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gaan
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Waar staat
Mamas for
Africa voor?

Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze resultaten in de regio’s rond
Bukavu en Uvira waar we het afgelopen jaar actief waren.
Bij het schrijven ervan zoomen we in op twee belangrijke aspecten. Dat
zijn de vrouwen voor wie we ons engageren en tegelijk ook de evolutie
van Mamas for Africa zelf.
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Niemand die kon voorspellen dat we in onze

Want alleen samen bereiken we resultaten die het

planning zouden ingehaald worden door het

leven van vele meisjes en vrouwen daadwerkelijk

coronavirus. En naast de coronacrisis diende

veranderen. Daartoe engageren we ons ook in 2021.

de bevolking in Oost-Congo ook verder af te

Mamas for
Africa

In Congo

Mamas for
Africa

In België

rekenen met instabiliteit en onveiligheid door

Maar ons onmisbare werk is niet mogelijk zonder

een ondemocratisch bestuur en de gewelddadige

u als donateur en sympathisant. U stelt ons in staat

conflicten die de regio blijven geselen.

om door te gaan en vormt met ons één team.

Maar zelfs in lastige en moeilijke coronatijden zijn

We willen u dan ook bijzonder bedanken voor uw

onze teams zich onverminderd blijven inzetten.

steun in 2020 en bij voorbaat ook voor uw blijvende

Want bij Mamas for Africa zijn we geïnspireerd

steun in 2021. Uw bijdrage en betrokkenheid is meer

door medeleven en solidariteit en zien we het

dan ooit onmisbaar. Dank daarvoor.

als onze missie om ons in te spannen en de
leefomstandigheden van de meest kwetsbaren
te helpen verbeteren.
Steeds weer staan onze teams verbaasd over de
weerbaarheid waarmee getroffen slachtoffers
van seksueel geweld hun leven terug in handen
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trachten te nemen. Maar alleen lukt dat niet altijd.
Onze teams begeleiden hen naar medische hulp,
staan naast hen tijdens een individuele begeleiding
en bieden dat luisterend oor bij verzoening.
Maar om er elke dag weer te kunnen staan hebben
onze teams in Uvira en Bukavu zelf ook nood aan
goed en sterk leiderschap. Het was een beetje een

cijfers
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Van harte,

zoektocht, maar met de benoeming van Patrick
Ndara Bakole als eindverantwoordelijke in Congo
ademen beide teams niet enkel vertrouwen uit,
maar voelen ze zich ook gedragen door iemand
die voeling heeft met de realiteit van het dagelijkse
leven in Zuid-Kivu.
Het zal u niet ontgaan zijn dat onze aanpak
gekenmerkt wordt door maatwerk: in overleg met
lokale partners en gemeenschappen wordt er
bepaald wat nodig is en wat ook écht werkt.

Kati Devos 		

Jan Goossens
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Visie
Mamas for Africa wil dat de rechten van
vrouwen die slachtoffer werden van
seksueel en gendergerelateerd geweld in
bepaalde delen van Zuid-Kivu in Oost-Congo
gevrijwaard worden. Toegang tot medische
zorgen en psychologische bijstand zijn niet
enkel basisrechten, maar tevens de sleutels
tot genezing en re-integratie. Versterking
van het sociaal weefsel van vrouwen gebeurt
door bemiddeling tussen partners, families en
gemeenschappen. Respect voor de eigenheid,
cultuur en identiteit van vrouwen is hierbij
cruciaal.

Aanpak
Mamas for Africa richt zich op twee belangrijke
strategische pijlers: de medische en de psychosociale ondersteuning en begeleiding. Sensibilisering en preventie maken er integraal onderdeel van uit. Dat doet Mamas for Africa samen
met haar lokale partners.
•

We identificeren slachtoffers van verkrachting of gendergerelateerd geweld.

•

We zorgen voor lokale behandeling indien
mogelijk en we betalen de kosten voor gy-

Missie

naecologische problemen bij vrouwen die in
de reguliere zorg niet terechtkunnen.
•

Mamas for Africa gelooft in het respect voor

vrouwen die dringend een medische ingreep

de rechten van vrouwen en gendergelijkheid.
Als hoeksteen van de samenleving spelen

We organiseren heelkundige zorgen voor
nodig hebben.

•

We bieden psychologische hulp voor slacht-

vrouwen een cruciale rol in het bereiken van

offers van verkrachting zodat ze het opgelo-

vrede en duurzame ontwikkeling. Wanneer

pen trauma kunnen verwerken.

ze slachtoffer worden van seksueel of

•

gendergerelateerd geweld komen ze dikwijls

verkrachting en gendergerelateerd geweld

in een spiraal van uitsluiting en stigmatisatie
terecht. Vooral voor de meest arme en

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

•

We sensibiliseren mannen en vrouwen in

onvermogende vrouwen vergroot dit hun

de dorpen om de heersende geweldcultuur

kwetsbaarheid. Mamas for Africa ijvert en werkt

tegen vrouwen te doen stoppen.

voor integrale heling van deze vrouwen, maar

•

We sensibiliseren rond family planning.

tevens voor hun familie en de gemeenschap

•

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

waarin ze leven.
•

We zetten in op vorming en opleiding zowel
van onze eigen lokale medewerkers als van
onze partners.

•

We zoeken de complementariteit met
andere stakeholders.
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Ons
werkgebied

Mamas for Africa werkt in de provincie Zuid-Kivu in de
Democratische Republiek Congo. In Bukavu en Uvira
heeft Mamas for Africa een Maison de la Femme (MDLF)
van waaruit de activiteiten gecoördineerd worden. Beide
MDLF’s zijn tevens secretariaat, uitvalsbasis én tijdelijk
onderkomen voor vrouwen die vanuit het binnenland
naar de respectievelijke ziekenhuizen van Panzi, Walungu
of Kasenga worden vervoerd. MDLF Bukavu is vooral
actief in de regio’s rond Kabare, Kalehe en Walungu.
MDLF Uvira richt zich op de plaine van de Ruzizi en het
hinterland. (PS: de groene cirkels geven in grote lijnen het werkgebied aan)
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Algemene context
Persisterende onveiligheid en de Covid-19 crisis zijn twee gegevens
die 2020 gemarkeerd hebben. Onveiligheid kende de bevolking van
Oost-Congo al enkele decennia. De coronacrisis was ook hier,
zoals voor de rest van de wereld, een compleet nieuw gegeven.

