliteitsvolle en correcte 
manier te kunnen bijstaan. 
De MFA-staff is jaarlijks meer 
dan drie maanden op het terrein 
om de partners te vormen, op te 
volgen, bij te sturen … Het is voor 
MFA een erezaak de lat hier zeer 
hoog te leggen.

Voor 2019 werd beslist om niet 
verder te werken met enkele 
partners, niet zozeer omwille van 
een goede samenwerking, maar 
veeleer omwille van de strategi-
sche keuze om beter te kunnen 
werken in slechts enkele regio’s 
(in plaats van vele verschillende).

Vorming Rode Kruis
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Conclusie
In 2018 werd de harmonisatie en de adminis-
tratieve en financiële centralisatie van de beide 
kantoren in Bukavu en Uvira zo goed als gefinali-
seerd. Dit geeft een beter inzicht en overzicht in/
op de activiteiten van MFA in het algemeen en 
komt het beheer en de opvolging ten goede. Als 
gevolg daarvan ontmoetten beide teams elkaar 
ook enkele keren. Fijn was om vast te stellen dat 
deze ontmoetingen beide teams aanmoedigden 
in de taken van MFA en dat ook competenties 
werden gedeeld. Tijdens deze gemeenschappelij-
ke meetings werd er ook gebrainstormd over de 
activiteiten en uitdagingen waar MFA vandaag en 
in de nabije toekomst voor staat: hoe kan er op de 
best mogelijke manier geanticipeerd worden op 
de noden van de Survivant de Violence Sexuelle 
alsook de vrouwen met een prolaps en een fistel.

Identificatie van slachtoffers, medische en psy-
chosociale begeleiding en sensibilisering en 
preventie zijn de sterkte in de werking van MFA 
en er werd duidelijk geopteerd om verder in te 
zetten op deze speerpunten. Ook de implicatie en 
de integratie van mannen in de werking van MFA 
is ontegensprekelijk een must als MFA ook op de 
lange termijn resultaten wil boeken. Daarnaast 
werd er ook geïnvesteerd in de vorming van zowel 
de partners als het eigen personeel: adequate en 
regelmatige bijscholing droegen bij tot een betere 
benadering van de doelgroep. Het eerdere on-
evenwicht tussen beide teams (geen psycholoog 
in Bukavu en 2 in Uvira) werd begin 2019 

weggewerkt zodat, naast de medische opvang en 
begeleiding, ook voldoende aandacht kan gegeven 
worden aan de psychosociale opvang en de bege-
leiding in de dorpen zelf.

MFA wil nog korter op de bal kunnen spelen voor 
die vrouwen die slachtoffer werden van seksueel 
geweld (binnen de 72 uren kunnen handelen). 
Dat betekent dat de teams zich soms naar minder 
stabiele regio’s moeten begeven. Toch blijft de on-
voorspelbare veiligheidstoestand een aandachts-
punt en zullen er onder geen beding teams naar 
onrustige gebieden gestuurd worden.
Ook de keuze om met meer lokale partners te wer-
ken laat MFA toe om kwetsbare vrouwen op zeer 
afgelegen gebieden te benaderen en te helpen. Die 
lokale partners krijgen op hun beurt ondersteu-
ning van MFA-teams waar nodig: goede opvolging 
en bijsturing komt de kwaliteit ten goede. Tot slot 
dient ook onderstreept te worden dat de steun 
van de Provincie Vlaams-Brabant voor de opvang 
en behandeling van vrouwen met een prolaps in 
samenwerking met nieuwe partnerziekenhuizen 
van zeer groot belang is. 

Niet enkel stelt het MFA in staat om meer vrou-
wen te helpen, maar tegelijk helpt het om seksu-
eel en gender gerelateerd geweld als een belang-
rijk probleem van volksgezondheid onder de 
aandacht te brengen en de sociale en psychische 
impact ervan te onderstrepen.

