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Dankzij de steun en de vrijgevigheid van 

sympathisanten konden we onze missie opnieuw 

waarmaken, met name vrouwen en meisjes die 

slachtoffer werden, een integraal zorgtraject 

aanbieden. Dat doet Mamas for Africa al bijna 20 

jaar lang.  

Het is hartverwarmend om door de cijfers van 

dit verslag te lopen en vast te stellen dat Mamas 

for Africa voor zoveel mensen het verschil heeft 

gemaakt. In de eerste plaats voor vrouwen, 

maar ook voor mannen, kinderen, gezinnen, 

gemeenschappen …

Het doet ook deugd om te zien hoe vele vrouwen na 

hun genezing in hun familie en gemeenschap zelf 

symbool worden van herwonnen kracht en tevens 

toonbeeld van geloof in de toekomst, dikwijls na 

jaren van uitsluiting en verstoting.

Als we zelf al eens met een zucht of een frons 

aan de slag gaan, dan is het precies het voorbeeld 

van die fiere vrouwen dat ons doet geloven in het 

waardevolle van ons werk en ons aanmoedigt om 

ervoor te blijven gaan. Dat is Mamas for Africa aan 

hen verplicht.

Zowel in de regio Bukavu als Uvira zijn de Maisons 

de la Femme een begrip geworden en krijgt Mamas 

for Africa veel vertrouwen. Dat willen we zo 

houden.

De omstandigheden in Zuid-Kivu blijven moeilijk. 

Vrede is er nog ver weg en onveiligheid is troef. 

Maar Mamas for Africa wil beetje bij beetje 

bijdragen aan het vredesproces en het welzijn van 

meisjes en vrouwen.

Dat was zo in 2019. En dat willen we ook de 

komende jaren verder blijven doen.

Met uw hulp en vertrouwen.

Veel leesplezier,

     Kati Devos   Jan Goossens
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Waar staat 
Mamas for 

Africa voor? Het hoeft niet steeds kommer en kwel te zijn als er over Oost-Congo 
gesproken of geschreven wordt, want als u dit jaarverslag leest, dan 
mogen we gerust stellen dat er ook hoop is. Hoop die onze teams in 
Bukavu en Uvira het voorbije jaar weer dag na dag hebben weten 
te realiseren voor vrouwen die gebroken waren door seksueel of 
gendergerelateerd geweld, maar die met de hulp van Mamas for Africa 
de rug weer wisten te rechten.
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7deel  O2 I  Waar staat Mamas for Afr ica voor?

Missie
Aan het respect voor vrouwenrechten kan voor 
Mamas for Africa niet getornd worden. Op vele 
plaatsen in de wereld zijn vrouwen de hoeksteen 
van de samenleving en dat is in Oost-Congo 
niet anders. Respect voor hun waardigheid is de 
ultieme voorwaarde voor het bereiken van vrede 
en duurzame ontwikkeling: vrouwen spelen hierin 
een cruciale rol. Vrouwen die slachtoffer werden 
van seksueel of gendergerelateerd geweld komen 
in de regel in een bijzonder kwetsbare positie 
terecht. En dat in een maatschappij die het al 
moeilijk heeft, ook omdat de overheid in gebreke 
blijft. Het zijn vooral deze vrouwen op wie de 
teams van Mamas for Africa zich focussen.

Aanpak
Mamas for Africa zorgt er met haar lokale 
partners voor dat de vrouwen in delen van 
Zuid-Kivu kunnen rekenen op opvang en 
verzorging na verkrachting of wanneer ze lijden 
aan een gynaecologische aandoening. Dat doet 
Mamas for Africa op verschillende manieren:

>  We geven onderdak aan slachtoffers van 
verkrachting in onze Maisons de la Femme. 

>  We betalen de kosten voor gynaecologische 
problemen bij vrouwen die in de reguliere  
zorg niet terechtkunnen. 

>  We organiseren heelkundige zorgen voor 
vrouwen die dringend een medische ingreep 

 nodig hebben.
> We bieden psychologische hulp voor de 

slachtoffers van verkrachting zodat ze het 
opgelopen trauma kunnen verwerken.

>  We sensibiliseren mannen en vrouwen in de 
dorpen om de heersende geweldcultuur tegen 
vrouwen te doen stoppen.

>  We bemiddelen met de familie zodat verstoten 
vrouwen kunnen terugkeren in hun gezin.

>  We leiden lokale psychosociale medewerkers 
op. We streven ernaar onszelf op termijn 
overbodig te maken. Daarom zetten we in op 
vorming en opleiding zowel voor onze eigen 
lokale medewerkers als voor onze partners.

Visie
Mamas for Africa richt zich op de identificatie van 
slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd 
geweld waarbij in de eerste plaats medische 
zorgen, psychologische hulp en bijstand geboden 
worden.

Onze aandacht gaat vooral naar de meest 
kwetsbare vrouwen in de dorpen van 
Oost-Congo. Armoede, ongeletterdheid en 
afhankelijkheid van hun man zijn hiervan vaak 
de oorzaak. Daardoor zijn ze vaak 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. Mamas for Africa wil dat 
ze laagdrempelige toegang tot zowel medische 
als psychologische hulp krijgen. 

Andere speerpunten zijn weerbaarheid en 
bewustwording. Mamas for Africa is ervan 
overtuigd dat bewuste vrouwen sterker staan. 
Weerbaarheid kan versterkt worden door 
vrouwengroepen te organiseren, de solidariteit 
tussen de vrouwen te verhogen en hun positie in 
de samenleving te verbeteren. 

Respect voor de eigenheid, cultuur en identiteit 
van de vrouwen is hierbij cruciaal.
De wijze waarop ze zelf deze gendergelijkheid 
willen nastreven mag niet uit het oog verloren 
worden.

Vrouwen worden na verkrachting vaak verstoten 
en afgewezen. Sociale re-integratie is van 
bijzonder groot belang: het betrekken van de 
lokale gemeenschap én de mannen is daarbij 
onontbeerlijk. Ook bemiddeling tussen partners, 
families, gemeenschappen versterkt opnieuw het 
sociale weefsel.
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Mamas for Africa heeft al enkele 
jaren een samenwerking met 
De Witte Lietaer. Bij hen wordt 
linnengoed (handdoeken, 
washandjes …) aan inkoopprijs 
gekocht. De Witte Lietaer staat 
voor hoge kwaliteit.

Met een gemiddelde produc-
tiecapaciteit van ongeveer 60 
stuks per maand, borduren 
de vrouwen en meisjes van 
Aprohade met de hand, mooie 
dierenmotieven op de hand-
doeken.

Mamas for Africa vergoedt hen 
daarvoor en draagt bij tot waar-
dig werk én een inkomen voor 
de vrouwen van Aprohade. Met 
de bescheiden winstmarge uit 
de verkoop van het badlinnen in 
België wordt in de eerste plaats 
Aprohade vergoed. Het reste-
rende deel zijn inkomsten voor 
Mamas for Africa.

De vraag naar geborduurde 
handdoeken in België overstijgt 
het aanbod en de productieca-
paciteit vanuit Aprohade. Onbe-
werkte en afgewerkte handdoe-
ken worden als extra bagage 
meegenomen en meegebracht 
door bereidwillige reizigers.

Ons werkgebied
Mamas for Africa is uitsluitend werkzaam in een deel 
van de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Repu-
bliek Congo.

In Bukavu en Uvira heeft Mamas for Africa een Maison 
de la Femme (MDLF) van waaruit de activiteiten gecoör-
dineerd worden. Beide MDLF’s zijn tevens secretariaat, 
uitvalsbasis én tijdelijk onderkomen voor vrouwen die 
vanuit het binnenland naar de respectievelijke zieken-
huizen van Panzi, Walungu of Kasenga worden ver-
voerd.

MDLF Bukavu is vooral actief in de regio’s rond Kabare, 
Kalehe en Walungu.

Uvira zette in 2019 vooral in op de plaine van de Ruzizi 
en het hinterland.

Onveiligheid speelde onze teams geregeld parten.
In de MDLF’s werden ook groepsactiviteiten, trainingen 
en vormingen georganiseerd.

Vrouwen van Aprohade borduren dierenmotieven op onze handdoeken

Samenwerking met Aprohade

Aprohade staat voor “Association pour la Promotion des Handicapées 
et des Défavorisées”: fysiek gehandicapte vrouwen en meisjes in Kigali, 
Rwanda, krijgen hier vorming en worden tewerkgesteld in dit atelier  
dat zich vooral richt op naai- en borduurwerk.

“De vraag naar geborduurde 
handdoeken in België overstijgt 

het aanbod en de productie-
capaciteit vanuit Aprohade.” 
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1 3deel  O3 I  Mamas for Afr ica in Congo

Algemene context
In januari 2019 kreeg Congo een nieuwe president. Niet verkozen, maar 
door de aftredende machthebbers georkestreerd. Een half jaar later werd 
de regering ingezworen en werden de ministeries verdeeld. En weerom 
bleken de cruciale posten naar sleutelfiguren uit het oude regime te gaan.
De Congolese bevolking reageerde meer gelaten dan opstandig en nam 
genoegen met de situatie. Rust en stabiliteit was een grotere zorg dan 
het gelijk om wie nu de eerlijk verkozen president was. President Félix 
Tshisekedi kreeg het voordeel van de twijfel.

Dat neemt niet weg dat het land zich 
nog steeds in een diepe humanitaire 
crisis bevindt, voornamelijk in het 
oosten. Bijna driekwart miljoen 
mensen vluchtten voor het geweld 
van gewapende groepen allerhande. 
Onveiligheid blijft er troef.

Op de Human Development Index 
staat Congo ondertussen op de 179ste 
plaats (op de 189 landen) en uitzicht 
op verbetering op korte termijn is er 
niet meteen. Corruptie, straffeloosheid, 
cliëntelisme … zijn er het dagelijkse 
“normaal”. De overheid functioneert 
niet meer in dienst van de bevolking, 
maar buit deze veeleer uit.

De wereld heeft dezer dagen andere 
zorgen aan het hoofd en de situatie 
in Oost-Congo lijkt hoe langer hoe 
meer een vergeten nota op de 
internationale agenda.

De schijnbaar uitzichtloze situatie is 
voor vele Congolezen evenwel ook 
een uitdaging om te werken aan 
verandering en verbetering. 
En dat doen onze teams in Bukavu 
en Uvira. Voor vele honderden 
vrouwen en families kon Mamas 
for Africa in 2019 het verschil 
maken. Meisjes en vrouwen kregen 
een medische behandeling en 
werden begeleid door psychologen. 
Partners vonden elkaar terug na 

bemiddeling. Met sensibiliserings- 
en preventiecampagnes focusten 
onze teams op gedragsverandering 
en inzichten bij de lokale 
gemeenschappen.

Door de verdere harmonisatie op 
administratief en programmatorisch 
vlak verankerden beide Maisons de la 
Femme (MDLF’s) in Bukavu en Uvira 
zich verder in de regio en werd de 
erkenning als gewaardeerde partner 
met andere stakeholders groter.

2019 was evenwel ook een turbulent 
jaar. Na het vertrek in januari van 
Mevrouw Caroline Chavaillaz 
Wandeler als chef de mission, trad 
voor enkele maanden een nieuwe 
chef de mission aan tot deze op het 
eind van de zomer vervangen werd 
door Mevrouw Tracy Bibo Tansia.
Op het einde van het jaar werd ook 
Noëlla Tembela, de verpleegkundige 
van Bukavu, vervangen.

Op budgettair vlak overschreed het 
MDLF Bukavu al in het najaar het 
toegestane budget waardoor beslist 
werd om het aantal referenties te 
beperken.

Strategisch werd op hetzelfde elan 
verder gewerkt als het jaar voordien. 
Een belangrijk objectief is om zo snel 
mogelijk slachtoffers van seksueel 

geweld te hulp te schieten. In 
afgelegen gebieden is dat verre van 
evident.

Daarom werd een proefproject met 
een “Equipe d’Urgence” opgestart. Een 
verpleegkundige en een psycholoog 
(met een chauffeur) bezoeken een 
gebied waar recent ongeregeldheden 
gemeld werden. Zo werd er één 
urgentieteam uitgestuurd.

De moeilijkheid schuilde vooral 
in het feit dat Mamas for Africa 
enerzijds zo snel als kan ter plaatse 
wil zijn, maar anderzijds het team 
niet in gevaar wil brengen. Het 
resultaat was dat het team pas na 
meerdere dagen ter plaatse was, 
waardoor hoogdringende medicatie, 
de zogenaamde Post-Exposure 
Prophylaxis-kit (PEP-kit) na seksueel 
geweld niet meer kon gegeven 
worden. De vrouwen werden dan 
wel opgevangen en begeleid, hetzij 
in nabijgelegen dispensaria of 
ziekenhuizen voor behandeling, hetzij 
in Panzi voor een gespecialiseerde 
behandeling of ingreep.