De politieke situatie in Congo blijft

President Tshisekedi hoopt voorals-

niet in het minst ook op de vrouwen

onzeker. De verstandhouding tussen

nog het tij te kunnen keren met de in-

die de hulp van Mamas for Africa

het FCC (Front Commun pour le Con-

stelling van een nieuwe regering met

wilden opzoeken: het was dikwijls

go) van ex-president Kabila en CACH

politici die zich het lot van de gewone

onmogelijk voor hen om tot bij onze

(Le Cap pour le Changement) van hui-

Congolees aantrekken.

teams te geraken omdat wegen die

dig president Tshisekedi, liep gaan-

ze moesten doorkruisen soms té

deweg mank en mondde eind 2020

onveilig waren.

uit in een opdracht die President

De werkomstandigheden in

Tshisekedi gaf aan een informateur

beide MDLF’s

om een nieuwe regeringscoalitie te

“	De staat van de wegen
maakt het dikwijls moeilijk
om in het binnenland te
geraken. ”

Daarnaast werd het werk ook
erg bemoeilijkt door twee andere

vormen. De uiteenlopende standpun-

Het actieterrein van het team van

oorzaken. Enerzijds de Covid-19

ten tussen de verschillende actoren

Uvira lag in de vlakte van de Ruzizi,

pandemie die de reguliere werking

creëren nog meer onzekerheid, terwijl

(Plaine de Ruzizi) ten noorden van

gedurende enkele maanden

het land net nood heeft aan stabiliteit

Uvira en op Makobola, ten zuiden van

geblokkeerd heeft omdat de overheid

vrouwen moesten daardoor soms

rond seksuele gezondheid en family

met een functionerende overheid die

Uvira. De activiteiten in de heuvels

verbood om vrij te circuleren.

dagenlang stappen. De slechte be-

planning. Met deze integrale bena-

zich richt op economische verbete-

en de hoger gelegen delen van Uvira

En anderzijds de overstromingen

reikbaarheid maakt het voor de staff

dering richt Mamas for Africa zich

ringen en een prioriteit maakt van

(le Moyen et Hauts Plateaux d’Uvira)

in april die voornamelijk in Uvira

van Mamas for Africa dikwijls moei-

op vrouwen, partners, families en

de onveiligheid van het oosten van

waar er nog gewerkt werd in 2019

en omgeving een ravage aanrichtten

lijk om de vrouwen na hun medische

gemeenschappen. Deze aanpak en

Congo. Want precies de ontelbare mi-

werden stopgezet omwille van de

waardoor het onmogelijk was om een

ingreep of psychologische begelei-

werking van Mamas for Africa is

lities onderhouden de onveiligheid en

onveiligheid en onberijdbare wegen

aantal van onze lokale onthaalpunten

ding verder op te volgen. Daarom

ondertussen wijd en zijd gekend in

maskeren de schimmige constructies

die alsmaar slechter werden door de

te bereiken. Verschillende bruggen

wordt er getracht de vrouwen op een

Zuid-Kivu en de waardering hiervoor

waarvan buitenlandse mogendheden

overvloedige regens. Het team van

spoelden weg en ook huizen werden

gemeenschappelijke plaats samen

is zeer groot. De geloofwaardigheid

profiteren om de rijkdom van het land

Bukavu stopte zijn activiteiten in

verwoest waardoor vele families hun

te brengen en de psycho-educatieve

van Mamas for Africa wordt tevens

er weg te halen. Schending van men-

Kavumu omdat de lokale partner op

hebben en houden verloren.

sessie in groep te geven. Voordeel van

verder onderbouwd door de partner-

senrechten met uitgesproken geweld

geen enkele manier blijk gaf van me-

deze manier van werken is dat vrou-

ships met andere organisaties waar-

op vrouwen is daarbij een belangrijk

dewerking en dit ondanks herhaalde

wen hun ervaringen ook met elkaar

van de belangrijkste die met Dokters

wapen.

afspraken. Op andere plaatsen zoals

kunnen delen.

van de Wereld (Médecins du Monde)

in de regio Walungu, Kalehe
De Congolese burgers hebben er

is, vooral wat vorming en kennisuit-

en Kabare werd wél verder gewerkt.

Tot slot: de slechte staat van de

ondertussen ook de buik van vol:

wisseling betreft.

wegen heeft ook een bijzondere

een zogezegd legitiem regime dat zijn

Voor beide teams werd de werking

impact op het wagenpark. De Toyota

Op medisch gebied was er het

bevolking niet kan beschermen, de

dus bemoeilijkt door verschillende

Landcruisers zijn permanent toe aan

samenwerkingsverband met het

toestand van de wegen dag na dag

factoren, waaronder de toenemende

reparatie en vervanging van onder-

ziekenhuis van Panzi waar Mamas

laat verslechteren, niet voorziet in

onveiligheid: onderlinge disputen om

delen en belet de teams soms ook het

for Africa het gros van de te opere-

goede basisgezondheidszorg en scho-

grond, de aanwezigheid van gewa-

werk te kunnen uitvoeren.

ren vrouwen naartoe stuurde. Maar

ling, geen volwaardige en betrouw-

pende groepen, overvallen op wagens

bare energie kan leveren… zal moeite

en huizen, het inzetten van groepen

Daarenboven speelt ook hier de

De strategische doelstellingen bleven

samenwerking met de ziekenhuizen

hebben om het vertrouwen van de

jongeren om de bevolking te intimi-

slechte staat van de wegen. Voor de

in beide MDLF’s ongewijzigd: medi-

van Walungu en Kasenga. Vooral

bevolking te blijven genieten.

deren, ontvoeringen voor losgeld…

teams van Mamas for Africa is het

sche en psychosociale begeleiding,

vrouwen met een prolaps werden be-

De onveiligheid had uiteraard een im-

dikwijls onmogelijk om tot bij de ont-

maar tevens preventie en sensibi-

handeld in deze drie ziekenhuizen.

pact op het werk van de teams, maar

haalpunten te geraken en

lisering aangevuld met informatie

daarnaast was er ook een goede
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Partners en synergie
De samenwerking
met lokale partners
Mamas for Africa heeft een samenwerking met drie
ziekenhuizen. De keuze van deze ziekenhuizen is
niet toevallig: in alle drie deze ziekenhuizen is er een
garantie van hoogkwalitatieve zorgen, een absolute
voorwaarde voor Mamas for Africa.
Dr. Ndekezi van Walungu met enkele vrouwen die moeten
geopereerd worden

Hôpital Général de Réference de Panzi

Hôpital Général de Référence de Walungu

Dit is de belangrijkste partner waar de meeste vrouwen

Een partnerziekenhuis op goed 50 km van Bukavu,

naar doorverwezen worden voor een gratis medische

waar Mamas for Africa vrouwen kon laten opereren

ingreep. Nobelprijswinnaar voor de Vrede Dr. Denis

(hoofdzakelijk prolapschirurgie) met steun van de

Mukwege is er de hoofdarts.

Provincie Vlaams-Brabant.

Naast het medische luik was er tevens een

Hôpital de Kasenga

samenwerking met de juridische, psychologische

Een privaat ziekenhuis ten noorden van Uvira waar

en sociale diensten. En ook vormingen werden

evenals in Walungu, vrouwen werden geopereerd met

gemeenschappelijk georganiseerd.

steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

37%

toename van veiligheidsincidenten in 2020 t.o.v. 2019
in de provincie Zuid-Kivu.