Budgetten

Budget 2017 Bukavu € 133.054,06

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 43.599,09 32,77%

Capaciteitsversterking € 2.210,21 1,66%

Preventie € 555,00 0,42%

Personeel € 52.202,37 39,23%

Logistiek € 33.835,65 25,43%

Bankkosten € 651,74 0,49%

TOTAAL € 133.054,06 100,00%

Budget 2018 Bukavu € 171.577,40

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 48.083,79 28,02%

Capaciteitsversterking € 4.132,93 2,41%

Preventie € 1.034,89 0,60%

Personeel € 60.157,12 35,06%

Logistiek € 56.553,59 32,96%

Bankkosten € 1.615,08 0,94%

TOTAAL € 171.577,40 100,00%

 

€ 33.835,65
€ 56.553,59€ 43.599,09

€ 48.083,79

€ 2.210,21

€ € 4.132,93

€ 555,00

€ 1.034,89

€ 52.202,37 € 60.157,12

€ 651,74 € 1.615,08

Budget 2017 Bukavu Budget 2018 Bukavu

7. Professionalisering

Hier gaat het zeer specifiek over de vorming informatica die gegeven wordt in het Maison de la Femme van Uvira.

Op 15 januari 2018 startte de lessenreeks voor de 10de promotie, bestaande uit drie verschillende groepen (jongeren, 
verantwoordelijken, mannen). 31 op 48 personen behaalden uiteindelijk hun certificaat.

Een evaluatie over de tewerkstelling van de 9de promotie leerde ons dat van de 22 personen die reageerden op de 
contactname, er slechts vier waren die daadwerkelijk een job hadden gevonden. De werkloosheidsgraad in Uvira en 
omstreken is extreem hoog. Toch blijft MFA deze cursussen organiseren omdat er veel vraag naar is en de kwaliteit 
hoogstaand.
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Dienstreizen
Van 14 tot 29 april waren Kati en Jan op missie in 
Oost-Congo. Beide huizen in Bukavu en Uvira werden 
bezocht, evenals lokale partners. Met de beide teams in 
zowel Bukavu als Uvira werd de nieuwe strategie bespro-
ken die ze voordien zelf hadden uitgewerkt. Deze werd 
na verdere discussie en bespreking aanvaard. Krijtlijnen 
ervan zijn dat er sterker dient ingezet te worden op vrou-
wen die slachtoffer werden van seksueel geweld door 
(tijdelijk) meer op de regio’s te focussen waar geweld en 
onveiligheid oplaaien om als dusdanig sneller te kunnen 
anticiperen op de vrouwen die medische en psychologi-
sche hulp nodig hebben. Daarnaast dient ook de sensibi-
lisering beter uitgewerkt te worden. Ook personeelspro-
blematiek werd besproken: verdeling van bevoegdheden, 
evenwicht in de teams naar competenties en verloning.

Budget 2017 Uvira € 165.647,48

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 48.648,13 29,37%

Capaciteitsversterking € 9.707,54 5,86%

Personeel € 80.880,16 48,83%

Logistiek € 23.375,08 14,11%

Bankkosten € 3.036,57 1,83%

TOTAAL € 165.647,48 100,00%

Budget 2018 Uvira € 170.986,99

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 63.090,26 36,90%

Capaciteitsversterking € 7.116,90 4,16%

Personeel € 74.278,51 43,44%

Logistiek € 26.239,72 15,35%

Bankkosten € 261,60 0,15%

TOTAAL € 170.986,99 100,00%

Budget 2017 Uvira Budget 2018 Uvira

€ 80.880,16

€ 74.278,51

€ 23.375,08

€ 261,6

€ 48.648,13

€ 63.090,26

€ € 9.707,54 € 7.116,90

€ 3.036,57 € 26.239,72

Meeting personeel Bukavu
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Algemeen beheer

Naam van de vzw: 
Mamas for Africa (MFA)

Maatschappelijke zetel
Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar
Telefoon: 016/20.63.43
Email: info@mamasforafrica.be 
Website: http://www.mamasforafrica.be

Verantwoordelijken
Voorzitster: Kati Devos
Directeur: Jan Goossens

Juridisch statuut: 
Vzw, opgericht op 2/12/1999

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur 
was als volgt:

•  Hilde Mattelaer, ere-voorzitster

•  Kati Devos, voorzitster

•  Koenraad Goris
•  Mieke Van Hecke
 • Miet Maertens
•  Roel Merckx
•  Veerle Draulans
•  Magda Doms

Personeel

Het kantoor in Leuven werd bestaft door vier 
personen, te weten:

•  Sophie Catry: Office Management en Event Planning 

 (0,6 VTE). Zij verving op 19 juni Anouk Baetens

•  Sandra Nelles: Communicatie en Fondsenwerving 

 (0,8 VTE)

•  Luc Wolfs: Boekhouding (0,2 VTE)

•  Jan Goossens: Directeur (1 VTE)

In totaal dus 2,6 VTE.

Vrijwilligers

Zonder de toewijding en het engagement van een aantal 
vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om het werk van 
MFA, ook in België handen en voeten te geven. Op de tal-
loze activiteiten waaraan MFA deelnam, waren zij meest-
al de eersten met wie geïnteresseerden met ons werk in 
contact kwamen.

Maar ook in hun gemeente of stad profileerden een  
aantal vrijwilligers/sters zich als ambassadeurs van MFA.

En afgezien van vrijwilligers op standen, 
werkten vrijwilligers o.a. ook mee voor:
•  het vertalen van fondsenwervende brieven   

en vertalingen van allerlei (folders, jaarverslag, …)
•  het verwerken van betalingen in de database
•  checken van de onkostennota’s van Congo
•  opvolging boekhouding
•  het meewerken op een info- of verkoopstand

Externe evenementen en acties

> Voorjaar 2018: 
Vastenactie St. Gabriëlcollege uit Boechout, € 2.000,00

> 11/3/2018: 
Solidair Ontbijt-Parochie Orsmaal, € 1.300,00

> 15/3/2018: 
Receptie Mamas for Africa

> 8/04/2081: 
Mis RVT St. Mathildis, Boechout vastenactie, € 469,74

> 20/4/2018: 
Afrika Filmfestival, advertentie in de catalogus, verkoop 
van (goedkopere) tickets van de film ‘Maman Colonelle’, 
info- en verkoopstand

> 5/5/2018: 
Dag van de Gever-Kringloopwinkel Haacht, zij hebben 
een folder en ovenwant van Mamas for Africa uitgedeeld, 
er hingen ook posters van Mamas for Africa en ook onze 
vlaggen stonden er die dag

> 6/5/2018: 
Goededoelendag Scouts Schilde, uitdelen van folders van 
Mamas for Africa

> 19/5/2018: 
Evenement Kwetu, Kati Devos heeft een voordracht ge-
houden, er werden folders uitgedeeld, verkoopstand

> 26/5/2018: 
Wereldfeest Leuven, infostand

> 31/5/2018: 
Studiedag VVOG, infostand

> 29/6/2018: 
Burendrink ism Redbull

> 6/9/2018: 
Jaarmarkt Leuven, verkoopstand

> 25/9/2018: 
Thomas More Geel, infostand

> 2/10/2018: 
Vergadering Mondiale Vorming in Haacht

> 7/10/2018: 
Sylvester neemt deel aan de Titanrun in T-shirts van 
Mamas for Africa

> 16/11/2018: 
Congres Bicap, infostand en voordracht

> 25/11/2018: 
Start campagne Dina Tersago

> 18/12/2018: 
NEOS, Hilde Mattelaer interviewt Jeanne Devos, 
verkoopstand

> 20/12/2018: 
Lezing De Zilveren Passer Mechelen 8, verkoopstand

> 23/12/2018: 
Football for Life

> 24/12/2018: 
Music for Life met verschillende acties

4 3
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Media en Externe communicatie

Bijzonder is de opstart van de samenwerking met Dina 
Tersago. Onder impuls van en met Sylvester Productions, 
werd er sinds het voorjaar van 2018 gezocht naar een 
goede formule om, in samenwerking met een bekende 
Vlaming, Mamas for Africa nog sterker op de kaart te 
zetten. Sylvester nam hierin de lead en contacteerde 
verschillende BV’s, met als criterium, vrouw en jonge 
moeder én met een sterke motivatie. 