Het idee van een “Equipe d’Urgence” 
was op zich niet slecht, maar 
ontoereikend als het op snelle 
interventie aankomt waarvoor het 
bedoeld was. Indien de financiële 
middelen het toelaten en het de 

huidige reguliere werking niet in 
het gedrang brengt, dan wil Mamas 
for Africa deze erg belangrijke 
interventies omvormen naar wat 
dan veeleer een “Equipe Mobile” is. 
Ploegen gaan effectief op het terrein 
om slachtoffers van seksueel geweld 
te identificeren en hen de nodige 
zorgen aan te bieden maar pas nadat 
de veiligheid verzekerd is.

Belangrijk is ook te onderstrepen 
dat de context van Bukavu en Uvira 
enigszins verschillen. Zo heeft het 
MDLF van Uvira de actieradius van 
zijn activiteiten verminderd. Er 
werd meer geconcentreerd op het 
territoire van Uvira. In de regio rond 
Fizi werd niet meer gewerkt wegens 
de onveiligheid, al zijn de problemen 
daar nog enorm. De keuze werd 

gemaakt om zich nog meer te richten 
op één regio waardoor de kwaliteit 
van de diensten kon verbeteren. 
De uitdagingen in de regio Uvira zijn 
op zich al enorm (en bij uitbreiding 
ook in de ganse Kivu-provincies). 
Zelfs in de uithoeken van het gebied 
waar Mamas for Africa zijn acties nu 
ontplooit, blijven er nog veel blinde 
vlekken op de kaart waar vrouwen 
verstoken blijven van enige hulp.

Om een idee te geven over de 
beperkingen waar de Mamas for 
Africa-teams tegenaan lopen: 
sommige vrouwen moeten 
twee dagen stappen om bij een 
onthaalpunt van Mamas for Africa 
Uvira te geraken. Onnodig te zeggen 
dat het ook nadien een schier 
onmogelijke job is voor de Mamas 
for Africa-teams om deze vrouwen 
de opvolging te bieden waaraan ze 
nood hebben, eens ze terug naar 
hun dorpen zijn gegaan. Daarom 
wordt er getracht om de vrouwen, 
na hun traumatische ervaringen, te 
groeperen en op die manier d.m.v. 
groepssessies psychologische 
ondersteuning te geven.

De prolapsproblematiek bleef ook 
prominent aanwezig. Het merendeel 

van de vrouwen werd naar het 
Panzi-ziekenhuis gestuurd. De 
samenwerking met de ziekenhuizen 
van Walungu en Kasenga werd 
verder uitgebouwd. De kwaliteit van 
de zorgen is in alle ziekenhuizen 
hoogstaand maar enkel in Panzi 
zijn de zorgen gratis. In Kasenga en 
Walungu betaalt Mamas for Africa 
de facturen voor de vrouwen die er 
behandeld worden. Deze facturen 

worden gedeeltelijk betaald dankzij 
de subsidie van de Provincie Vlaams-
Brabant. 

Bemiddeling, preventie en 
sensibilisering bleven andere 
speerpunten in de dagelijkse 
werking waarbij de Mamas for 
Africa-teams zich richtten op 
partners, gemeenschappen en 
dorpen … Ook seksuele gezondheid 
en familieplanning werden daarbij 
niet uit het oog verloren.

Het partnerschap met Dokters 
van de Wereld/Médecins du 
Monde werd verder verdiept. 
Gezamenlijke vormingen, vlotte 
communicatie, gemeenschappelijke 
strategische stappen enz. in 
functie van de doelgroep. Het is 

evenwel overduidelijk dat Mamas 
for Africa in de regio een gekende 
en betrouwbare partner is die 
zeer gefocust werkt en een niche 
opvult die door weinigen, zo niet 
niemand, wordt opgevuld met name 
de identificatie van slachtoffers 
van seksueel en gendergerelateerd 
geweld in de meest afgelegen 
gebieden van de regio waar Mamas 
for Africa actief is.

“  Het merendeel 
 van de vrouwen 
werd naar het 

 Panzi-ziekenhuis 
gestuurd.” 
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Veiligheid
Werken in Oost-Congo blijft erg moeilijk in een klimaat van wisselende 
en onvoorspelbare onveiligheid. De aanwezigheid van milities die elkaar 
bevechten in de strijd om de grondstoffen en etnische spanningen die 
worden uitgevochten zijn een gesel en kwelling voor de lokale bevolking. 
Voeg daar de corruptie, het gebrek aan een functionerende overheid enz. 
aan toe en het hoeft geen betoog dat een cocktail van al deze zaken het 
leven van de Congolese burger er niet bepaald makkelijk op maken.
Onnodig te schrijven dat dit tevens geldt voor Mamas for Africa. Vooral in 
Uvira was dit uitgesproken het geval. 

Dr. Ndekezi en Noëlla in Walungu

Meermaals diende het werk in bepaalde regio’s 
onderbroken of gestopt te worden omwille van 
ontvoeringen, hinderlagen, plunderingen en gevechten.

Gelukkig kon Mamas for Africa terugvallen op The 
International NGO Safety Organisation (INSO) die 
dagelijks accurate informatie verzamelt over de 
veiligheidstoestand in o.a. Noord- en Zuid-Kivu.

Maar dat ook zij soms achter de realiteit aanlopen 
bleek op 24 oktober. Enkele collega’s van Uvira werden 

toen in de zone de santé van Lemera op klaarlichte dag 
overvallen. Persoonlijke bezittingen en geld moesten 
afgegeven worden. De collega’s (van het team van 
Uvira) kwamen er met de schrik vanaf. De overvallers 
(drie jongeren met Kalachnikovs) werden na enige 
tijd wel gevat en een deel van hun buit kon worden 
gerecupereerd. De teamleden kregen psychologische 
opvang.

Partners en synergie
De samenwerking 
met lokale partners

Hôpital Général de Réference de Panzi
Panzi is bij uitstek, de belangrijkste partner van Mamas 
for Africa, waar gratis, maar hoogstaande medico-
chirurgische zorgen worden verleend. De reputatie van 
Dr. Denis Mukwege straalt uiteraard af op het ziekenhuis 
en zijn partners.
De communicatie over het doorverwijzen van vrouwen 
verloopt uitstekend.
De uitwisseling van informatie over verdere 
postoperatieve zorgen werd verbeterd.
Ook kon overeengekomen worden dat vrouwen voor 
een tweede en derde dosis voor het hepatitisvaccin, 
niet langer naar Panzi moesten komen. Deze werden 
toevertrouwd aan Mamas for Africa.

Ook in 2019 kreeg Mamas for Africa geregeld de 
boodschap dat er (tijdelijk) geen vrouwen konden 
doorverwezen worden vanwege de opnamestop in het 
Panzi-ziekenhuis.
Dit is de reden waarom Mamas for Africa zijn contacten 
met andere ziekenhuizen heeft uitgebouwd (Hôpital de 
Kasenga et Hôpital de Walungu).
 
Op de diensten voor psychologische, juridische en 
sociale ondersteuning van Panzi kon, indien nodig, een 
beroep gedaan worden.  

Er werden tevens gemeenschappelijke 
vormingscursussen georganiseerd o.a. over het hanteren 
van de juiste criteria voor de referentie van vrouwen, het 
invullen van formulieren en rapporten …

Het blijft een aandachtspunt te werken aan het grondig 
invullen van de medische en psychosociale formulieren 
zowel door het ziekenhuis als door de staff van Mamas 
for Africa. Het is belangrijk om vrouwen, ook na hun 
vertrek uit het ziekenhuis, accuraat te kunnen opvolgen.

Hôpital Général de Référence de Walungu
Het ziekenhuis wordt geleid door Dr. Ndekezi die gevormd 
is om prolapschirurgie uit te voeren. De kwaliteit van de 
zorgen is hoog, zo blijkt uit de resultaten na de ingreep. 
De geregelde opnamestops in het ziekenhuis van Panzi 
dwong Mamas for Africa om alternatieven te zoeken voor 
de vrouwen die, volgens de criteria, weerhouden werden 
voor een chirurgische ingreep.

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 
Panzi moet er hier wél betaald worden voor het ganse 
medische traject ($ 360/vrouw). Dit is gelukkig mogelijk 
dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant.
Niet onbelangrijk om te vermelden is de vlotte 
administratieve samenwerking. Zowel medische 
rapportering als facturatie m.b.t. de hospitalisatie 
verloopt vlot en is helder. In samenspraak met Dr. 
Ndekezi werden er sensibiliseringssessies georganiseerd 
voor de gehospitaliseerde vrouwen o.a. rond family 
planning. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat door 
de samenwerking met dit ziekenhuis, de competenties 
van het ziekenhuispersoneel én onze teams ook 
versterkt worden.

Hôpital de Kasenga
Het Mamas for Africa-partnerziekenhuis, gelegen aan  
de rand van Uvira.
De samenwerking met Dr. Chance Busingi is uitstekend. 
Door zijn chirurgische competenties en ervaring is dit 
een waardig alternatief voor de vrouwen die omwille van 
de afstand moeilijk of niet tot in Panzi geraken.
Uiteraard ook als alternatief voor de geregelde 
opnamestops in Panzi.
Maar niet enkel de kwaliteit van de interventies is goed, 
ook de opvolging van de vrouwen gebeurt vlot,  
in samenwerking met de staff van het ziekenhuis.
Sterk detail is dat de vrouwen die een chirurgische 
interventie moeten ondergaan, begeleid worden door 
de staff van Mamas for Africa, hetgeen hen bijzonder 
geruststelt.

Evenals in Walungu worden de kosten voor medische 
zorgen en hospitalisatie door Mamas for Africa ten laste 
genomen.

Hôpital de Kasenga
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Relais Communautaires (RECO’s) 
Assistants psychosociaux (APS) en animatoren

Hiermee worden de lokale vrouwengroepen bedoeld 
waarmee Mamas for Africa samenwerkt. Zij staan in de 
regel het dichtst bij de kwetsbare vrouwen en helpen bij 
de identificatie van de vrouwen. Daarenboven hebben 
ze goed zicht op de lokale gewoonten en gevoeligheden. 
Deze vrouwengroepen krijgen opleiding en training van 
de Mamas for Africa-teams en worden door Mamas for 
Africa ook vergoed (functioneringskosten).

De opleidingen en trainingen zijn van wezenlijk belang 
om de kwaliteit van de zorgen en begeleiding te kunnen 
verzekeren. Ook mannen werden aangeworven en 
ingeschakeld om aan sensibilisering, identificatie en 
preventie te doen in de meer afgelegen en gevaarlijkere 
regio’s. De terreinpartners wordt gevraagd ons 
maandelijks een beknopt rapport van hun activiteiten  
te bezorgen. Opvolging is van groot belang.

Partners op het terrein Het dient onderstreept te worden dat er een groot 
engagement is onder de animatoren. Ze zijn naast de 
APS’en ook heel aandachtig tijdens de vormingen.

Aandachtspunten blijven evenwel de soms wat hoekige 
communicatie en de matige opvolging van vrouwen, 
eens ze naar huis zijn. Ook qua ervaring om de vrouwen 
volgens de juiste criteria door te sturen, is er nog werk 
aan de winkel.

Om de kwaliteit van rekrutering en opvolging hoog te 
houden zullen sommige medewerkers toch vervangen 
moeten worden (bij gebrek aan voldoende kennis) door 
de verpleegkundigen van de lokale Centres de Santé 
(CDS). Voor vrouwen die buiten de criteria vallen is de 
ontgoocheling des te groter als ze alle mogelijke moeite 
doen om zich aan te bieden voor verzorging en dan finaal 
niet weerhouden worden.
Goede communicatie tussen de coördinatie vanuit de 
MDLF’s en de lokale antennes is van wezenlijk belang om 
een accurate opvolging te kunnen garanderen. 

Bureau Central de la Zone (BCZ)
en Centres de Santé (CDS)

Voor Uvira zijn dit:

BCZS (Bureau Central de Zone de Santé) de Ruzizi:
Onthaal door Mamas for Africa gebeurt in:
Hôpital Général de Référence de Sange
Centre Hospitalier de Kiliba
Centre de Santé de Luberizi

BCZS de Lemera:
Onthaal door Mamas for Africa gebeurt in:
Centre Hospitalier de Luvungi (Sœurs Xavériennes)
Centre de Santé d’Itara

BCZS d’Uvira:
Hôpital Général de Ndegu/Katobo – Moyens Plateaux 
d’Uvira
Centre de Santé de Kirungu - Moyens Plateaux d’Uvira
Centre de Santé de Muranvya -  vers les Hauts Plateaux 
d’Uvira

Voor Bukavu zijn dit:

BCZS de Kalehe :
Onthaal door Mamas for Africa gebeurt in:
Ihusu en Kavumu (Maison de Transit)

BCZS de Miti Muhresa

BCZS de Mubumbano

In de regel is er een goede samenwerking met deze 
instanties.