Neem de aanwezig-

onveiligheid.

heid van de vele mili-

Daarvoor konden we

ties en voeg daarbij de

een beroep doen op

afwezigheid van een

The International

functionerende over-

NGO Safety Organisa-

heid, aangevuld met

tion (INSO): alle NGO’s

straffeloosheid en je

die op het terrein

hebt het ideale recept

actief zijn delen hun

voor onveiligheid.

informatie over de
veiligheidstoestand

Onze teams dienden

en hiermee kan

permanent rekening

rekening gehouden

te houden met deze

worden bij verplaat-

situatie als ze het

singen.

terrein op gingen en
meermaals moesten verplaatsingen
uitgesteld worden als
er melding was van

Dr. Ndekezi en Noëlla in Walungu
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“ Opvolging
is van groot
belang.”

De samenwerking met partners op het terrein
APS

1. Terreinpartners:

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

• Relais Communautaires (RECO’s)

Dit zijn de lokale gezondheidsstructuren waarmee Mamas for Africa

• Assistants PsychoSociaux (APS)

samenwerkt en waarnaar vrouwen doorverwezen worden. Het be-

• Animatoren

treft zowel grote ziekenhuizen als kleinere gezondheidscentra. Ook
in de onthaalpunten en onze huizen is er opvang en begeleiding

UVIRA

6

BUKAVU

7

Zij zijn als het ware de “liaison officers” tussen de lokale

voorzien. Belangrijk voor de werking is een goede verstandhou-

gemeenschappen en de teams van Mamas for Africa. Ze zijn het

ding met de MCZ (Médecin Chef de la Zone de Santé).

meest vertrouwd met wat er leeft in de dorpen en staan het dichtst
bij de mensen. Daardoor zijn ze best geplaatst om slachtoffers
van seksueel en gendergerelateerd geweld te identificeren en hen
door te verwijzen naar verdere begeleiding door Mamas for Africa.
De partners op het terrein krijgen een kleine dagvergoeding en er
worden voor hen ook vormingen voorzien.

UVIRA

RECO/ANIMATEUR

UVIRA

8

BUKAVU

15

BUKAVU

UVIRA

BUKAVU

APS

6

RECO/ANI

8

APS

7

RECO/ANI

15

BCZ

HGR

CH

CDS

MDLF

BCZ

PdC

MDLF

Luvungi

2

Luvungi

2

Kalehe

5

Kalehe

7

Nyangezi

/

/

Hewa Bora

/

Kalehe

Ihusi et Kavumu

/

Luberizi

1

Luberizi

1

Kabare

2

Kabare

1

Ruzizi

Sange

Kiliba

Luberizi

/

Miti Muhresa

Miti Muhresa

/

Sange

1

Sange

1

Walungu

0

Walungu

3

Lemera

/

Luvungi

Itara Luvingi

/

Walungu

Centre Walungu

/

Kiliba

1

Kiliba

1

Bideka

0

Bideka

3

Uvira

/

/

/

Uvira

Mwana

Suspendu en 2020

/

Kamanyola

1

Uvira

2

Luhihi

0

Luhihi

1

Kaniola

Premier contact

/

Katobo

0

Katobo

1

Bukavu

/

Bukavu

HGR: Hôpital Général de Référence
CH: Centre Hospitalier
PdA: Point d’Acceuil
MDLF: Maison de la Femme
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De samenwerking
met internationale partners
Médecins du Monde (MdM) - België
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Coördinatievergaderingen
Mamas For Africa vindt het belangrijk dat het werk op

gedeeld, het is tevens belangrijk dat de andere

geopereerd worden die erg afgelegen woonden en zich

het terrein ook zichtbaarheid krijgt in de verschillende

organisaties en instanties de werking van Mamas for

ook niet konden verplaatsen naar het Panzi-ziekenhuis.

vergaderingen die maandelijks belegd worden. Niet enkel

Africa leren kennen. Bij de informatie-uitwisseling zijn

De organisatie is actief in en vanuit het Panzi-zieken-

Onnodig te schrijven dat de wachtlijst veel langer was

wordt er op deze vergaderingen noodzakelijke informatie

alle betrokken partijen gebaat.

huis waarmee ze programma’s en fondsen beheren. De

dan het aantal vrouwen dat effectief met de subsidie

samenwerking met Mamas for Africa is sterk gericht op

konden geholpen worden.

de vorming van de psychologen die in het Panzi-ziekenhuis georganiseerd worden. Ook wederzijdse ervaringen
worden gedeeld ten behoeve van de doelgroep.

Le Monde Selon les Femmes
Met hun subsidie konden we het luik rond

Fondation Sentinelles (Zwitserland)

psychosociale opvang verder uitwerken en verdiepen.
Deze psychosociale opvang is van bijzonder belang

Sinds een tweetal jaren wordt er met deze NGO

bij de begeleiding van slachtoffers van seksueel en

samengewerkt in het kader van bescheiden socio-

gendergerelateerd geweld. Ook hier geldt dat de teams

economische re-integratieprojecten voor kwetsbare

van Mamas for Africa niet op alle plaatsen zijn geraakt

vrouwen die ondanks alles toch alleen komen te staan.

omwille van onveiligheid en de coronamaatregelen.

“Met kleine stapjes
komen we
het verst.”

Door de coronamaatregelen is de samenwerking in 2020
on hold gezet.
Contacten met lokale, provinciale en nationale
overheden
Provincie Vlaams-Brabant
Mamas for Africa is een gekende en gewaardeerde
2020 was het derde en laatste jaar waarin Mamas for

organisatie in Zuid-Kivu en onderhoudt goede contacten

Africa subsidie kreeg om vrouwen met een prolaps door

op alle niveaus in zowel Bukavu als Uvira. Dit faciliteert

te verwijzen naar de ziekenhuizen van Kasenga

het werk van Mamas for Africa in de regio, maar ook

en Walungu. Met deze subsidie konden vooral vrouwen

omgekeerd weten de instanties op elk niveau waarvoor
we kunnen aangesproken worden.

UVIRA en BUKAVU
Forum des Administrateurs

Administratieve en financiële aspect voor het beheer
van een NGO in Congo

Cluster protection i.s.m. UNHCR (United Nations High Comissioner for
Refugees)

Gegevensuitwisseling over het werk van UNHCR

Comité territoriale SGBV

Enkel in Uvira

Sous-Commission Psychosociale SGBV bij AJDC (lokale organisatie)

Enkel in Uvira

Tweemaandelijkse vergadering Mamas for Africa - HGR Panzi voor de
psychologen

Uitgesteld omwille van corona

Vergadering over algemene informatie - OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Vergaderingen over de werking en inzet van OCHA

CLIO-vergadering (Comité local des organisations internationales)

Gegevensuitwisseling tussen lokale, internationale organisaties

Autorités locales et administratives du territoire

Forum des ONGI (Organisations Non Gouvernementales Internationales)

Problemen oplossen, zichtbaarheid geven, informatie-uitwisseling,
vertegenwoordiging

Mwami, chef du village

Briefing sécuritaire de INSO (International NGO Safety Organisation)