Dina Tersago toonde haar interesse en na een gesprek 
met haar en haar echtgenoot, besloot ze om zich als am-
bassadrice van Mamas for Africa te engageren. 
Met het maken van een filmpje van een Privilege Walk 
(te bekijken op de website van MFA) voegde ze meteen 
de daad bij het woord. Dit filmpje werd via alle mogelij-
ke kanalen gedeeld en kreeg ook veel media-aandacht. 
Onnodig te schrijven dat deze samenwerking met Dina 
bijzonder geapprecieerd wordt.

Publicaties en pers(berichten):

> 8/3/2018:
Publicatie op de website van het vrouwenblad Libelle: 
‘Vlaamse vrouwenkracht: 8x vechten voor vrouwenrech-
ten’: op vrouwendag werden 8 vrouwen in de verf gezet 
die eerder als vredesvrouw bekroond werden, waaronder 
Hilde Mattelaer

> 29/3/2018: 
Radio-interview met Jan Goossens op Studio Brussel 
in het programma ‘Linde staat op’

> April: 
(gratis) publicatie van een advertentie van Mamas for 
Africa in de catalogus van het Afrika Filmfestival

> 13/4/2019: 
Op de Donorconferentie van de VN voor Congo in Genè-
ve wordt een filmpje afgespeeld waarin een slachtoffer 
dat via Mamas for Africa hulp kreeg van een Assistant 
Psycho-social van Mamas for Africa aan het woord komt 
om zo de problematiek van het seksuele geweld in Congo 
aan te kaarten (link te vinden op de website van MFA)

> 24/7/2018: 
Publicatie van een reportage in het weekblad Dag Alle-
maal met Hilde Mattelaer

> 1/8/2018: 
Publicatie van een reportage in het magazine Analyses 
met Hilde Mattelaer
 
> 1/10/2018: 
Persbericht van de GROS Grimbergen met vermelding 
van Mamas for Africa als één van de doelen die de ge-
meente steunt

> 7/10/2018: 
Publicatie van een Opiniestuk in Knack Digitaal door Jan 
Goossens

> 21/11/2018: 
Publicatie van een (betalende) advertentie in Fokus 
Personal Finance, een speciale bijlage bij Knack, met als 
thema nalatenschappen

> 25/11/2018: 
Mediacampagne met Dina Tersago n.a.v. filmpje Privilege 
Walk

> 26/11/2018: 
Dina Tersago en Jan Goossens bij Van Gils& Gasten op VRT

> 15/12/2018: 
Publicatie van een reportage in Grappa KBC met Dina 
Tersago

> 13/12/2018: 
Publicaties in de media, kusttram, stations … via de 
groepscampagne van Testament.be n.a.v. het Salon van 
het Testament

> 24/12/2018: 
Media-aandacht in het kader van Music for Life 2018,  
o.a. via de Warmathon, Football for Life

Sociale Media
Eind december 2018 zijn er 2.400 personen die de pagina 
van Mamas for Africa op Facebook geliket hebben. Daar-
naast zijn er ook nog eens evenveel volgers.
In 2017 waren dat nog 900 volgers.

Mamas for Africa heeft eind december 2018 250 volgers 
op Instagram (155 in 2017).

Mamas for Africa heeft ook een eigen You Tube-kanaal.

Website
5.874 unieke bezoekers in 2018

Digitale nieuwsbrief 
In het najaar van 2018 is Mamas for Africa opnieuw 
gestart met het versturen van een digitale nieuwsbrief. 
Zo werden er 3 nieuwsbrieven verstuurd. De eerste 
nieuwsbrief werd verstuurd in oktober, aan een groep van 
bijna 500 donateurs, sympathisanten en medewerkers.

In 2019 zal de doelgroep uitbreiden.