Voor Uvira moet wel de opmerking gemaakt worden 
dat enkele delen in de regio van de Moyen Plateau 
niet bereikbaar waren omwille van de onveiligheid 
en de afstand die enkel te voet kon afgelegd worden. 
Er wordt overwogen om activiteiten te ontplooien op 
andere (veiligere en beter bereikbare) plaatsen indien de 
onzekerheid in een bepaalde regio te lang aanhoudt.

VOOR BUKAVU:

•  Kalehe: 5 APS’en van het 
terrein

 en 7 animatoren
•  Kabare: 2 APS’en en 2 RECO’s
•  Walungu: 2 RECO’s

VOOR UVIRA:

8 APS’en van het terrein: 
•  Luvungi
•  Luberizi
•  Sange
•  Kiliba (Ondes, Muranvya) 
•  Moyen Plateau richting Haut 

Plateau d’Uvira, Kirungu
•  Moyen Plateau d’Uvira, Katobo
•  Moyen Plateau d’Uvira 

9 Animatoren/RECO’s 
van het terrein:
• Luvungi 
•  Luberizi
•  Sange
•  Kiliba (Ondes, Muranvya)
•  Moyen Plateau vers Haut 

Plateau d’Uvira
•  Kirungu 
•  Moyen Plateau d’Uvira, Katobo
•  Moyen Plateau d’Uvira
•  Uvira (Makobola via Uvira ville) 

 

“ Opvolging is van 
groot belang.”
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De samenwerking 
met internationale partners 

Médecins du Monde (MdM) - België

MdM is al vele jaren actief in het Panzi-ziekenhuis. 
Er is overleg rond hospitalisatie van patiënten, opvolging 
van patiënten, bijscholingen … 
De samenwerking met hen is prima. Vooral de 
uitwisseling van kennis tussen de psychologen verloopt 
vlot. De verpleegkundigen van Mamas for Africa zijn 
evenwel vragende partij om toch nog sterker betrokken 
te worden bij informatie-uitwisseling en vormingen. Er 
zijn geregeld meetings met hen.

De samenwerking met o.a. MdM verhoogt in belangrijke 
mate de visibiliteit van Mamas for Africa. Daardoor leren 
ook andere stakeholders Mamas For Africa kennen en 
doen ze er een beroep op. 

Artsen Zonder Vakantie (AZV) - België

De samenwerking met Artsen Zonder Vakantie strandde 
in 2018 na een missie in Katana. Het bleek moeilijk 
om een financieel evenwicht te vinden in de vraag 
van Mamas for Africa om vrouwen te opereren en de 
financiële draagkracht van het lokale ziekenhuis waar 
AZV actief is. Mogelijkheden om een doorstart van een 
samenwerking te realiseren worden niet uitgesloten.

Contacten met lokale  
en provinciale overheden

Mamas for Africa is reeds lang actief in de regio. We zijn 
er ondertussen zeer gekend én gewaardeerd. Niet enkel 
door de bevolking maar ook door de lokale autoriteiten.
Zo bieden de teams van Mamas for Africa, telkens ze op 

het terrein gaan, zich aan bij de lokale administratieve 
én lokale verantwoordelijken en instanties. Hun 
medewerking is van bijzonder belang omdat het Mamas 
for Africa helpt de bevolking te bereiken.

Meer specifiek profileert Mamas for Africa zich in 
Uvira ook als de organisatie die meetings organiseert 
en coördineert met verschillende stakeholders, 
namelijk: verantwoordelijken van lokale, nationale en 
internationale organisaties. Verder zijn er ook prima 
contacten met de verschillende diensten van de 
staatsdiensten die de financiën regelen: DGI, DGRAD, 
INPP, CNSS enz. (zie lijst met afkortingen pag. 65).

Contacten met de volgende diensten zijn ook 
gewaardeerd:
•  Nationale ministeries: belangrijk in functie van het 

kaderakkoord dat met de Congolese overheid werd 
afgesloten en in het licht van het bekomen van het 
ministerieel besluit (dit geeft officiële erkenning aan de 
werking van Mamas for Africa in Congo).

•  Division Provinciale de la Santé (DPS): belangrijk voor 
de contacten rond het geven van vormingen en in 
het vooruitzicht van een gezamenlijk project rond 
familieplanning. 

•  Service Genre et Famille: contact van het MDLF Uvira 
in de maandelijkse uitwisseling van gegevens rond het 
aantal gevallen van SVS.

•  Service Affaires Sociales: samenwerking rond de cursus 
informatica die in Uvira gegeven wordt.

•  Maire de la ville.
•  Administrateur du Territoire.
•  Service Antenne Humanitaire: een dienst die de contac-

ten tussen organisaties en lokale autoriteiten regelt.

In het bijzonder willen we hier nog het initiatief van de 
burgemeesters van Bukavu vermelden.
Het is een open deur intrappen te stellen dat Mamas for 
Africa ijvert voor een brede mentaliteitsverandering. 
Het was dan ook een aangename verrassing toen Mamas 
for Africa in oktober een uitnodiging mocht ontvangen 
van de burgemeesters van Bukavu voor de oprichting 
van een “Coalitie tegen Seksueel Geweld”. 

Zij stelden onder massale belangstelling een gezamenlijk 
strijdplan voor. Met hierin een reeks doelstellingen 
zoals betere toegang tot medische noodhulp, 
sociale re-integratie van slachtoffers van seksueel 
geweld, preventie en het paal en perk stellen aan de 
straffeloosheid. 

Coördinatievergaderingen 

Mamas for Africa tracht steeds vertegenwoordigd te 
zijn op de maandelijkse informatievergaderingen van de 
United Nations (UN), maar wel in functie van de agenda 
van het personeel dat dikwijls actief is op het terrein.
Aanwezigheid op deze vergaderingen is uiteraard van 
groot belang. Voor het forum van coördinatoren is Mamas 
for Africa de organisator. Mamas for Africa nodigt de 
andere Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) uit, 
leidt de vergaderingen en maakt de verslagen ervan. 

Overzicht van de vergaderingen: 
•  Forum des Administrateurs bij Mamas for Africa: hier 

wordt administratieve en financiële informatie gedeeld.
•  Cluster protection avec point focal United Nations High 

Comissioner for Refugees (UNHCR)
•  Comité territoriale SGBV - Uvira bij “Service Genre et 

Famille”

Deelname aan deze twee laatste meetings laat Mamas 
for Africa toe zijn activiteiten op het terrein zichtbaar 
te maken. Alle gegevens m.b.t. het werk van Mamas for 
Africa op het terrein worden hier gedeeld. Daardoor kan 
de situatie rond seksueel en gendergerelateerd geweld 
beter op de kaart gezet worden en bekomt men inzichten 
rond de evolutie hieromtrent én uiteraard de acties die 
dienen ondernomen te worden.

•  Sous-Commission Psychosociale SGBV bij AJDC (lokale 
organisatie)

• Tweemaandelijkse vergadering Mamas for Africa - HGR 
Panzi 

•  Vergadering over algemene informatie - OCHA 

En verder zijn er nog:
Forum van de NGO’s: het lidmaatschap bij dit forum is 
noodzakelijk. Zij verzamelen alle mogelijke informatie 
betreffende administratieve verplichtingen, uitwisseling 
van informatie allerhande enz. Het verhoogt ook de 
impact op het terrein en helpt Mamas for Africa bij 
administratieve beslommeringen.

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

Waar mogelijk wordt ook gezien of er nog met andere 
ziekenhuizen kan samengewerkt worden maar de 
kwaliteit van de zorgen moet absoluut gegarandeerd 
kunnen worden.

De burgemeesters van Bukavu bij de oprichting 
van de Coalitie tegen Seksueel Geweld
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Beheer van de Maisons de la Femme

Harmonisatie en samenwerking tussen beide huizen

De administratieve en programmatorische harmonisatie tussen beide 
MDLF’s van Bukavu en Uvira bestaat in de feiten maar het vraagt ook 
geregelde opvolging om de controle hierover te bewaken. 

Lokale staff Mamas for Africa Bukavu

• Patrick NDARA BAKOLE: administrateur

• Noëlla TEMBELA: verpleegkundige en APS (van haar 

werd afscheid genomen in december) 

• Régine MUKOME: APS 
• Gilbert NGUVU: chauffeur

• Timothée MULINDA: mecanicien en chauffeur tot juli

• Adolphe KASHINDI: mecanicien en chauffeur sinds 

september (enkel op gepresteerde activiteiten)

• Irène CIZA: huishoudster en tijdens haar bevallings-

verlof vervangen door Solange Rehema Namegabe

• Moïse MUGISHO: hulp bij huishouden, tuinier en  

promotie tot assistant logistique 

• Eulalie AMANI: psychologe (op bevallingsverlof sinds 

november)

• André SADIKI: psycholoog (vervanger Eulalie sinds 

november)

• Néné HAMULI: bewaakster

• Olivier Serge BYAMUNGU: bewaker

• André Simon RWESSI: bewaker

• Justin BAHAVU: bewaker

Lokale staff Mamas for Africa Uvira

• Serge ASSANI: administrateur 

• Salima ANZURUNI: verpleegkundige

• Furaha NSHOMBO: verpleegkundige, deeltijds sinds 

juni 

• Timothée YENGA: psycholoog 

• Joyce BITONDO: APS

• Henri SAFARI: chauffeur

• Mupete AMISSI: chauffeur en mecanicien tot in juli 

• Emedi MESHAKI: chauffeur sinds september (enkel op 

gepresteerde activiteiten)

• Nathalie SHABANI: huishoudster

• Gaston KYENGE: bewaker en promotie tot assistant 

logistique

• Freddy BISIMWA: bewaker

• Karafula DIEUDONNE: bewaker

• Mitingi KAYOGA: bewaker

• Andere/dagloners: ter vervanging van Nathalie of de 

bewakers

Administratie en financiën

Er werd een aangepast financieel 
opvolgingssysteem uitgewerkt en 
goedgekeurd waardoor de maand- 
en jaarbudgetten beter opgevolgd 
kunnen worden. Opvolging van de 
dagelijkse gang van zaken is van 
wezenlijk belang.

In overleg tussen de zetel in 
België en de coördinatie in Congo 
werd beslist om Serge Assani 
verantwoordelijk te maken voor de 
financiën. Patrick Ndara Bakole heeft 
sterke talenten in het beheer van 
het HR- en administratief dossier en 
werd hiervoor als verantwoordelijke 
aangesteld. Zo werden beide 

adjuncten aangesteld voor de taken 
waarin ze het sterkst zijn. Alle 
informatie wordt evenwel in Bukavu 
gecentraliseerd.

Programma

Hoewel er op het vlak van 
maandelijkse uitwisseling van 
gegevens over het geleverde werk 
al heel wat verbeterd is, blijft het 
een werkpunt om de gegevens zo 
accuraat mogelijk te verzamelen. 
Daarenboven is het ook een 
uitdaging om de vrouwen die een 
behandeling hebben gehad ook 
goed op te volgen. Dat is niet steeds 
evident (onveiligheid, afstand …) 
maar de opvolging is een belangrijke 

parameter om de impact van het 
werk te kunnen meten. 

Sinds begin van 2019 is de 
samenstelling van beide ploegen 
ook evenwichtiger. Zowel 
een psycholoog, een assistent 
psycholoog en een verpleegkundige 
maken deel uit van de teams die het 
veld in gaan.

Door verbeterde communicatie en 
harmonisatie van administratieve 
en financiële protocollen loopt de 
werking van beide MDLF’s veel 
meer parallel dan in het verleden.
Dit neemt niet weg dat elk huis zijn 
eigenheid heeft.

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



2 3deel  O3 I  Mamas for Afr ica in Congo

Expat Staff 

• Nicole NUYTS: coördinatrice Mamas for Africa Uvira

• Caroline CHAVAILLAZ WANDELER: chef de mission 

tot half januari

• Jan VAN DER ZWALMEN: chef de mission van half 

januari tot juli

• Tracy Bibo TANSIA: chef de mission sinds september

Een belangrijke beslissing werd genomen m.b.t. het 
personeel van Human Dignity in the World (HDW) dat de 
bewaking van het MDLF Bukavu voor zijn rekening nam. 
In Uvira staat het bewakingspersoneel sinds het begin 
op de payroll van Mamas for Africa. In Bukavu stond het 
bewakingspersoneel op de payroll van HDW, maar er 
waren klachten over de weinig correcte behandeling van 
de vier mensen die in een beurtrol de dienst bij Mamas 
for Africa verzekerden: lage lonen, late betalingen, 
afhoudingen op het loon … Mamas for Africa besliste dat 
de vier personeelsleden ook op de payroll van Mamas 
for Africa zouden komen. Het betekende een extra last 
op de uitgaven, maar Mamas for Africa wil een eerlijk en 
integer personeelsbeleid voeren voor alle mensen die in 
de MDLF’s tewerkgesteld worden.