Briefings over de veiligheidssituatie, aanbevelingen bij verplaatsingen

Cluster bescherming en werkgroep SGBV

Vergaderingen waar de resultaten m.b.t. SGBV in de regio
worden besproken

UVIRA
Service Genre et Famille

Uitwisseling gegevens rond SVS

Service Affaires Sociales

Uitwisseling rond cursus informatica in MDLF Uvira

Maire de la Ville d’Uvira
Administrateur du Territoire
Service Antenne Humanitaire

Contacten tussen lokale autoriteiten en organisaties

Services gouvernementaux financiers (DGI, DGRAD, INPP, CNSS,…)

BUKAVU

Ministères nationaux

Kaderakkoord en ministerieel besluit

Division provinciale de la santé

In het kader van vormingen
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Beheer van de Maisons de la Femme
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Personeelsbeleid
Beide teams in zowel Bukavu als Uvira getuigen van stabiliteit; er was weinig personeelsverloop al werden er bij de

Harmonisatie en samenwerking tussen beide huizen

bewakers en de chauffeurs enkele ontslagen doorgevoerd.
Engagement in functie van de missie en de visie van

Hoewel er enige verscheidenheid is, is vooral de administratieve en
financiële harmonisatie van beide huizen zo goed als gerealiseerd.
Dat is vooral te danken aan de opvolging van het proces onder leiding van
Patrick Ndara Bakole, de eindverantwoordelijke in Congo.

Mamas for Africa wordt door beide teams hoog in het
vaandel gedragen.

De teams van Bukavu en Uvira tijdens de
teambuildingbijeenkomst, begin december

Samenstelling van de staff
Lokale staff Mamas for Africa Bukavu

Lokale staff Mamas for Africa Uvira

• Patrick NDARA BAKOLE: coördinator en hoofd van

• Serge ASSANI: administrateur, boekhouder, verant-

de missie van Mamas for Africa in DR Congo
• Sylvie MAPENZI NGANIRWA: assistente administratie en financiën sinds september
• Lucie CHISHOLERO: verpleegkundige, contract tot
eind december (wordt vervangen)

Programma

verdient nog extra aandacht

Sinds begin 2019 is de samenstelling
van beide ploegen ook evenwichtiger.

• Joyce BITONDO: APS (psychosociaal assistente)

• Gilbert NGUVU: chauffeur en mecanicien

• Emedi NDJIKE: chauffeur/mecanicien

• Adolphe MWIGA: chauffeur en mecanicien (tot maart)

• Nathalie SHABANI: huishoudster

• Ernest Divin MASEMO: chauffeur (sinds juli)

• Gaston KYENGE: logistiek assistent

• Irène CIZA: huishoudster

• Freddy BISIMWA: bewaker (ontslag in oktober)

• Moïse MUGISHO: logistiek assistent

• Karafula DIEUDONNE: bewaker (ontslag in juli)

• Eulalie AMANI: psychologe (op bevallingsverlof tot

•

• André SADIKI: psycholoog (vervanger Eulalie tot in
april)

Hoewel er op het vlak van

Zowel een psycholoog, een assistent

• Néné HAMULI: bewaakster

noodzakelijk. Bij de uitvoering van

maandelijkse uitwisseling van

psycholoog en een verpleegkundige

• Olivier Serge BYAMUNGU: bewaker

het programma draait het vooral

gegevens over het geleverde werk

maken deel uit van de teams die het

• André Simon RWESSI: bewaker

om accurate gegevensverzameling

al heel wat verbeterd is, blijft het

veld in gaan.

• Justin BAHAVU: bewaker

en registratie. Bij Mamas for Africa

een werkpunt om de gegevens zo

vinden we het belangrijk om

accuraat mogelijk te verzamelen.

Door verbeterde communicatie en

met reële cijfers te komen die de

Daarenboven is het ook een

harmonisatie van administratieve

meetbaarheid en de evolutie van

uitdaging om de vrouwen die een

en financiële protocollen loopt de

het werk helder weergeven. De

behandeling hebben gehad ook

werking van beide MDLF’s veel

financiële rapportage verloopt vlot

goed op te volgen. Dat is niet steeds

meer parallel dan in het verleden.

en in overleg en opvolging vanuit het

evident (onveiligheid, afstand …)

Dit neemt niet weg dat elk huis zijn

kantoor in Wespelaar.

maar de opvolging is een belangrijke

eigenheid heeft.

werk te kunnen meten.

• Timothée YENGA: psycholoog
• Henri SAFARI: chauffeur

en regelmatige opvolging blijft

parameter om de impact van het

• Furaha NSHOMBO: verpleegkundige

• Régine MUKOME: APS

april)
De administratieve harmonisatie

woordelijke voor de algemene administratie
• Salima ANZURUNI: verpleegkundige

Albert KALONDA: bewaker (vervanger van Karafula
Dieudonné)

• Mitingi KAYOGA: bewaker
• Andere/dagloners: ter vervanging van Nathalie of de
bewakers
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Expat Staff

Vormingen/teambuilding/acties
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Administratie en financiën

• Nicole NUYTS: coördinatrice Mamas for Africa Uvira
• Tracy Bibo TANSIA: chef de mission sinds september
2019; de samenwerking werd evenwel gestopt in juni

Er werd sterk ingezet op administratieve

overheidsinstanties maandelijkse of jaarlijkse bijdragen

vereenvoudiging en uniformiteit zowel voor de

moeten betaald worden (DGI, CNSS, DMPR, DGRAD …).

maandelijkse rapportering als de financiële opvolging.
Er zijn interne zaken als loonadministratie, aankoop van

In de regel verloopt dit vlot. De maandelijkse financiële

Niet onbelangrijk is de beslissing die genomen werd om

werkingsmiddelen, reparaties … Daarnaast zijn er ook de

rapportering en controle gebeurt zowel in Congo als in

een expat te vervangen door een Congolese collega met

administratieve verplichtingen waarvoor aan

België.

sterke competenties. De keuze viel daarbij op Patrick
Ndara Bakole die voorheen administrateur was in Bukavu.
Patrick is nu chef de mission van Mamas for Africa in
Congo en tevens de coördinator in Bukavu.
Ondanks de coronacrisis konden er in 2020 toch
verschillende bijeenkomsten georganiseerd worden.
In november was er de jaarlijkse teambuilding voor

Logistiek:
gebouwen, communicatiemiddelen
en wagenpark

de ploegen uit Bukavu en Uvira. Dat werd deze keer

Gebouwen:

georganiseerd in Uvira. Tijdens deze meeting werd de

> regulier onderhoud

strategische planning besproken, harmonisatie van beide

> bouw van kleine hangars (reparatie wagens)

huizen, maar werd er tevens veel tijd gemaakt voor

> onderhoud batterijen en elektriciteitsysteem

ongedwongen ontmoetingen en gesprekken.

> heraanleg waterleiding
> installatie prikkeldraad voor MDLF Bukavu

Vormingen zijn geheel gericht op het versterken van de

wegens toenemende onveiligheid in de stad

competenties op elk niveau van de teams van Uvira en

Reparatiewerken aan één van de vier wagens van Mamas for Africa

Wagenpark:

Bukavu. Bij Mamas for Africa vinden we dit erg belangrijk

> De moto legde 4.926 km af.

en besteden we daar ook de nodige tijd en aandacht voor.