Ook de samenwerking met Sylvester Productions 
dient hier onderstreept te worden. Het bedrijf 
engageerde zich als toegewijde partner in de 
zoektocht naar het vergroten van de naambe-
kendheid van MFA. Kosten werden verrekend, 
maar know-how en tijd kreeg MFA gratis ter 
beschikking, wat bijzonder gewaardeerd wordt.

Dina Tersago

Opnames PW

Warmathon
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Fondsenwerving

Direct Mailing
Er werden in 2018 in totaal 115.396 fondsenwervende 
brieven verstuurd: 70.396 FID (fidelisering) en 45.000 REC 
(rekrutering).

Het totaal aan inkomsten uit deze direct mailing campag-
nes bedraagt € 493.610,13.

> FID (fidelisering)
Het gaat om 12 campagnes voor een vaste groep van 
bestaande actieve schenkers: 
•  1 direct mailing campagne per maand.
• Per trimester verscheen er 1 periodiek tijdschrift.
•  In de maand november verstuurde MFA haar traditio-

nele agenda.
•  Verder werd er een extra bijkomend bericht verstuurd 

in oktober over de samenwerking van MFA met de 
nieuwe Nobelprijswinnaar voor de Vrede Dr. Mukwege 
en in december over het engagement van de nieuwe 
ambassadrice Dina Tersago.

Vanaf mei 2018 werd, na de activiteiten i.v.m. direct 
mailing verschillende jaren in eigen beheer te hebben 
gedaan, een samenwerking opgezet met Direct Social 
Communications (DSC). In het verleden werkte MFA al 
met hen samen. Hun taak was er vooral op gericht om 
nieuwe donateurs te werven, in de eerste plaats via di-
rect mailing (rekruteringscampagnes). 

> REC (rekrutering) en REAC (reactivering)
In mei werd een eerste testcampagne opgezet. Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van een fondsenwervende brief 
die DSC in 2013 ook had gebruikt in een rekruteringscam-
pagne voor Mamas for Africa en die toen goede resulta-
ten had behaald. De brief werd vergezeld van een gadget 
en folder.

De resultaten van deze testmailing lagen onder de ver-
wachtingen. Daarom werd er beslist om in november een 
tweede testcampagne op te zetten.

In de testmailing van november werd gebruik gemaakt 
van dezelfde fondsenwervende brief die MFA ook aan 
haar eigen donateurs als fideliseringscampagne in de-
zelfde maand verstuurde. De brief werd vergezeld van 
een gadget (pen), folder en agenda.
Ook deze keer bleven de resultaten onder de verwach-
ting. In onderling overleg werd beslist om de samenwer-
king met DSC opnieuw stop te zetten.

Spontane giften
Naast giften uit de direct mailing campagnes kreeg MFA 
ook nog € 6.918,33 aan spontane giften. Die gebeurden 
niet naar aanleiding van een mailingcampagne, maar 
werden geschonken als (eenmalige) gift door sympa-
thisanten. 

Gelegenheidsgiften
Zeven sympathisanten vroegen hun familie, vrienden en 
kennissen een gift te doneren aan MFA n.a.v. een speciale 
gebeurtenis.

INKOMSTEN: € 14.267,00

Straatfondsenwerving
Om nieuwe donateurs te werven werd er ook geïn-
vesteerd in een nieuwe en andere manier van fondsen 
werven, namelijk straatfondsenwerving. Hiervoor werd 
een samenwerking opgezet met Direct Result (DR). Het 
doel was om 500 donateurs te werven die op structure-
le basis, met name via een domiciliëring, MFA op lange 
termijn steunen.

Er is steeds een afvalpercentage van donateurs, maar 
deze zitten mee verrekend in het opgemaakte plan.  
Aantal actieve donateurs op 1/1/2019: 462

Deze campagne lijkt aan te slaan. De wervers werken 
graag voor MFA. Als kleine en minder bekende organi-
satie behaalt MFA even goede resultaten als grotere en 
bekende organisaties.

Nalatenschappen
MFA is lid van Testament.be en promoot via deze weg 
ook het nalatenschap aan Mamas for Africa.