Daarnaast werd ook het contract met Jan Van der 
Zwalmen als chef de mission stopgezet. Redenen 
hiervoor waren weinig transparant financieel beleid en 
visie-incompatibiliteit. Kort na zijn vertrek in juli, trad 
Tracy Bibo Tansia in september aan als nieuwe chef de 
mission.

De samenwerking tussen beide huizen is goed. Er is 
verscheidenheid maar de professionele harmonisatie 
kreeg gaandeweg weer meer vorm.

Accurate rapportering blijft een aandachtspunt.

Vormingen en teambuilding
Ook in 2019 waren er verschillende ontmoetingen tussen 
de teams van beide MDLF’s en dat op uitdrukkelijke 
vraag van de collega’s zelf. Wel gericht op gezamenlijke, 
interne vormingen met als voornaamste objectief de 
harmonisatie van het werk (o.a. het gebruik van dezelfde 
registratie-tools).
Een echte teambuilding zoals in 2018 is er niet geweest 
omwille van tijdgebrek.

Versterken van competenties
Naast de interne vormingen kon een deel van het 
personeel ook aan externe vormingen deelnemen.

Vormingen georganiseerd voor en gevolgd door de staff 
van Bukavu en Uvira:

• Motorrijden gevolgd door de logistieke assistent van 

Uvira (Gaston).

• Tweemaandelijkse meetings tussen de psychologen van 

MdM-Panzi en Mamas for Africa.

• Vorming van de verpleegkundige voor de prise en charge 

van een vrouw door Salima.

• Vorming door geregelde deelname aan de chirurgische 

interventies in het ziekenhuis van Kasenga. Hierdoor 

werden de skills m.b.t. herkenning en behandeling van 

vrouwen verbeterd.

• Vorming rond de veiligheid van internationale 

organisaties, gevolgd door Serge.

• Maandelijkse meetings tussen Serge en Patrick (Uvira en 

Bukavu) om de wederzijdse competenties te versterken.

• Vorming rond sensibiliseringstechnieken (terrein-teams 

Bukavu en Uvira).

• Vorming rond reproductieve gezondheidszorg (terrein-

teams Bukavu en Uvira).

• Vorming van APS’en in praatgroepen door Joyce en 
Salima.

• Informatica-vorming door Safari, Joyce, Emedi en 
Nathalie.

Er werden ook vormingen georganiseerd voor de APS’en

van het terrein.

Voor Uvira:

Voor de animatoren:
• Vorming over de criteria voor de prise en charge door 

Mamas for Africa, sensibiliseringstechnieken, praktische 

raadgevingen (gebruik van een register, opmaken 

rapport).

• Deze vorming werd half het jaar herhaald en er werd 

vooral aandacht gegeven aan de tekortkomingen. Deze 

werden bijgeschaafd.

Voor de APS’en zelf:
• Vorming 1: recyclage rond de criteria voor de medische 

prise een charge van vrouwen, basisnoties rond 

psychosociale begeleiding, praktische raadgevingen.

• Vorming 2: luistertechnieken voor psychosociale 

opvolging.

• Vorming 3: hoe een praatgroep begeleiden?

Voor Bukavu:
• Vorming van APS’en en terreinanimatoren m.b.t. de 

referentiecriteria, communicatie- en luistertechnieken.

• Vorming over reproductieve gezondheidszorg en 

medico-psychische opvang bij urgenties.

Concrete organisatie van de vormingen was lichtjes 

verschillend in Bukavu en Uvira.

Administratief personeelsbeleid
• Het voordeel om voorschotten op de salarissen te 

krijgen (2x per jaar) bleef behouden.
• Lonen werden sinds 2019 uitbetaald via rekeningen die 

geopend werden bij de banken.
 Voor het personeel in Bukavu werden rekeningen 

geopend bij TMB/Panorama. Voor het personeel in 
Uvira gebeurde dat bij SMICO.

• Jaarlijkse vakantie kon aan iedereen toegekend 
worden. Er werden dit jaar duidelijkere afspraken 
gemaakt over afwezigheden.

• Medische zorgen: Mamas for Africa neemt de medische 
zorgen voor het personeel en de directe familie ten 
laste. Begin januari 2019 rezen de uitgaven hiervoor 
zwaar de pan uit, wellicht door een opstoot van 
malaria. Het personeel werd aangemaand toch de 
nodige voorzorgen te nemen om zich te beschermen 
(o.a. slapen onder muskietennetten). 

• In tegenstelling tot de vorige jaren was er door 
tijdgebrek in 2019 geen gemeenschappelijk 
teambuildingmoment. Dit wordt verschoven naar het 
voorjaar van 2020.

Administratie

Maandelijkse aangiften
Bijdragen, stortingen en taksen bij de verschillende 
kassen werden correct uitgevoerd, d.w.z. CNSS, INPP, IPR 
(zie lijst met afkortingen pag. 65).

Administratieve obstakels
Wisselende, opgelegde bijdragen waren ook in 2019 
deel van de dagelijkse realiteit.
• De Direction Générale des Impôts (DGI) voerde een 

controle uit van de aangiften van 2018 en 2017 maar 
hierop kwam er geen vervolg.

• In het midden van het jaar kwam er een nieuwe wet 
m.b.t. de sociale bijdragen (CNSS) die Mamas for 
Africa verplichtte om de bijdragen te verhogen van 
13% naar 18%, hetgeen een serieuze verhoging van de 
personeelskost betekende.

• DMPR: van hen kregen we een boete van $ 30.000 
opgelegd omwille van een zogezegd gebrek aan 
aangiften. Finaal kon er een regeling getroffen worden 
die Mamas for Africa de boete kwijtschold.

• DGRAD: ook zij eisten een boete van $ 9.000 omdat 
er zogezegd geen werkvergunning was voor Nicole … 
Ook deze boete werd niet betaald wegens gebrek aan 
bewijzen.

Bekomen van het Interministerieel Besluit
Eind 2019 werden stappen ondernomen om dit dossier 
te finaliseren. Belangrijk om als erkende organisatie in 
Congo te kunnen werken. 

Administratieve acties
•  Stopzetting contract Meester Bisimwa, Madame Davin 

en HDW
•  Promotie personeel
•  Ontslag en aanwerving personeel
•  Opvolging controles door de overheid
•  Vormingen (o.a. rond Ebola)
•  Afsluiten van conventies, verzekeringen …
•  Dienst PTNTIC (dienst communicatie). Er werd een 

boete van $ 6.000 gevraagd voor zogezegde niet-
registratie van de aankoop van mobiele telefoons.  
De zaak is nog steeds hangende.

Financiën
Hier werd sterk op ingezet.

De belangrijkste realisaties zijn:
•  De harmonisatie van administratieve werking van 

beide huizen.
•  De introductie en gebruik van een programma voor 

financieel beheer.
•  De introductie van een systeem om accurate 

budgetopvolging en controle te doen.
•  De goede samenwerking tussen de financiële diensten 

van Bukavu, Uvira en Wespelaar.

Deze realisaties hebben als doel om de 
controleerbaarheid te verbeteren en de traceerbaarheid 
van inkomsten en uitgaven te verbeteren. Daarom zal 
het boekhoudpakket “QuickBooks” worden aangekocht. 
Dit biedt applicaties voor het beheren van rekeningen, 
loonbeheer, het uitvoeren van betalingen enz.
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Logistiek en gebouwen

> Beheer van de eigendommen van Mamas  
for Africa voor het MDLF van Bukavu: er werd een 
inventaris opgemaakt met codering van alle bezittingen 
van Mamas for Africa.

> Gebouw: aankoop en installatie van zonnepanelen met 
herlaadbare batterijen maken dat er constant elektriciteit 
is (er zijn geregeld onderbrekingen van de Société 
Nationale de l’ELectricité (SNEL)). Dankzij deze installatie 
daalde ook het verbruik van diesel voor de generator  
én de kosten voor het onderhoud ervan.

Er werd tevens een kleine ontvangstruimte voorzien 
opdat de vrouwen die op doortocht zijn naar o.a.  
Panzi niet steeds in de burelen moeten zijn.
Door een groot waterlek op de scheiding tussen het 
perceel van Mamas for Africa en zijn buur werd er 
door de Regideso gezocht naar het lek, waardoor de 
scheidingsmuur gedeeltelijk instortte. Mamas for Africa 
trachtte de kosten voor reparatie te verhalen op de 
Regideso maar die gaven niet thuis. Er werd overleg 
gepleegd met de buur om de kosten te delen. 

> Communicatiemateriaal: er werd een Flybox 
internetconnectie aangekocht van Orange maar deze 
heeft dikwijls voor pannes gezorgd. Er wordt voor 2020 
gezocht naar een meer betrouwbare provider.
Van de twee Thuraya’s (satelliettelefoons) is er één die 
soms niet werkt. Er wordt gezien of deze vervangen 
moet worden. Dit is wel een belangrijk apparaat voor  
de ploegen die het veld ingaan op plaatsen waar er geen 
telefoonbereik meer is.

> Wagenpark: Mamas for Africa heeft vier Toyota 
Landcruisers, twee in elke MDLF (MOB 1 tot MOB 4). 
Er werden geen uitzonderlijke reparaties uitgevoerd, 
behalve voor MOB 3 (sinds 2013 in dienst) die omwille 
van de vele lange trajecten vanuit Uvira naar Panzi 
bijzonder veel onderhoud vraagt de laatste tijd.  
In feite is deze aan vervanging toe.

Bij de kosten voor de wagens komt, buiten het reguliere 
onderhoud, ook verzekering, brandstof, bandenwissel … 
hetgeen de kosten behoorlijk doet oplopen.
De veiligheid van de wagens waarmee staff en vrouwen 
vervoerd worden, zijn evenwel van cruciaal belang en  
er kunnen geen risico’s genomen worden op dat vlak.
Er werd ook een moto aangekocht voor Bukavu.

Andere
Buiten de grotere uitgaven aan gebouwen, wagenpark 
… waren er ook kleinere aankopen zoals enkele laptops, 
een beamer, reparatie van de muur met de buur …
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Programma Survivant de Violence Sexuelle 
(SVS) en de resultaten
De belangrijkste doelstelling van Mamas for Africa is de identificatie en de 
begeleiding op medisch en psychosociaal vlak van vrouwen die slachtoffer 
werden van seksueel of gendergerelateerd geweld.
Daarnaast wordt ook sterk ingezet op sensibilisering, preventie 
en bemiddeling. Dit alles gebeurt in samenwerking met lokale 
vrouwengroepen en door de medewerking van lokale gemeenschappen.

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

1. Door teams van Mamas for Africa

Team Mamas for Africa Bukavu

Plaatsen waar het Mamas for Africa-team Bukavu sensibiliseringssessies organiseerde en aantal deelnemers:
Bushamba: 1 sessie met 69 deelnemers 
Cirehe: 1 sessie met 65 deelnemers 
Kabulungu: 1 sessie met 81 deelnemers
Kajuchu: 2 sessies met 226 deelnemlers 
Nyabibwe: 1 sessie met 68 deelnemers 
Buhandahanda: 1 sessie met 142 deelnemers 

Aantal sessies/deelnemers Vrouwen Mannen Minderjarigen TOTAAL

Sessie door het team van MFA - - - 7

Gesensibiliseerd door het team van MFA 399 169 83 651

Team Mamas for Africa Uvira

Plaatsen waar het Mamas for Africa-team sensibiliseringssessies organiseerde en aantal deelnemers:
Luvungi: 1 sessie en 176 deelnemers
Luberizi: 1 sessie en 39 deelnemers 
Sange: 2 sessies en 175 deelnemers 
Kiliba: 2 sessies en 156 deelnemers  
Katobo: 6 sessies en 1084 deelnemers 
Uvira: 4 sessies en 354 deelnemers

Aantal sessies/deelnemers Vrouwen Mannen Minderjarigen TOTAAL

Sessie door het team van MFA - - - 16

Gesensibiliseerd door het team van MFA 1088 346 550 1984

Informatie over wie Mamas for Africa is en wat ze doet is cruciaal om in de uithoeken van de regio waar Mamas for 
Africa werkt, de vrouwen die nood hebben aan opvang ook effectief te kunnen identificeren. Daarnaast gaan preventie 
en sensibilisering hand in hand als sleutelelementen in de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld.