> door de slechte staat van de wegen en de
leeftijd van de wagens waren er veel reparaties

Vorming “Masculinité positive” voor de teams
van Bukavu en Uvira in oktober

nodig hetgeen grote financiële kosten met zich
meebracht en ons dwingt binnen afzienbare tijd
vervanging te voorzien.
> ons wagenpark is een onontbeerlijk middel om

Titel van de vorming

Lesgever

Deelnemers

Masculinité positive

Mme Solange van de organisatie
Caucus des Femmes (Bukavu)

Collega’s van de programma-teams. Een herhaling werd
gegeven voor de chauffeurs, huishoudsters en bewakers
van beide MDLF’s

onze teams in staat te stellen hun werk naar
behoren uit te voeren.

Installatie prikkeldraad

Prise en charge sur la clarification des valeurs et
transformation d’attitude face à l’avortement

MdM - België

2 psychologen

La psychologie du développement de l’enfant
et de l’adolescent

MdM - België

2 psychologen

Communicatiemiddelen:

2 huishoudsters

> oplossen internetproblemen
> controle werking van satelliettelefoons

La cuisine améliorée
Formation avancée sur la sécurité dans les
organisations internationales

Forum ONGI

2 administratoren/boekhouders

Renforcement sur critères MFA/Panzi +
échange sur résultats 2019 + renforcements
dans l’utilisation des outils 2020

Psychologen en verpleegkundigen
MFA

APS en animatoren van Bukavu en Uvira

Techniques de sensibilisation et suivi à domicile

Mr. François van DPS, Mme. Miracle
van Camps

APS en animatoren van Bukavu en Uvira

La cohésion dans une équipe par des bonnes
relations et bonne communication

Abbé Jacques

Collega’s MFA Bukavu en Uvira

totaal

71.070 km
over de slechtste wegen van Afrika …

(Thuraya en Motorola)

4.926 km
66.144 km
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Programma Survivant de Violence Sexuelle
(SVS) en de resultaten
2. Aantal geïnformeerde en gesensibiliseerde personen door APS’en
en animatoren op het terrein (Bukavu en Uvira)

Speerpunten van het programma van Mamas for Africa blijven:
• Identificatie van slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld.
• Toegankelijkheid voor medische bijstand verhogen en psychologische
opvolging van deze vrouwen en meisjes.
• Inzetten op sensiblisering en preventie, inclusief family planning.

De APS’en en animatoren van het terrein organiseren sensibiliseringssessies
deur-aan-deur of voor grote groepen vrouwen, mannen, jongeren in kerken,
gemeenschapshuizen … De sessies die de APS’en geven gebeuren meestal in hun eigen

Assistent-psychologe Regine luistert naar de verhadorp of omgeving
len van enkele vrouwen

De animatoren zijn uitsluitend mannen en vullen het werk van de vrouwelijke APS’en

Dit alles met als uiteindelijk doel om de vrouwen alle kansen op genezing te bieden
zowel op fysiek als psychologisch vlak maar ook naar re-integratie in de familie
en de gemeenschap.

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

en in de buurt van het onthaalpunt (7 voor Uvira en 7 voor Bukavu).

aan in de afgelegen gebieden en dit omwille van de veiligheid.

Aantal personen

Vrouwen

Mannen

Minderjarigen

TOTAAL

Gesensibiliseerd door APS/Animateur Uvira

6.859

2.792

4.474

14.125

Gesensibiliseerd door APS/Animateur Bukavu

10.533

4.557

4.174

19.264

Totaal aantal mensen gesensibiliseerd door APS/Animateur 17.392

7.349

8.648

33.389

Omwille van de opgelegde coronamaatregelen konden er onmogelijk grote groepen vrouwen samengebracht worden.
In Uvira richtte de sensibilisering zich vooral op de slachtoffers van de overstromingen in april.

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

Daarnaast werden er, ook omwille van corona, sensibiliseringscampagnes gelanceerd via een vijftal lokale radio’s.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel personen er zo bereikt werden, maar bij navraag bleken toch heel wat mensen
dit gehoord te hebben.

1. Aantal geïnformeerde en gesensibiliseerde personen

3. Aantal personen dat onthaald en beluisterd werd door de APS’en op het terrein
(Bukavu en Uvira)

Voor Uvira werd er gewerkt in Luvungi, Uvira-stad en Kamanyola.
Het team van Bukavu was actief in Tchombo, Walungu en Mwana.

Dit zijn personen die onthaald en beluisterd werden in de onthaalpunten
waar de APS’en werkzaam zijn en die nadien eventueel worden doorverwezen.

Aantal sessies/personen gesensibiliseerd door MFA-team

Vrouwen

Mannen

Minderjarigen

TOTAAL

Aantal personen

Vrouwen

Minderjarigen

Kinderen

TOTAAL

12

Onthaald en beluisterd Uvira

895

31

24

950

1.458

194

-

1.658

Onthaald en beluisterd Bukavu

896

21

4

921

6

Totaal onthaald en beluisterd

1.791

52

28

1.871

Sessies door het team van Uvira
Personen gesensibiliseerd door team Uvira
Sessies door het Team Bukavu
Personen gesensibiliseerd door team Bukavu

483

64

-

547

Totaal aantal personen gesensibiliseerd door MFA teams

1.941

258

-

2.199

PS: minderjarigen zijn jongens en meisjes onder de 18 jaar

PS: er werd geen melding gemaakt van de aanwezigheid van minderjarigen, hoewel die zeker aanwezig waren.

vrouwen

mannen

minderjarigen

kinderen
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4. Aantal personen binnen de criteria dat verwezen
werd naar de Mamas for Africa-verpleegkundige
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Bilan 2020:
Activiteiten m.b.t. identificatie
en informatie en sensibilisering

1.871

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.

personen onthaald en beluisterd door
APS’en op het terrein

Aantal personen

Vrouwen

Minderjarigen

Kinderen

TOTAAL

Doorverwezen naar verpleegkundige MFA Uvira

703

29

22

754

Doorverwezen naar verpleegkundige MFA Bukavu

619

11

4

634

2.199

40

26

1.388

personen geïnformeerd

Totaal doorverwezen naar verpleegkundigen MFA 1.322

5. Aantal personen binnen de criteria dat verwezen werd
naar de Mamas for Africa-psycholoog

1.388

personen binnen criteria doorverwezen

en gesensibiliseerd door de MFA Teams

naar de verpleegkundige van MFA

33.389

463

door APS/Animatoren op het terrein

naar de psycholoog van MFA

personen geïnformeerd en gesensibiliseerd

personen binnen criteria doorverwezen

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

Verpleegkundige MFA/
Psycholoog MFA

Aantal personen

Vrouwen

Minderjarigen

Kinderen

TOTAAL

Doorverwezen naar psycholoog MFA Uvira

330

23

15

368

Doorverwezen naar psycholoog MFA Bukavu

86

6

3

95

Totaal doorverwezen naar psychologen MFA

416

29

18

463

“	In Uvira zijn
de animatoren
uitsluitend
mannen.”