MFA ontving in 2018 één legaat van een overleden sympa-
thisant, goed voor een bedrag van € 178.848,58. (Dit kwam 

echter niet tot stand via Testament.be)

Acties
Verschillende acties/evenementen ten voordele van Ma-
mas for Africa leverden in totaal € 3.817,76 op.

Subsidies en sponsoring
Het totaal aan subsidies bedraagt € 53.568,79.

Subsidies en sponsoring kwamen er o.a. via:
• 3/10/2018: GRIS Haacht, € 500,00 
• GROG (Grimbergen):  € 2.479,00 
• GROS Schilde: € 3.010,00
• Kantoormeubelen KBC
• Provincie Vlaams-Brabant: € 20.000,00
• Rotary Sint-Gillis-Waas, € 2.000 
• SN Airlines, 2 gratis tickets en korting op tickets

Dankzij de subsidie van de Provincie Vlaams-Brabant 
kon MFA vrouwen laten opereren in andere ziekenhui-
zen dan het ziekenhuis van Panzi. Dat was in Walungu, 
Katana en Kasenga. Voor 88 vrouwen konden we zo 
het verschil maken.

Trooper
MFA sloot zich in 2018 aan bij Trooper. Deelnemende 
winkels geven een bepaald percentage van een aankoop 
online aan het door de klant gekozen goede doel. Zo 
werd er € 59,66 gespaard voor Mamas for Africa in 2018 
(De opstartkosten bedragen wel 75 euro, dus tot nu kreeg 
MFA nog geen inkomsten.)

Verkoop
De inkomsten uit de verkoop van sponsen handdoeken, 
keukenhanddoeken (nieuw item in het assortiment), 
keukenschorten, postzegels, sport T-shirts … bedroeg € 
11.349,57.

Fiscale attesten
Voor het jaar 2018 werden 4.785 fiscale attesten afgele-
verd.

Donateurs
Aantal unieke donateurs in 2018: 5.949 
MFA is er in geslaagd om de trend van het dalend aantal 
donateurs om te buigen

7.984

2015 2016 2017 2018

6.677

5.282 5.949

Straatwervers Direct Result

Verkoopstand MFA
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GDPR

MFA maakte er werk van om GDPR-proof te zijn vanaf 25/5/2018. 

 

 
 

Partners van MFA
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Dit financieel overzicht en de jaarlijkse resultatenrekening zijn 
een beknopte toelichting over de financiële werkingsmiddelen; 
een uitsplitsing of verduidelijking van de inkomsten en uitgaven 
bezorgen we u op eenvoudig verzoek.

Balans

Activa 2018 2017

Vaste activa € 218.328 € 177.074

Vlottende activa € 875.331 € 933.182

Totaal activa € 1.093.659 € 1.110.256

Passiva 2018 2017

Passiva € 1.030.801 € 1.083.076

Eigen vermogen € 51.727 € 18.913

Schulden op < 1j. € 11.131 € 8.267

Overlopende rekeningen € 1.093.659 € 1.110.256

Resultatenrekening

Uitgaven 2018 2017

Bedrijfskosten € 882.869 € 641.446

Financiële kosten € 33.042 € 25.252

Totaal kosten € 915.911 € 666.698

Inkomsten 2018 2017

Bedrijfsopbrengsten € 794.515 € 577.209

Financiële opbrengsten € 69.121 € 39.265

Totaal opbrensten € 863.636 € 616.474

Resultaat -€ 52.274 -€ 50.224

Uitgaven MFA 2018

Zuidwerking € 582.618 63,61%

Alg.werkingskosten € 87.879 9,59%

Fondsenwerv. en Ext. Comm. € 203.313 22,20%

Diverse € 42.101 4,60 %

TOTAAL € 915.911 100,00%

Inkomsten MFA 2018

Verkopen € 11.333 1,31%

Giften € 783.182 90,68%

Diverse € 69.121 8,00%

TOTAAL € 863.636 100,00%

€ 87.879

€ 42.101

€ 582.618

€ 203.313

€ 69.121

€ 783.182

€ 11.333

Uitgaven MFA 2018 Inkomsten MFA 2018
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Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32  16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be