Aantal geïnformeerde en gesensibiliseerde personen
Het gaat hier over het deel van de bevolking dat zowel door de Mamas for Africa-teams als door de lokale APS’en en 
animatoren werd bereikt. Deze laatsten organiseren hun sensibiliseringsacties deur aan deur of voor grotere groepen 
mannen, vrouwen en jongeren en doen dit meestal in scholen en kerken. De APS’en doen hun sensibilisering in het 
dorp zelf of in de buurt van hun onthaalpunt. De animatoren gaan naar de afgelegen dorpen. Dit zijn uitsluitend 
mannen omwille van de veiligheid. Door hen in te schakelen is er wel een aanzienlijk groter bereik.
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2. Door APS’en en animatoren op het terrein

De APS’en en animatoren van het terrein organiseren sensibiliseringssessies op verschillende manieren: deur-aan-
deur, voor grote groepen vrouwen, mannen, jongeren. Dit gebeurt in de regel in kerken, gemeenschapshuizen …
De sessies die de APS’en geven gebeuren meestal in hun eigen dorp of omgeving en in de buurt van het onthaalpunt 
(8 voor Uvira en 7 voor Bukavu). In Uvira zijn de animatoren uitsluitend mannen omwile van de veiligheid (ze gaan 
naar afgelegen gebieden).

PS Het aantal vermelde personen is een benadering omdat een telling van een grote groep toehoorders nooit precies is. 

Mamas for Africa Bukavu

Aantal personen Vrouwen Mannen Minderjarigen TOTAAL

Gesensibiliseerd door een APS of animator 12536 6640 3371 22547

Mamas for Africa Uvira

Aantal personen Vrouwen Mannen Minderjarigen TOTAAL

Gesensibiliseerd door een APS of animator 20861 8932 11526 41319

Aantal personen dat onthaald en beluisterd werd door de APS’en op het terrein

Mamas for Africa Bukavu

Aantal personen Vrouwen Minderjarigen  <18 jaar Kinderen 0 – 12 jaar TOTAAL

Onthaald en beluisterd 1093 10 2 1105

Mamas for Africa Uvira

Aantal personen Vrouwen Minderjarigen <18 jaar Kinderen 0 – 12 jaar TOTAAL

Onthaald en beluisterd 1550 55 37 1642

Aantal personen binnen de criteria dat verwezen werd naar de Mamas for Africa-verpleegkundige (VK)

Dit zijn vrouwen (in de regel) die eerst beluisterd zijn geweest door de lokale APS’en en nadien doorverwezen zijn 
naar de verpleegkundige van Mamas for Africa voor controle.

Mamas for Africa Bukavu

Aantal personen Vrouwen Minderjarigen <18 jaar Kinderen 0 – 12 jaar TOTAAL doorverwezen

Doorverwezen naar 
Mamas for Africa-VK

778 10 2 790

Mamas for Africa Uvira

Aantal personen Vrouwen Minderjarigen <18 jaar Kinderen 0 – 12 jaar TOTAAL doorverwezen

Doorverwezen naar 
Mamas for Africa-VK

1015 47 29 1091

“  In Uvira zijn  
de animatoren 

 uitsluitend
 mannen.”

Lokale partners, Mubumbano

Bilan 2019:  
Activiteiten m.b.t. 
identificatie  
en informatie

In 2019 bereikten we goed 66.500 
personen tijdens de sensibilise-
ringscampagnes over hoe omgaan 
met vrouwen die slachtoffer wer-
den van seksueel of gendergerela-
teerd geweld. Er werd bijzondere 
aandacht gegeven aan het belang 
om gevallen van seksueel geweld 
te melden en aan te klagen. Ook 
de medische en psychische gevol-
gen voor een vrouw die slacht-
offer werd van seksueel geweld 
werden sterk benadrukt. Dat gold 
eveneens voor haar partner, haar 
familie en haar gemeenschap.
Niet enkel seksueel geweld werd 
besproken, maar tevens de oorza-
ken van Seksueel Overdraagbare 
Aandoeningen (SOA’s), prolaps (en 
de oorzaken van een prolaps), de 
plaats van de vrouw in het gezin …

Dat was een bijzonder intensief 
werk omdat er dikwijls van deur 
tot deur gegaan werd (Mamas 
for Africa moedigt dit sterk aan). 
Waar mogelijk probeerde men 
uiteraard te spreken voor groepen 
(in kerken, scholen …) omdat de 
impact versus de inspanning veel 
groter is. De grootte van de groe-
pen waarvoor gesproken werd, 
werd geschat. Mamas for Africa is 

er zich van bewust dat deze cijfers 
enigszins afwijkend kunnen zijn 
van het werkelijke aantal toe-
hoorders.

Een gemeenschappelijke mo-
bilisatie in de aanpak van deze 
problemen door zowel mannen 
als vrouwen is van cruciaal belang 
om tot een breed gedragen oplos-
sing 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. Mamas for Africa-deskundi-
gen wordt het vrouwen gemak-
kelijker gemaakt ook het woord te 
nemen en zo gehoord te worden 
door mannen. Dat is een cruciale 
stap naar gedragsverandering.

In oktober en november werd er 
ook ingezet op sensibilisering via 
lokale radio’s, waardoor het bereik 
van de sensibiliseringsboodschap 
uiteraard vele keren groter werd.
Het doel is:
•  dat kennis over seksueel geweld 

beter gekend is
•  betere kennis over prolapsen 

(oorzaken)
•  dat mannen er zich wel van 

bewust zijn dat er risico’s ver-
bonden zijn aan het werk van 
vrouwen op afgelegen velden

• dat behoorlijk wat mensen 
 Mamas for Africa kennen, 
 ook in afgelegen regio’s

Een toetsing hierover in enkele 
dorpen bleek opvallend positief. 
Heel wat mensen konden bij 
rondvraag wel op één of meerde-
re vragen antwoorden.

De lokale partners op het terrein 
(APS’en, RECO’s en animatoren) 
kregen ook vormingen over de 
correcte uitvoering van hun werk. 

Om de impact nog te vergroten 
en omwille van de holistische 
aanpak waarnaar gestreefd wordt, 
zal er ook ingezet worden op de 
benadering van de daders van 
het seksueel geweld alsook de 
gevolgen van dit alles op de lokale 
gemeenschap.

Samengevat mag gesteld worden 
dat de sensibiliserings- en pre-
ventieactiviteiten door Mamas for 
Africa goed en wijdverspreid ge-
kend zijn en gewaardeerd worden.

De inspanningen hieromtrent die-
nen verdergezet en zelfs versterkt 
te worden. Het is belangrijk dat 
de stem van de vrouwen gehoord  
wordt zodat deze impact heeft op 
het debat.
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2. Medische referentie van Sexual and Gender Based Violence (SGBV) 
die gehospitaliseerd dienden te worden

Het betreft vrouwen die gehospitaliseerd dienden te worden of die zich ten minste in het ziekenhuis moesten 
aanbieden voor een SOA na verkrachting, een prolaps of een fistel.

647 SGBV (binnen criteria) werden naar de HGR van Panzi, Walungu of Kasenga gerefereerd en geopereerd

HGR Walungu HGR Kasenga TOTAAL

Gerefereerde prolapsen 11 23 34

MFA Bukavu MFA Uvira MFA TOTAAL

TOTALE referenties 277 370 647

 

Bilan 2019: 
Medische referenties 

Het is duidelijk dat Mamas for 
Africa voor de medische behande-
ling van de vrouwen het meest is 
aangewezen op de samenwerking 
met het ziekenhuis van Panzi: 
613 vrouwen werden in 2019 naar 
hier gerefereerd.
Maar het opstarten van een sa-
menwerking met de ziekenhuizen 
van Walungu en Kasenga in 2018 
bood ook de mogelijkheid om nog 
meer vrouwen te helpen. 
Het was een antwoord op de 
wachtlijsten bij Mamas for Africa 
en het was tevens een oplossing 
voor de vrouwen voor wie Panzi 
écht te ver was. Nu bleven ze dich-
ter bij hun familie en hun dorp.

Zo werden er in totaal 34 vrou-
wen naar Walungu (11) en Kasenga 

(23) gestuurd voor operatie. Dat 
waren er aanzienlijk minder dan 
in 2018 maar de reden hiervoor 
was dat door een herziening van 
de financiering van de Provincie 
Vlaams-Brabant, de financiering 
pas op het eind van 2019 gestort 
werd en Mamas for Africa zich 
niet financieel wilde vergaloppe-
ren zonder garanties.

Vanuit het MDLF van Uvira wer-
den aanzienlijk meer vrouwen 
naar Panzi gestuurd. Dat had te 
maken met de toename van het 
geweld rond Luvungi enerzijds 
en de sensibilisering rond Sange 
anderzijds.

De opvolging van de geopereerde 
vrouwen was vorig jaar nog een 
pijnpunt. Bij evaluaties uitgevoerd 
in juni en november bleek dat de 
vele honderden huisbezoeken 
(soms één keer, soms twee keer) 

hun doel niet gemist hebben. Op-
volging kort na het ontslag uit het 
ziekenhuis en na drie maanden 
heeft aangetoond dat de resulta-
ten zeer bevredigend waren. Daar-
enboven werden nog eens meer 
vrouwen behandeld dan voorzien 
en was 90% van de vrouwen ook 
genezen.

Dat niet alle vrouwen ook effectief 
opgevolgd konden worden is te 
wijten aan het feit dat sommige 
vrouwen gewoon terug naar huis 
gingen zonder Mamas for Africa 
erover in te lichten of zo ver weg 
woonden dat ze nog amper te 
bereiken waren.

Het dient nogmaals onderstreept 
te worden dat Panzi de samen-
werking met Mamas for Africa 
bijzonder waardeert en Mamas 
for Africa als modelpartner be-
schouwt.

Volledige (fysieke) genezing
na 3 maanden

Nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen werden en 
naar hun dorp terugkeerden, werden de geopereerde 
vrouwen opgevolgd door de lokale partners van Mamas 
for Africa of door het team van Mamas for Africa. Goed 
90% van deze vrouwen is genezen.

In juni en november werden evaluaties uitgevoerd 
(door het team van het MDLF Uvira) in de dorpen m.b.t. 
de genezing en de tevredenheid van de vrouwen die 
gerefereerd waren naar Panzi of Kasenga.

Alle vrouwen waren tevreden over de opvang en 
begeleiding door de teams van Mamas for Africa. 90% 
van de vrouwen gaf te kennen dat ze helemaal genezen 
waren. Slechts 10% bleef last hebben van herinfectie door 
het negeren van postoperatieve aanbevelingen (geen 
seksuele betrekkingen, geen zwangerschappen, geen 
zwaar werk …), een gebrekkige hygiëne en de polygamie 
door een aantal mannen.

PS De prolapsinterventies van het laatste trimester zijn 

hier niet mee verrekend omdat de vrouwen nog in de 

periode van de opvolging zaten.

HGR PANZI MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

SVS meer dan 2 maanden 84 16 100

SVS minder dan 2 maanden 41 174 215

SVS minder dan 72u 2 27 29

Prolapsen 115 106 221

SVS + prolapsen 22 9 31

Fistels 0 1 0 1 0

Consultatie 2 5 7

TOTAAL 266 347 613
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3. Lokale zorgen op het terrein

Dit gaat over vrouwen die besmet waren door een SOA (en/of hun partner) en die werden behandeld 
door de verpleegkundigen van Mamas for Africa in de Centres de Santé die partner zijn. 

Centres de Santé, partner van Mamas for Africa:
> Mamas for Africa Bukavu : CS Tshofi, CS Miti Muhresa, CS Combo, CS Lushebere, CS Kalehe, CD Mweha
> Mamas for Africa Uvira : CHR Luvungi, HGR Sange, CS Lubirizi, CHR Kiliba, MDLF Uvira

Aantal lokaal behandelde patiënten
 

MFA Bukavu MFA Uvira Totaal

Aantal vrouwen behandeld voor SOA (na verkrachting) 280 392 672

Aantal behandelde partners 49 237 286

Vaccin hepatitis B 13 91 104

Aantal PEP-kits < 72 uur na incident 0 42 42

NB In enkele gevallen werden oudere, kwetsbare vrouwen eenmalig behandeld voor aandoeningen zoals artrose, enz. 

om hun pijn wat te verlichten.

Aantal genezen patiënten na 1 maand (lokale zorgen)

MFA Bukavu MFA Uvira Total

Percentage genezen vrouwen en hun partner 57% 90% 73%

Het is belangrijk om te noteren dat effectief 90% van de behandelde vrouwen en hun partner definitief genezen waren, 

maar dat de overige 10% bleef lijden aan de SOA omwille van slechte hygiëne en polygame partners. Tijdens sensibilise-

ring wordt aan deze groep ook extra aandacht besteed.