APS/Animator

Informatie
en sensibilisering

Het moet vermeld worden dat
zowel het coronavirus en de
opgelegde richtlijnen van de
overheid, de onveiligheid en de
staat van de wegen het werk
van de teams aanzienlijk hebben bemoeilijkt.

Personen onthaald,
beluisterd en eventueel
doorverwezen
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2. Medische referentie van slachtoffers van Sexual and Gender Based
Violence (SGBV) die gehospitaliseerd dienden te worden
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2. Vrouwen die lokale zorgen kregen toegediend
Dit zijn vrouwen die na verkrachting en/of onderzoek een diagnose kregen van SOA en daarvoor behandeld werden.

Dit zijn de vrouwen die een SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoening), een prolaps of een fistel hebben en die

Bij de vrouwen die verkracht werden, werd ook een Hepatitis B-vaccin gegeven en enkelen kregen ook een PEP-kit

door onze teams geïdentificeerd en doorverwezen werden. Het verschil in aantallen gerefereerde vrouwen en

toegediend (Post-Exposure Prophylaxis, na een verkrachting).

geconsulteerde vrouwen is te verklaren doordat sommige vrouwen verhuizen nadat ze beluisterd werden door de
APS’en, het verbod krijgen van hun man om naar de consultatie te gaan en nog anderen langdurig ziek zijn en dus
nooit op consultatie komen.

1. Vrouwen die op consultatie kwamen

Personen die lokale zorgen kregen

MFA Bukavu

MFA Uvira

TOTAAL

Vrouwen behandeld voor SOA

157

1.492

1.649

Partners behandeld voor SOA

53

713

766

Totaal aantal behandelde personen

210

2.205

2.415

Vaccin Hepatitis B

22

212

234

PEP-kit (SVS)

3

21

24

Geconsulteerde vrouwen

MFA Bukavu

MFA Uvira

TOTAAL

SVS < 72u

5

32

37

SVS < 2 maanden

24

217

241

SVS > 2 maanden

74

120

194

Prolaps

206

144

350

SVS + prolaps

16

54

70

Fistel

1

6

7

om vrouwen door te verwijzen; het ziekenhuis van Panzi werd zelfs een tijdje volledig gesloten voor patiënten

Afspraak

5

30

35

van buitenaf (mei, juni, juli). In de afgelegen ziekenhuizen van Kasenga en Walungu werd wél met mondjesmaat

Buiten de criteria

159

175

334

doorgewerkt en werd het dubbel aantal patiënten geopereerd t.o.v. 2019.

TOTAAL

490

778

1.268

1.268

3. Vrouwen die naar het ziekenhuis werden gerefereerd
In totaal werden er 417 vrouwen naar het ziekenhuis van Panzi, Walungu of Kasenga gestuurd. Dat zijn er in totaal
230 minder dan in 2019, maar ook dit zijn de gevolgen van de coronacrisis die de teams van Mamas for Africa belette

8e
CEPAC/
Uvira

38

HGR
Walungu

30

68

MFA
Uvira

221

MFA
Bukavu

196

Doorgestuurd voor prolaps

417

Totaal gerefereerd

Vrouwen die op
consultatie kwamen

HGR PANZI

MFA Bukavu

MFA Uvira

TOTAAL

SVS < 72u

3

6

9

SVS < 2 maanden

3

89

92

SVS > 2 maanden

32

10

42

Prolaps

126

55

181

SVS + prolaps

1

5

6

Fistel

1

4

5

Afspraak

0

14

14

TOTAAL

166

183

349
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95%

1.268

vrouwen die op consultatie kwamen.

van de vrouwen die lokaal
behandeld werden
zijn genezen.

2.416

417

personen die lokale zorgen kregen.

vrouwen die een heelkundige ingreep kregen.

Bilan 2020:
Medische referenties
95% van de vrouwen die

Er moet nog meer in-

zijn de gevallen van SVS

honderd procent van de

lokaal behandeld werden

gezet worden op lokale

eerder in stijgende lijn

vrouwen die een chirur-

zijn genezen.

sensibilisering om ook

(doorverwijzingen van

gische interventie onder-

5% dus niet.

de verantwoordelijk-

Luvungi en Sange).

gingen omwille van een

heid van de mannen te

In vergelijking met Uvira

prolaps, genezen waren.

vergroten.

telt Bukavu dan weer

De oorzaken hiervan
zijn te herleiden tot:

“Medische verzorging
is een basisrecht.”

meer gevallen met een

Als aandachtspunt weer-

Er dient een belangrijk

prolaps.

houden we hier dat de

de voorgestelde

onderscheid gemaakt te

Dat neemt evenwel niet

opvolging en de registra-

behandeling door

worden in de referenties

weg dat er in Bukavu ook

tie van de doorverwezen

de vrouwen of het

van Bukavu en Uvira.

nog gevallen van SVS

en geopereerde vrouwen

koppel

De zones waar Buka-

zijn, maar hier zien we ze

nog verbeterd dient te
worden.

• het niet volgen van

• polygamie waardoor

vu werkt zijn over het

veel meer als gevolg van

de man de bron van

algemeen veiliger dan die

intrafamiliaal geweld.

besmetting bleef

van Uvira (Vlakte van de

Een vermeldenswaardig

Ruzizi): voor deze laatste

pluspunt is dat quasi
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3. Psychosociale opvolging
Psychosociale opvang van slachtoffers van SGBV is enorm belangrijk omdat de impact van wat ze hebben meegemaakt
heel traumatisch is en moeilijk kan worden ingeschat.
1. Vrouwen die een eerste gesprek kregen

MFA
Bukavu

Dit zijn alle vrouwen die zich voor een eerste keer aanboden bij de psychologen van Mamas for Africa: sommigen werden niet verder opgevolgd omdat het niet aan de
orde was of omdat ze niet meer kwamen opdagen.

568

MFA
Uvira

141

427

2. Individuele psychologisch opvolging
Hiermee worden alle vrouwen bedoeld die verder opgevolgd werden na een eerste gesprek.
Met indirecte slachtoffers wordt bedoeld: bijvoorbeeld een kind van een vrouw die verkracht werd
en dat de geweldpleging heeft zien gebeuren.
MFA Bukavu

MFA Uvira

TOTAAL

Aantal vrouwen dat een individuele opvolging kreeg

74

301

375

Aantal uitgevoerde individuele sessies

162

773

935

Aantal indirecte slachtoffers

2

5

7

Aantal vrouwen dat verstoten werd na een geweldadig incident

5

22

27

Aantal afgesloten psychologische dossiers

42

281

323

Aantal nog lopende psychologische dossiers (2021)

32

20

52

“Ik wil vrouwen die gekwetst
zijn de extra pijn van verlating besparen. Daarom is
mijn werk zo belangrijk.”
Eulalie, psychologe Mamas for Africa

3. Familiale bemiddeling

85%
van de vrouwen kon
gestabiliseerd worden na opvolging en
begeleiding door de
teams van Mamas
for Africa.

Bilan 2020:
psychosociale opvolging
Met het werk van de psy-

Waar dit niet of moeilijk

chosociale opvolging vult

lukte was de oorzaak terug

Mamas for Africa een niche

te brengen tot:

in die door weinig of geen

• extreme armoede

andere organisaties wordt

• beperkte economische

ingevuld. Hiervoor krijgt
Mamas for Africa bijzonde-

activiteit
• de zorg voor de kinderen

re erkenning; in de eerste

nadat de echtgenoot het

plaats van de vrouwen zelf,

gezin heeft verlaten omdat

maar ook van de lokale

hij niet kon leven met de

gemeenschappen, van de

gedachte dat zijn vrouw

overheden en van de andere

verkracht was

NGO’s.

• weduwen

Ruim 85 % van de vrouwen

Soms was opvolging ook

kon gestabiliseerd worden

moeilijk omwille van de on-

na opvolging en begeleiding

veiligheid die er was in of op

door de teams van Mamas

de weg naar de dorpen waar

for Africa.

de vrouwen verbleven.

Er werden minder familiale bemiddelingen uitgevoerd dan in 2019 (cfr. Covid-19),

In enkele gevallen verhuis-

maar ze waren wel zo goed als allemaal succesvol.

den de vrouwen ook zonder
MFA Bukavu

MFA Uvira

TOTAAL

Aantal bemiddelingsprocessen

6

10

16

Aantal uitgevoerde bemiddelingssessies

6

31

37

Aantal geslaagde en afgesloten bemiddelingen

4

9

13

Aantal lopende bemiddelingen (2021)

2

1

3

daarover inlichtingen te
verschaffen wat het onmogelijk maakte om hen op te
volgen.
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4. Economische re-integratie

5. Vorming informatica Uvira

Het ontplooien van een kleine economische activiteit voor de meest kwetsbare vrouwen is soms de enige weg om te

De vorming informatica die al enkele jaren in het MDLF

ontsnappen aan de armoedeval. Bij Mamas for Africa zijn we ons daar zeer goed van bewust en we trachten dit mee

van Uvira plaatsvindt, werd in 2020 erg verstoord door de

te nemen in onze werking. Door een gebrek aan een goed concept en gedegen uitwerking hebben we maar enkele

coronamaatregelen. Hierdoor konden de lessen geduren-

vrouwen kunnen bijstaan met een kleine financiële ondersteuning.

de twee maanden niet doorgaan en gedurende verschillende maanden slechts met een bezetting van 50% van
het normale aantal deelnemers.

35

Dat sommige deelnemers afhaken
heeft te maken met:
> Gebrek aan $ 10 om de vorming
te kunnen betalen
> Langdurige ziekte

Daardoor kon er maar één promotie afstuderen: de 13de

> Verhuis naar een andere streek

promotie met 48 deelnemers waarvan er 35 hun deel-

> Het vinden van een job

namecertificaat kregen dat goedgekeurd werd door de
MFA
Bukavu
MFA
Uvira

3

5

overheid van sociale zaken.

Deze cursus, die hoog aangeschreven staat omwille van zijn kwaliteit, geeft een belangrijke invul-

8

ling aan de vraag van vooral jongere mensen om
een plaats te vinden op de zeer schaarse arbeidsmarkt. Ook in de toekomst wil Mamas for Africa
hier blijven op inzetten.

Conclusie

Bilan 2020:
economische
re-integratie

De resultaten ogen

realiseren dat dit voor

eerder pover. Het is een

een aantal vrouwen de

belangrijke doelstelling

sleutel tot zelfstandig-

om hier in de komende

heid kan zijn en het her-

jaren verder op in te

winnen van hun plaats

zetten omdat we ons

in de samenleving.

Over het algemeen hebben beide teams van Mamas for Africa redelijk
kunnen werken in 2020. Vooral het coronavirus, de onveiligheid en
de daaruit volgende onbereikbaarheid van delen van ons actiegebied
hebben het programma parten gespeeld. In de maand april waren er
de overvloedige regens in Uvira die een invloed hadden op het werk
van Mamas for Africa. Gedurende de maanden mei, juni en juli konden
er dan weer geen patiënten gerefereerd worden naar Panzi. Enkele
personeelswissels werden doorgevoerd en die hadden duidelijk een
positieve invloed op de werking en het functioneren van beide teams.
Een grote bezorgdheid is er voor het wagenpark: onze Toyota Landcruisers zijn versleten en dringend aan vervanging toe; de kosten voor
het onderhoud lopen nu erg hoog op. De reputatie van Mamas for Africa is zeer hoog in Zuid-Kivu. De erkenning door de overheid, de andere (internationale) organisaties en de bevolking is groot. Kwalitatieve,
gepersonaliseerde zorg is ons kenmerk waarop we ook in de toekomst
willen blijven inzetten!
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6. Budgetten in Congo

Budgetten

Het budget voor 2020 werd gerespecteerd: de uitgaven bleven zelfs onder het voorziene budget.

Budget Bukavu 2020

37

De verminderde activiteit gedurende drie maanden speelt hier zeker een rol, al bleven er ook
een aantal lopende kosten tijdens die periode zoals bijvoorbeeld de salarissen van het personeel.

Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning

€ 59.042,76

De uitgaven voor de medische ondersteuning in beide MDLF’s overschreden dan weer het budget,

Capaciteitsversterking

€ 4.364,81

maar deze werden toegestaan omdat het hier de core-business van Mamas for Africa betreft.

Preventie

€ 21.178,33

Ter compensatie werd er op andere posten bespaard.

Personeel

€128.947,19

Logistiek

€ 37.980,64

Bankkosten

€ 490,49

TOTAAL

€252.004,22

Budget Uvira 2020
Psychosociale begeleiding en medische ondersteuning

€ 48.011,00

Capaciteitsversterking

€ 8.994,72

Preventie

€ 14.980,06

Personeel

€149.848,05

Logistiek

€ 17.690,58

Bankkosten

€ 3.850,66

TOTAAL

€243.375,07

Budget Bukavu 2020
€ 490,49
€ 37.980,64

Budget Uvira 2020

€ 59.042,76
€ 4.364,81

€ 3.850,66
€ 17.690,58

€ 8.994,72

€ 14.980,06

€ 21.178,33

€128.947,19

€ 48.011,00

€149.848,05
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Communicatie en fondsenwerving
Duurzame fondsenwerving en een degelijke externe communicatie gaan hand in
hand. Niet wetende hoe de coronacrisis
zich zou afspiegelen op de inkomsten,
zijn we onverminderd blijven inzetten
op heldere communicatie met onze
donateurs en sympathisanten.