Bilan 2019: 
Consultaties  
en lokale zorgen 

De Mamas for Africa-verpleeg-
kundigen Noëlla (MDLF Bukavu) 
en Salima, deeltijds bijgestaan 
door Furaha (MDLF Uvira) ont-
fermden zich over de verdere 
selectie van de vrouwen die 
weerhouden werden door de 
lokale antennes. Zij beslisten of 
een vrouw binnen de criteria viel 
vooraleer haar door te verwijzen. 
Sommigen hadden wel medische 
zorgen nodig maar hoefden niet 
per se naar Panzi, Walungu of 
Kasenga doorverwezen te wor-
den. Zij konden lokaal behandeld 
worden. Het gaat hier over vrou-
wen met een SOA of urogenitale 
infecties omwille van een prolaps 

(NB Als het gaat over een prolaps 
van de eerste of tweede graad dan 
worden vrouwen nog niet door-
gestuurd naar Panzi, Walungu of 
Kasenga). Deze lokale behandelin-
gen gaven goede resultaten met 
een success rate van 90%. 
Maar het is uiteraard ook belang-
rijk om aandacht te hebben voor 
de overige 10% want bij onbehan-
delde SOA’s is de kans op verdere 
verspreiding of herval uiteraard 
erg groot. 

Evenals vorig jaar boden er zich 
ook heel wat vrouwen aan die 
niet binnen de criteria vielen maar 
die wel een SOA hadden. Mamas 
for Africa heeft hen (ongeveer 
15% van het aantal vrouwen) toch 
behandeld. Door dit te doen, ver-
mijden we dat vrouwen verhalen 

gaan verzinnen van verkrach-
ting om toch maar behandeld te 
worden. In een context waar de 
gezondheidszorg zeer mank loopt, 
vindt Mamas for Africa het zijn 
taak om deze (meestal erg kwets-
bare) vrouwen ook mee te behan-
delen voor hun kwaal. 

Vrouwen (en hun partner) wer-
den aangemoedigd om zich terug 
aan te melden bij herval of in het 
geval ze vaststellen dat ze niet 
genezen waren. Degenen die zich 
niet (meer) aanboden werden dus 
als genezen beschouwd.
Bij de mannen is het niet altijd 
eenvoudig (cultureel gegeven) om 
hen te overtuigen zich te laten 
behandelen voor hun infectie.
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4. Psychosociale opvolging

Het aanbieden van een psychosociaal traject aan slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld 
is van groot belang omdat de impact van een psychisch trauma nooit of toch slechts moeilijk kan worden 
ingeschat. 

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

Partners TOTAAL

MDLF Bukavu 185

MDLF Uvira 466

TOTAAL 651

Individuele opvolging MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal vrouwen dat een eerste gesprek had 185 466 651

Aantal vrouwen dat individueel werd opgevolgd 82 236 318

Aantal uitgevoerde individuele opvolgingen 1 9 9 472 671

Aantal gestabiliseerde vrouwen na individuele opvolging 42 210 252

Aantal individuele begeleidingen dat nog bezig is 21 26 47

Praatgroep MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal vrouwen dat deelnam aan een praatgroep 0 36 36

Aantal praatgroepen 0 3 3

Familiale bemiddeling MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Aantal bemiddelingssessies 4 25 29

Aantal vrouwen met een geslaagde bemiddelingssessie 42 21 63

Aantal nog lopende bemiddelingssessies 0 4 4
 

Andere MFA Bukavu MFA Uvira TOTAAL

Referentie naar Sosame 0 0 0
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Familiale bemiddeling 
Dit is een bijzonder intensief gebeuren en vraagt bijzon-
dere competenties van de begeleiders. Mamas for Africa 
Uvira zag 25 vrouwen die door hun echtgenoot waren 
verstoten. Niet alle begeleidingen waren succesvol want 
sommige mannen waren naar verre regio’s vertrokken en 
anderen beslisten om hun vrouw definitief te verlaten.

Er werden dus 25 bemiddelingen uitgevoerd, waarvan er 
21 toch succesvol waren, er nog vier aan de gang zijn.

In Bukavu werden vier bemiddelingen uitgevoerd.
Familiale bemiddeling is een werk van lange adem en de 
staff van Mamas for Africa ziet zich dikwijls geconfron-
teerd met diepgewortelde culturele gebruiken of ideeën 
die het moeilijk maken om mannen te overtuigen. De 
professionele kwaliteiten en de ervaring van de zorgver-
lener spelen hierbij uiteraard een grote rol.

Bilan 2019: 
Psychosociale opvang

Mamas for Africa Uvira:
in 2019 werden er vanuit het 
MDLF Uvira 236 vrouwen indi-
vidueel psychologisch begeleid. 
210 onder hen hebben de draad 
weer normaal kunnen oppikken. 
Tien vrouwen worden nog verder 
opgevolgd en van een zestiental is 
er (voorlopig) geen nieuws.

Mamas for Africa Bukavu: 
hier ging het om heel wat minder 
vrouwen: 82 in totaal. Van 42 van 
hen kon de toestand gestabili-
seerd worden. 21 vrouwen zijn nog 
steeds in behandeling. De overi-
ge vrouwen werden uit het oog 
verloren. 

Mamas for Africa Uvira organi-
seerde drie praatgroepen telkens 

bestaande uit een twaalftal vrou-
wen. Er werd een tiental sessies 
georganiseerd. De afstanden die 
de vrouwen moesten afleggen 
maakte het voor de organisatie van 
de praatgroepen niet altijd even 
makkelijk.

Heel positief was vast te stellen 
dat de meeste vrouwen “lotgeno-
ten” vonden in de praatgroepen. 
Dikwijls dachten ze alleen te staan 
met hun probleem. Erover te 
kunnen praten met andere vrou-
wen werkte helend en werd als 
zeer positief beschouwd. Ook na 
de tien sessies bleven de vrouwen 
elkaar zien. Bij de organisatie van 
de praatgroepen is het ook belang-
rijk dat er iemand van de staff van 
Mamas for Africa bij is. Ondanks 
de vormingen die georganiseerd 
werden op het terrein voor lokale 
partners (APS’en en animatoren) 

bleek hun kennis hier en daar toch 
tekort te schieten.
Het dient ook onderstreept te wor-
den dat het niet steeds makkelijk 
was om de vrouwen ook effectief 
te bereiken omwille van de onvei-
ligheid of de afstand. Zo mogelijk 
werden ze uitgenodigd in de ont-
haalpunten van Mamas for Africa.

Hoewel de samenwerking tus-
sen Panzi en Mamas for Africa 
voortreffelijk verloopt, werd in 
de feiten gemerkt dat het voor de 
psycholoog van Mamas for Africa 
niet altijd even eenvoudig was om 
de opvolging, na ontslag uit het 
ziekenhuis, op een kwaliteitsvolle 
manier te doen door een gebrek 
aan voldoende dossierinforma-
tie. Dit werd meegenomen in de 
gesprekken met Panzi.

Aantal slachtoffers SGBV dat psychosociaal gevolgd is 
en na zes maanden psychisch stabiel was:

Voor Uvira:
De evaluaties die uitgevoerd werden in juni en novem-
ber wezen uit dat 90% van de vrouwen die psychische 
problemen had, het psychisch evenwicht had terug-
gevonden. De resterende 10% kampt nog steeds met 
psychische problemen meestal omwille van de familiale 
situatie (verstoten door hun man omwille van de ver-
krachting, zware familiale last zonder een inkomen te 
hebben …). Sommige begeleidingen zijn ook nog aan de 
gang. Enkelen zijn ook niet meer komen opdagen.

Voor Bukavu:
De grootste uitdaging op het vlak van psychologische 
bijstand was dat veel vrouwen zich terug slecht begon-
nen te voelen omwille van financiële problemen … De 
evaluaties die uitgevoerd werden in juni gaven dit aan.

Tevredenheid bij de vrouwen die opgevolgd werden:

Zo goed als 100% van de vrouwen dat psychologisch ge-
volgd en begeleid werd, was tevreden van de begeleiding 
evenals van de psychologen van Mamas for Africa. 90% 
van de vrouwen dat naar Panzi werd gestuurd was ook 
zeer tevreden: zowel over de zorgen zelf als over het feit 
dat ze gratis behandeld werden. Enkele vrouwen waren 
ontevreden omdat ze nog steeds een infectie hebben of 
omdat ze nog steeds pijn hebben na de ingreep. Zij wor-
den wel verder opgevolgd.
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“Behoorlijk wat mensen 
kennen Mamas for Africa, 
ook in afgelegen regio’s.”
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5. Capaciteitsversterking

Om tegemoet te kunnen blijven komen aan de eisen van het doelpubliek van Mamas for Africa en de noodzaak 
aan competente opvang en begeleiding is het belangrijk dat er geregeld vorming voorzien wordt voor 
de Mamas for Africa-medewerkers.

Overzicht van de vormingen:

Vormingen van Mamas for Africa-personeel (Bukavu en Uvira)

Titel van de vorming Lesgever Deelnemers

Santé et Reproduction Dr. Cuma  Terreinploeg

Interventions d’urgence Dr. Cuma en psychologe
Mme Miracle

Tijdelijke ploeg voor occasionele 
interventies

Prévention Ebola (restitution) Patrick/Administrator Bukavu Ganse staff van Mamas for Africa 

Conduite moto Motard APS  Uvira

Sécurité sur terrain (comportement 
devant une embuscade)

Serge/ Administrator Uvira Psychologen

Techniques de sensibilisation DPS Ploeg Bukavu en Uvira

Vormingen van de Mamas for Africa-partners:
Mamas for Africa Uvira en Bukavu:

Titel van de vorming Lesgever Deelnemer(s)

Critères de prise en charge des 
bénéficiaires + techniques de 
sensibilisation

Verpleegkundige en APS MFA Animatoren

Rattrapage des critères de prise 
en charge des bénéficiaires 
+ base du travail psychologique

Verpleegkundige en psycholoog MFA APS’en van het terrein

Écoute active dans le travail 
psychosocial

APS en psycholoog MFA APS’en van het terrein

Rattrapage de la première formation 
en date

Verpleegkundige en APS MFA Animatoren

Comment tenir un groupe de soutien Psychologisch consultante MFA APS’en van het terrein

Bilan 2019: 
Capaciteitsversterking

Bijscholingen en vormingen zijn 
een wezenlijk onderdeel van de 
werking van Mamas for Africa. Dit 
gebeurde met stafleden van Ma-
mas for Africa of met partners.
Het werk dat de Mamas for Afri-
ca-teams en de partners op het 
terrein afleveren is enerzijds 

geïnspireerd door een engage-
ment voor de kwetsbare vrouwen 
maar anderzijds ook door hun 
kennis en kunde. Kwaliteit van 
de zorgen gedurende het ganse 
traject is een speerpunt in de wer-
king.

Vormingen voor psychologen 
waren er geregeld maar voor 
de APS’en en verpleegkundigen 

zouden er nog meer bijscholingen 
moeten voorzien worden om up-
to-date te blijven. Voor de organi-
satie van deze vormingen zal het 
Panzi-ziekenhuis aangesproken 
worden.
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Conclusie
Er mag gerust gesteld worden dat Mamas for 
Africa bevredigende resultaten kan voorleggen. In 
feite werd er meer gerealiseerd dan vooropgesteld 
in het programma. 

Nochtans diende er, meer dan het voorgaande 
jaar, rekening gehouden te worden met een stij-
gende onveiligheid in bepaalde regio’s waardoor 
het werk daar onmogelijk uitgevoerd of verderge-
zet kon worden zonder de veiligheid van de Ma-
mas for Africa-medewerkers in gevaar te brengen.
Het is wel overduidelijk dat het werk van Mamas 
for Africa door de vrouwen en de gemeenschap-
pen waar er gewerkt werd bijzonder gewaardeerd 
werd.

De omschakeling van het registratiesysteem voor 
wat betreft de rapportage van de kwantitatieve 
cijfers verliep soms wat stroef waardoor de een-
duidigheid van de gegevens hier en daar niet altijd 
even transparant en representatief is. Al verte-
genwoordigen de gegevens wel de realiteit van 
het geleverde werk en de impact op de vrouwen 
en de gemeenschappen.

Ondanks de inspanningen (mét resultaten) blijft 
het overtuigen en het betrekken van de man-
nen in het ganse zorgpakket dat aan de vrouwen 
wordt aangeboden een grote uitdaging.

Een onvoorspelbare factor blijft evenwel de 
onveiligheid. Bepaalde dorpen of regio’s kunnen 
van de ene op de andere dag soms het centrum 
van gevechten worden tussen milities allerhan-
de waarvan uiteraard de bevolking het grootste 
slachtoffer is.

Zoals bleek, ontkwam ook een team van Mamas 
for Africa hier niet aan.

Komen en gaan en verschuivingen binnen het 
personeelsbestand vergden ook heel wat energie 
van de lokale teams. Deze herschikkingen waren 
evenwel van wezenlijk belang voor het functio-
neren van Mamas for Africa zowel in Bukavu als 
Uvira.

Het vlot functioneren van de lokale teams is van 
bijzonder belang omdat de voorstellen voor de 
opmaak en de realisatie van het jaarprogramma 
hen als eersten in lijn confronteert met de noden 
van het doelpubliek.

Geregelde vormingen van de teams is van groot 
belang en vergt ook in de toekomst de nodige 
aandacht.

Tot slot blijft ook de samenwerking met andere 
stakeholders een speerpunt in de werking van 
Mamas for Africa. In 2019 versterkte de samen-
werking met het ziekenhuis van Panzi. 
Dat gold evengoed voor de partnerschappen met 
de ziekenhuizen van Walungu en Kasenga.

Trouw aan hun missie en visie konden de teams 
van Mamas for Africa in 2019 voor vele vrouwen 
in enkele regio’s van Zuid-Kivu weer het ver-
schil maken. De resultaten liegen er niet om en 
zijn een aanmoediging om verder te gaan en de 
werking nog beter af te stemmen op de noden van 
vrouwen die slachtoffer werden van seksueel of 
gendergerelateerd geweld.

7. Professionalisering

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

Voor de 11de promotie, waarvan de opleiding startte in 
2018, waren er 48 deelnemers. De opleiding werd beëin-
digd in april 2019. 36 deelnemers rondden de opleiding 
af. 29 van hen slaagden ook in het eindexamen. 7 van hen 
slaagden niet als gevolg van regelmatige afwezigheid en 
de onvoldoende capaciteit om de lesmaterie te verwerken 
en te begrijpen.

De 12de promotie startte in juni en werd op het einde van 
2019 afgerond. Ook hier waren er 48 deelnemers. 38 onder 
hen haalden hun deelnemerscertificaat, maar slechts 28 
slaagden ook effectief in de eindtesten.

Redenen voor het afhaken of niet behalen van het certi-
ficaat waren ziekte, verhuis, gebrek aan geld ($ 10 voor de 
modules) en sommigen vonden werk.

Het volgen van deze cursus betekende, ondanks zijn  
goede reputatie, niet automatisch werk voor de deelne-
mers. Een deel liet weten dat ze hun informaticakennis 
gebruikte om te solliciteren en met succes. Ze werden 
tewerkgesteld in lokale of internationale NGO’s. Anderen 
verrichten werkjes voor de lokale gemeenschap tegen een 
kleine vergoeding. Nog anderen helpen hun familie ermee 
(administratie, zoektocht naar werk …). Een aandachts-
punt blijft ook het genderevenwicht: nog steeds meer 
mannen dan vrouwen nemen deel aan de opleiding.

Tot slot dient de kwaliteit van de opleiding nog onder-
streept te worden in vergelijking met wat dikwijls in cy-
bercafés wordt aangeboden. Daardoor blijft de vraag naar 
organisatie van deze cursus hoog.

Voor 2020 is alvast de 13de promotie voorzien.

Deelnemers krijgen hun certificaat

Opleiding informatica in het MDLF Uvira

“ Vrouwen helpen, vrouwen 
 hoop geven, vrouwen sterker maken … 
 dat is allemaal Mamas For Africa.”
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Budgetten

Budget Bukavu 2018

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%

Budget Bukavu 2019

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 93.307,45 34,98%

Capaciteitsversterking € 10.137,73 3,80%

Preventie € 5.806,53 2,18%

Personeel € 106.836,37 40,05%

Logistiek € 45.420,05 17,03%

Bankkosten € 5.246,59 1,97%

TOTAAL € 266.754,72 100%

 

€ 56.553,59

€ 45.420,05€ 48.083,79 € 93.307,45

€ € 4.132,93

€ 10.137,73

€ 1.034,89

€ 5.806,53
€ 60.157,12 € 106.836,37

€ 1.615,08 € 5.246,59

Budget 2018 Bukavu Budget 2019 Bukavu

8. Budgetten

Mamas for Africa heeft bewust verder ingezet op investeringen in Oost-Congo.
De budgetten voor zowel Bukavu als Uvira stegen aanzienlijk. Vooral de inspanningen die geleverd 
werden voor psychosociale begeleiding en medische ondersteuning springen in het oog.  De perso-
neelskosten stegen ook. Dit had enerzijds te maken met de nieuwe wettelijke vereisten in Congo m.b.t. 
afhoudingen en toeslagen op het loon van de Congolese staff. Anderzijds was er het ontslag van de chef 
de mission in juni en de uitbetaling die daar wettelijk mee gepaard gaat.
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Dienstreizen
Kati Devos en Jan Goossens gingen op missie naar 
Oost-Congo van 15 tot 28 juli. 

Mamas for Africa acht het belangrijk dat eindverant-
woordelijken ter plaatse de vinger aan de pols gaan hou-
den en zo, in overleg met de lokale collega’s, de strategie 
voor de toekomst kunnen bespreken. Personeelsbeleid, 
veiligheid, programma, harmonisatie … kwamen allemaal 
aan bod en werden zowel in Bukavu als Uvira uitvoerig 
besproken.

Naast de reguliere missieopdracht werd ook de onmid-
dellijke stopzetting van het contract met de chef de 
mission beslist en doorgevoerd (zie eerder).

PS Kati Devos heeft de onkosten van deze missie zelf 
gedragen.

Budget Uvira 2018

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 63.090,26 39,90%

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 Uvira 2019

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning € 81.942,64 39,67%

Capaciteitsversterking € 9.258,80 4,48%

Preventie € 1.340,06 0,65%

Personeel € 91.776,19 44,43%

Logistiek € 20.431,36 9,89%

Bankkosten € 1.824,57 0,88%

TOTAAL € 206.573,62 100%

 

Budget 2018 Uvira

€ 74.278,51

€ 261,6

€ 63.090,26

€ 7.116,90

€ 26.239,72

Budget 2019 Uvira

€ 91.776,19

€ 1.824,57

€ 81.942,64

€ 9.258,80

€ 1.340,06

€ 20.431,36
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Algemeen beheer

Naam van de vzw: 
Mamas for Africa

Maatschappelijke zetel
Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar
Telefoon: 016/20 63 43
Email: info@mamasforafrica.be 
Website: 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:

• Kati Devos, voorzitster

• Magda Doms
• Veerle Draulans
• Koenraad Goris
• Miet Maertens
• Hilde Mattelaer, ere-voorzitster

• Roel Merckx
• Mieke Van Hecke 
Mevrouw Mieke Van Hecke besliste om uit de raad 
van bestuur te stappen in het begin van 2019.

Personeel

Het kantoor in Wespelaar werd bestaft 
door 5 personeelsleden:

•  Sophie Catry: Office Management en Event Planning 

(0,6 VTE)

•  Sandra Nelles: Communicatie en Fondsenwerving (0,8 

VTE)

•  Luc Wolfs: Boekhouding (0,4 VTE). Luc ging van een 

1/5de naar een 2/5de op 1 april

•  Lieven Martens: Communicatie en Fondenwerving  

(0,5 VTE). Lieven kwam op 15 mei in dienst om het werk 

van Sandra deels over te nemen zodat zij zich meer kon 

focussen op nieuwe vormen van fondsenwerving. Lieven 

legde zich ook toe op grotere aanwezigheid op social 

media (Facebook, Instagram)

•  Jan Goossens: Directeur (1 VTE)

In totaal dus 3,3 VTE.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers blijft voor Mamas for Africa erg 
belangrijk. Zonder hun engagement zou het onmoge-
lijk zijn om het werk van Mamas for Africa ook in België 
zichtbaarheid te geven. Op de talloze activiteiten (mark-
ten, beurzen …) waaraan Mamas for Africa deelnam, 
stonden ze geïnteresseerden te woord en verkochten ze 
hoofdzakelijk handdoeken.

Een aantal vrijwilligers/sters profileerde zich ook als 
ambassadeurs van Mamas for Africa in hun gemeente als 
lid van de lokale GROS/GRIS (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking of Internationale Samen-
werking).

En afgezien van vrijwilligers op standen werkten 
vrijwilligers o.a. ook mee aan:
• het vertalen van fondsenwervende brieven en vertalin-

gen allerlei (folders, jaarverslag …)
• het verwerken van betalingen in de database
• hun engagement als lid van de raad van bestuur of 

algemene vergadering
• advies bij de opvolging van de boekhouding
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Karibuni zingt voor Mamas for Africa

Externe evenementen en acties

In 2019 was Mamas for Africa aanwezig op volgende 
activiteiten, aanzienlijk meer dan in 2018: 

> 05/04:
 ’t Hagekind, Tielt-Winge

> 07/04: 
Afrika Filmfestival Haacht

> 30/04: 
Afrika Filmfestival Leuven

> 25/05: 
Gospelkoor ‘Karibuni’, kerk Wespelaar

> 04/06: 
Golftornooi Kampenhout

> 08/06: 
Wereldfeest Leuven

> 30/06: 
Jaarmarkt Haacht

> 02/09: 
Lezing door Jan Goossens voor ‘51 Ladies’, Londerzeel

> 17/09: 
Lezing door Peter Verlinden voor ‘NEOS’, Bonheiden

> 06/10: 
Jaarmarkt Haacht (gepland maar niet doorgegaan 
wegens weersomstandigheden)

> 01/12: 
Cadeaubeurs, Oxfam, Boortmeerbeek

> 07/12: 
Kerstmarkt, Wakkerzeel

> 11/12: 
Verkoopavond, kantoor Mamas for Africa

> 14/12: 
De Andere Kerstmarkt, Leuven

> 15/12: 
De Andere Kerstmarkt, Leuven

> 21/12: 
Kerstmarkt, Tildonk

> 22/12: 
Warmathon, Antwerpen
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Publicaties en persberichten

> 21/1/2019:

Opiniestuk Jan Goossens op VRT NWS, naar aanleiding 

van de verkiezingen in Congo

> 4/4/2019: 

Aanwezig bij de uitreiking van het eredoctoraat 

voor Dr. Mukwege in Antwerpen

> 5/2019: 

Moederdagactie op sociale media, i.s.m. Sylvester

> 15/5/2019: 

Opiniestuk Jan Goossens op VRT NWS naar aanleiding 

van de mars tegen seksueel geweld (Overgenomen in 

Jambo!, 6/2019 – en Congoforum.be 15/5/2019)

> 6/6/2019: 

“The Privilege Walk” video wordt verkozen tot beste 

video in de categorie Sensibilisation tijdens de Belgian 

Corporate Video Awards

> 25/6/2019: 

Publicatie interview met Mamas for Africa-psychologe 

Eulalie Amani op Glo.be

 

> 19/7/20: 

Paginagrote advertentie in De Standaard in het kader van 

de Standaard Solidariteitsprijs

> 9/9/2019: 

Winnaar publieksprijs Standaard Solidariteitsprijs 

+ vermelding in de krant & online

> 18/9/2019: 

Opiniestuk Jan Goossens in Knack naar aanleiding van het 

bezoek van president Tshisekedi aan België (overgeno-

men op Congoforum.be 19/9/2019)

> 21/9/2019 – 22/9/2019: 

“The Privilege Walk” is te zien op Kanaal Z 

> 24/11/2019: 

Opiniestuk Jan Goossens in Knack naar aanleiding van 25 

november (overgenomen op Congoforum.be 26/11/2019)

> 26/11/2019: 

Paginagrote advertentie in De Standaard naar aanleiding 

van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld op 

Vrouwen)

> Tijdens de Warmste Week van Studio Brussel (18 tot 

24 december) werd er deelgenomen aan verschillende 

events, zoals de Warmathon. Maar liefst acht personen of 

organisaties kozen Mamas for Africa als goed doel om zich 

te engageren voor de Warmste Week

> 16/12/2019: 

Interview op ROB-tv met Dina Tersago in het kader van de 

Warmste Week

> 17/12/2019: 

Publicatie van een interview in Het Laatste Nieuws met 

Dina Tersago over Mamas for Africa in het kader van de 

Warmste Week

> 20/12/2019: 

Interview Tracy Bibo Tansia op  

www.vrouwenmaatschappij.be
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Media en Externe communicatie

Het is belangrijk inspanningen te blijven leveren om 
Mamas for Africa kenbaar te maken bij het grote publiek, 
immers “onbekend is onbemind”. Opiniestukken, inter-
views, prijzen … waren ideale manieren om aandacht te 
genereren.

Het behalen van De Standaard Solidariteisprijs voor het 
publiek was wel de meest in het oog springende actie in 
2019.

Met haar engagement en blijvende inzet voor Mamas for 
Africa verzekerde Dina Tersago het voorbije jaar haar rol 
als ambassadrice. Haar hulp bij de moederdagactie, de 
Standaard Solidariteitsprijs en de Warmste Week zette 
Mamas for Africa extra in de aandacht.

Voor ondersteuning van de actie rond o.a. moederdag mocht Mamas for 
Africa op de belangeloze kennis en kunde van Sylvester rekenen. 
Met de eindejaarsfeesten stuurde het bedrijf geen wenskaarten naar zijn 
klanten maar doneerde het uitgespaarde bedrag aan Mamas for Africa.
Een warme partner!

Dina Tersago en onze winnende inzending

Eerste prijs Sensibilisation 
Belgian Corporate Video 

Actie ten voordele van Mamas 
for Africa tijdens de Warmste Week
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Sociale Media
Onze Instagrampagina groeide met 55% in 2019. Onze 
Facebookpagina met 156%. De interactie van gebruikers – 
c.q. likes, shares, comments, reacties op “call to actions” 
met de berichten is doorgaans goed. 

Facebook
Volgers december 2019: 3.731
2018: 2400
2017: 155

Instagram
Volgers december 2019: 889
2018: 250
2017: 15
 

Website
In tegenstelling tot de groei van onze mailinglist en soci-
ale media is hier slechts een lichte stijging merkbaar ten 
opzichte van vorig jaar. Dit toont de noodzaak aan om in 
2020 onze website te vernieuwen daar de groei mo-
menteel niet in verhouding is met deze van onze andere 
kanalen. 

Via onze nieuwe pagina (http://steun.mamasforafrica.be/) 
ontvingen we gedurende de maand december meer en 
meer digitale donaties. Via extra promotie van dit kanaal 
in 2020 hopen we dit aantal gevoelig te verhogen.   

In 2019:
5.947 gebruikers (unieke bezoekers)
1,42 sessies per gebruiker (8.448 sessies totaal)
02:58 sessieduur
41,36 % bounce 

Profiel gebruikers
55% desktop
45% mobile + tablet

In 2018:
5.874 gebruikers (unieke bezoekers)
1,37 sessies per gebruiker (8.052 sessies totaal) 
02:49 sessieduur
38,44 % bounce

Digitale nieuwsbrief 
Sinds mei sturen we elke maand minstens één 
nieuwsbrief uit. Bij speciale gelegenheden komen 
hier korte newsflashes bij (bijvoorbeeld De Standaard 
Solidariteitsprijs, 25 november …). Elke nieuwsbrief 
wordt éénmaal uitgezonden. Maar na een tweetal weken 
krijgen de ontvangers die de nieuwsbrief nog  
niet openden, een herhaling. 

Mailchimp bestand 2019:
1.338 contacten
(NL 1187 – FR 151)
 
Ter vergelijking 2018: 
500 (NL + FR)

Fondsenwerving

Direct Mailing
Er werden in 2019 in totaal 99.351 fondsenwervende 
brieven verstuurd: 68.332 FID (fidelisering) en 31.019 REC 
(rekrutering). 

In juni werden ook brieven verstuurd aan donateurs die 
ons steunen via domiciliëringen en kandidaat erflaters. 
Deze brieven waren informatief en als toelichting bij het 
jaarverslag 2018.

In november kregen deze mensen wél de gewone fond-
senwervende mailingbrief.

Het totaal aan inkomsten uit deze direct mailing campag-
nes bedraagt € 436.175,57. 

> FID (fidelisering)
Het ging om twaalf campagnes voor een vaste groep van 
bestaande actieve schenkers: 
• één direct mailing campagne per maand. Niet alle 
donateurs kregen alle mailings. Sommigen kiezen ervoor 
om slechts vier keer per jaar of maar één keer per jaar 
een mailing te krijgen.
• Per trimester verscheen er één periodiek tijdschrift. In 
de maand juni was dat een beknopte versie van het jaar-
verslag. Een kleine groep van mensen kreeg de brochure 
van het volledige jaarverslag.
• In de maand november verstuurde Mamas for Africa 
zijn traditionele agenda. 

> REC (rekrutering)
In juni werd een rekruteringsmailing verstuurd naar 
31.019 mensen. Bij de fondsenwervende brief werd een 
gadget (gerecycleerde pen) en een folder verstuurd. 

De resultaten van deze rekruteringsmailing waren een 
teleurstelling en lagen onder de verwachtingen.

Spontane giften
Naast giften uit de direct mailing campagnes kreeg Ma-
mas for Africa ook € 6.759,50 aan spontane giften. Die 
giften gebeurden niet naar aanleiding van een mailing-
campagne maar werden geschonken als (eenmalige) 
giften door sympathisanten.  

Gelegenheidsgiften
N.a.v. een speciale gebeurtenis zoals een jubileum, een 
geboorte of verjaardag … vroeg een aantal sympathisan-
ten hun familie, vrienden en kennissen om een gift te 
doneren aan Mamas for Africa. Deze gelegenheidsgiften 
brachten samen € 5.422 op.

Permanente opdrachten
214 mensen hebben een permanente opdracht lopen ten 
voordele van het werk van Mamas for Africa. Zij verza-
melden samen € 28.181,78.

Straatfondsenwerving
Om nieuwe donateurs te werven werd er voor het twee-
de jaar op rij ook geïnvesteerd in straatfondsenwerving. 
Hiervoor werd er opnieuw samengewerkt met Direct 
Result (DR). Het doel voor 2019 was om 1.000 donateurs 
te werven die op structurele basis, met name via een do-
miciliëring, Mamas for Africa op lange termijn steunen. 

De straatfondsenwerving werd opgesplitst in twee cam-
pagnes: 500 donateurs in het voorjaar en nog eens 500 
donateurs in het najaar.

Van de 1088 geworven maandelijkse donateurs in 2019 
zijn er op 1/1/2020 nog 800 actief.
Het totaalbedrag aan inkomsten van deze donateurs in 
2019 bedroeg € 36.637.

Naast de domiciliëringen die in 2019 geworven werden 
door DR zijn er ook eigen domiciliëringen: via een oproep 
in de mailing van maart 2019, meldden 27 personen zich 
aan waarvan er nog 25 actief zijn. Er waren ook 4 sponta-
ne aanmeldingen voor domiciliëring.
Langs deze weg ontvingen we € 2.641.

De totale inkomsten van alle nieuwe en bestaande domi-
ciliëringen bedroeg € 93.311.
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Koalect/Mangopay 
Sinds het begin van 2019 werd een samenwerking gestart 
met Koalect, een bedrijf dat gespecialiseerd is in online- 
en betaalplatformen. In juli werd een online platform 
opgestart. Sympathisanten kunnen op deze manier een 
eenmalige of maandelijkse gift uitvoeren maar tevens 
allerhande acties organiseren zoals een sponsorloop, een 
inzamelactie naar aanleiding van een verjaardag of jubi-
leum, enzovoort. Het is de bedoeling dat we in 2020 nog 
meer inzetten op de promotie van dit platform.   
In 2019 haalden we via deze weg € 5.030 op: € 4.185 uit 
eenmalige of weerkerende giften en € 845 uit inzamelacties. 

Er werden in totaal 72 transacties uitgevoerd via het plat-
form waarvan 57 door unieke donateurs.

Nalatenschappen
Mamas for Africa ontving in 2019 één duo-legaat van een 
overleden sympathisant, goed voor een geraamd bedrag 
van € 125.000. 

Mamas for Africa is lid van Testament.be en promoot 
via deze weg ook het nalaten aan Mamas for Africa. Het 
duolegaat dat in 2019 bekomen werd, kwam evenwel 
niet via Testament.be. 

Acties
38 verschillende acties en evenementen van sympa-
thisanten ten voordele van het werk van Mamas for 
Africa leverden in totaal € 26.828,73 op. 

Subsidies en sponsoring
Het totaal aan subsidies in 2019 bedraagt € 52.192,65

Subsidies en sponsoring kwamen er o.a. via:  

• 18/06/2019: Le Monde selon les Femmes, € 24.490
•  12/09/2019: GROS Schilde, € 3.205
•  17/10/2019: Provincie Vlaams-Brabant, € 20.000
•  8/11/2019: Gemeentebestuur van Haacht, € 1.000
•  29/11/2019: Gemeente Kasterlee, Solidariteitsraad, 
 € 1.000
•  16/12/2019: Vlaamse Social-Profitfondsen VZW  
 (VSPF), € 2.497,65
•  SN Airlines, 2 gratis vliegtickets en korting op 
 vliegtickets 

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

2015 2016 2017 2018 2019

Trooper
Mamas for Africa sloot zich in 2018 aan bij Trooper. 
Deelnemende winkels geven een bepaald percentage 
van een online aankoop aan het door de klant gekozen 
goede doel. In 2019 ontving Mamas for Africa € 95,19 via 
Trooper. 

Verder sloot Mamas for Africa zich in 2019 ook aan bij 
Good Gift. Bij dit initiatief kunnen mensen iemand een 
“gift” schenken om te doneren aan een goed doel naar 
keuze. De persoon die de gift krijgt, doneert de gift dan 
aan één van de goede doelen die deel uitmaken van het 
initiatief. Mamas for Africa kreeg vier Good Gifts die sa-
men goed waren voor een bedrag van € 130.

Verkoop
De inkomsten uit de verkoop van sponsen handdoeken, 
keukenhanddoeken, keukenschorten, postzegels, sport 
T-shirts ... bedroegen € 8.766,02. 

Fiscale attesten
Voor het jaar 2019 werden 4.704 fiscale attesten 
afgeleverd. 

Donateurs
Aantal unieke donateurs in 2019: 5.775.
Dat is inclusief de instellingen die subsidies schonken, 
mensen die een actie deden, enz… Dat zijn dus niet al-
leen het aantal donateurs die gaven n.a.v. een mailing.

In 2018 slaagde Mamas for Africa er in om de trend van 
het dalend aantal donateurs om te buigen. In 2019 was 
er terug een lichte maar niet significante afname van het 
aantal donateurs. Een signaal om te blijven inzetten op 
communicatie en externe fondsenwerving.

7.984 6.677

5.282 5.949 5.775

“ De kracht van de vrouw 
is haar veerkracht.  
De opdracht van de man 
haar niet te breken.”
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General Data Protection Regulation GDPR

Mamas for Africa werkt conform de GDPR wetgeving (wetgeving rond gegevensbescherming).

Partners van MFA
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In het jaarverslag vindt u, naast de resultaten van onze acties 
en een financieel overzicht, een synthese van onze werking en 
vooruitzichten. De jaarlijkse resultatenrekening, een beknopte 
toelichting over de gebruikte kostenplaatsen en een uitsplitsing 
van de inkomsten en uitgaven van de fondsenwerving bezorgen 
we u op eenvoudig verzoek. 

Balans

Activa 2019 2018

Vaste activa € 191.670,00 € 218.328

Vlottende activa € 732.589,58 € 875.331

Totaal activa € 924.259,58 € 1.093.659

Passiva 2019 2018

Passiva € 826.628,62 € 1.030.801

Eigen vermogen € 79.061,56 € 51.727

Schulden op < 1j. € 18.569,40 € 11.131

Overlopende rekeningen € 924.259,58 € 1.093.659

Resultatenrekening

Uitgaven 2019 2018

Bedrijfskosten € 941.022,83 € 882.869

Financiële kosten € 35.236,44 € 33.042

Totaal kosten € 976.259,27 € 915.911

Inkomsten 2019 2018

Bedrijfsopbrengsten € 766.134,34 € 794.515

Financiële opbrengsten € 5.952,35 € 69.121

Totaal opbrensten € 772.086,69 € 863.636

Resultaat -€ 204.172,58 -€ 52.274

Uitgaven MFA 2019 

Zuidwerking € 649.672,22 66,55%

Alg.werkingskosten € 107.876,20 11,05%

Fondsenwerv. en Ext. Comm. € 200.873,37 20,57%

Diverse € 17.837,48 1,83 %

TOTAAL € 976.259,27

Inkomsten MFA 2019

Verkopen € 13.088,80 1,70%

Giften € 753.045,54 97,53%

Diverse € 5.952,35 0,77%

TOTAAL € 772.086,69 100%

€ 107.876,20

€ 17.837,48

€ 649.672,22

€ 200.873,37

€ 5.952,35

€ 753.045,54

€ 13.088,80

Uitgaven MFA 2019 Inkomsten MFA 2019
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Lijst met afkortingen

• MFA: Mamas for Africa
• SVS: Survivant de Violence Sexuelle
• MDLF: Maison de la Femme
• SGBV: Sexual and Gender Based Violence
• RECO: Relais Communautaire 
• APS: Assistant Psychosocial 
• CDS: Centre De Santé
• HGR: Hôpital Général de Référence 
• CHR: Centre Hospitalier Régional
• MdM: Médecins du Monde
• UNHCR: United Nations High Comissioner for Refugees
• INSO: International NGO Safety Organisation
• CNSS: Caisse Nationale de Sécurité Sociale
• INPP: Institut National de Préparation Professionelle
• IPR: Impôt Professionnel sur les Rémunérations
• SNEL: Société Nationale de l’Electricité
• DPS: Division Provinciale de la Santé
• DMPR: Direction Provinciale pour la Mobilisation des Recettes
• DGRAD: Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales
• DPS: Direction Générale de la Santé
• DGI: Direction Générale des Impôts





Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

+32  16 20 63 43

info@mamasforafrica.be

www.mamasforafrica.be
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