Via onze diverse communicatie willen we de Belgische
bevolking bewust maken van de problematiek van seksueel en gendergerelateerd geweld in Oost-Congo en het
werk van Mamas for Africa om tegemoet te komen aan de
noden van de bevolking die ermee geconfronteerd wordt.
Door te sensibiliseren brengen we de reële verhalen
van onze teams tot bij de Belgische bevolking waarmee
we focussen op een bewustwording van de situatie in
Oost-Congo en tegelijk een oproep lanceren voor solida-

“Mamas for Africa laat vrouwen
vooruitgaan. Maar dat kunnen we
maar dankzij de steun van onze
sympathisanten en donateurs.”

riteit. Bij Mamas for Africa beschouwen we het ook als
De nadruk bleef gericht op de essentie en het ontegen-

onze opdracht de positieve resultaten van ons werk te

sprekelijke belang van ons werk en het groeiende vertrou-

verspreiden teneinde ook de negatieve beeldvorming te

wen dat we krijgen. Een boodschap die we ook in corona-

doorbreken.

Externe evenementen en acties

tijden zijn blijven uitdragen!

De organisatie hiervan georganiseerd door zowel Mamas
for Africa als door buitenstaanders, was zo goed als uitgesloten door Covid-19. Toen de lockdownmaatregelen enige tijd versoepeld werden in de zomermaanden werden er
enkele info- en verkoopstanden georganiseerd.
Sociale Media
Posts over ons werk, zowel in Congo als in België, doen
de interesse in ons werk toenemen hetgeen zich ook
vertaalt in volgers op Facebook en Instagram, bezoekers
op onze website en lezers van onze nieuwsbrief. Hierbij

250

2246
500

1338

7257

5947

5874

889

1145

3952

2400

3731

de evolutie over de jaren 2018, 2019 en 2020.

Dina Tersago, onze ambassadrice, kon zich onmogelijk
engageren voor activiteiten en evenementen buitenshuis,
maar via sociale media trachtte ze de boodschappen van
Mamas for Africa mee te verspreiden en zichtbaarheid te
geven.

Facebook

Instagram

Websitebezoekers

Digitale nieuwsbrief
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“ De kracht van de vrouw
is haar veerkracht.
De opdracht van de man
haar niet te breken.”
Fondsenwerving

Nalatenschappen

Fiscale attesten

In 2020 kregen we wel melding van een nalatenschap
De fondsenwervende activiteiten van Mamas for Africa

maar de administratieve afhandeling is voorzien voor

Mamas voor Africa is gemachtigd om fiscale attesten uit te

zijn zeer divers. Elke activiteit vergt aandacht en een spe-

2021. Van een legaatdossier dat afgesloten werd, kregen

geven voor giften boven de € 40. Omwille van de coron-

cifieke benadering. Maar ze hebben allemaal als doel om

we nog een resterend bedrag.

acrisis werd in 2020 de belastingvermindering van de gift
verhoogd van 45% naar 60%. Er werden in 2020 in totaal

inkomsten te garanderen en te genereren die onze teams
in Oost-Congo in staat moeten stellen om onze missie te

Acties

vervullen.

Hoewel beperkt door corona waren er toch een reeks
hartverwarmende initiatieven die alles samen ruim

4.725 fiscale attesten uitgereikt (t.o.v. 4.704 in 2019).

Fiscale attesten uitgereikt

€ 13.000 opbrachten .

Donateurs

Subsidies en sponsoring

In 2020 bedroeg het aantal unieke donateurs 5.552. Dat is

Subsidies kregen we van Le Monde selon Les Femmes

een daling t.o.v. 2019 en een signaal om verder te blijven

waarvoor we een deel van hun officieel DGD-programma

inzetten op de communicatie en op die manier onze hui-

Mailings

uitvoeren. Verder kregen we subsidies van verschillende

dige donateurs en sympathisanten aan te moedigen ons

Er werden 19 mailings verstuurd, gaande van de maan-

gemeenten: Schilde, Kontich, Haacht, Kasterlee, Steenok-

te blijven steunen en een nieuw publiek te overtuigen.

delijkse klassieke mailings tot de mailings met de fiscale

kerzeel, maar tevens de Provincie Vlaams-Brabant en de

attesten en zeer gerichte brieven aan o.a. grote donateurs

Koning Boudewijnstichting.

Inkomsten via fondsenwerving

4.275
5.552
unieke donateurs

met een oproep voor de aankoop van nieuwe terreinwagens, evenals een mailing aan congregaties. Er werden

Trooper

geen mailings verstuurd met als doel te rekruteren.

Langs dit systeem kan een klant via een deelnemende
winkel een percentage van zijn aankoop aan een goed

Permanente opdrachten en domicilieringen

doel laten schenken.

Dit zijn de donateurs die reeds langer een permanente
opdracht hadden lopen en de donateurs die gerekruteerd

Verkoop

werden tijdens de straatfondsenwerving in 2018 en 2019.

Dit is de verkoop van handdoeken, t-shirts,… Ook hier
speelde corona een rol, hoewel bij kleinere acties toch één

Spontane giften en gelegenheidsgiften

en ander kon verkocht worden. Voor de verkoop van onze

Dit zijn de giften, ons geschonken door donateurs als

handgeborduurde handdoeken werken we nog steeds

eenmalige schenking of ter gelegenheid van een speciale

samen met Aprohade (Association pour la Promotion des

gebeurtenis (geboorte, jubileum,…).

Handicapés et des Défavorisées) waar fysiek gehandicapte

7.984
6.677
5.282

5.949

5.775

5.552

2017

2018

2019

2020

vrouwen de dierenmotieven op de handdoeken van De
Mangopay en Stripe

Witte Lietaer borduren. Omwille van de coronacrisis was

Hierop gebeurden stortingen via het online platform dat

reizen zo goed als uitgesloten en was er zeer beperkte

we promootten naar aanleiding van een bepaalde actie.

aanvoer en aanvulling van de stock.
2015

2016
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Dit is een synthese van onze kerncijfers. Op verzoek verlenen wij aan
iedereen die erom vraagt een verdere toelichting. Van iedere euro die
we uitgaven in 2020 ging 71 cent naar onze werking in Oost-Congo.
Daar zijn we terecht fier op. Dat is 5 cent per euro meer dan in 2019!

Balans
Uitgaven MFA 2020
Activa

2020

2019

Zuidwerking

€ 700.257,66

67,98%

Vaste activa

€ 159.813,13

€ 191.670,00

Alg.werkingskosten

€ 98.629,73

9,57%

Vlottende activa

€ 515.137,78

€ 732.589,58

Fondsenwerv. en Ext. Comm.

€ 229.959,20

22,32%

Totaal activa

€ 674.950,91

€ 924.259,58

Diverse

€ 1.267,78

0,12%

TOTAAL

€ 1.030.114,37

100%

Passiva

2020

2019

Eigen vermogen

€ 616.621,41

€ 826.628,62

Schulden op < 1j.

€ 54.181,98

€ 79.061,56

Overlopende rekeningen

€ 4.147,52

€ 18.569,40

Verkopen

€ 11.752,30

1,43%

Totaal passiva

€ 674.950,91

€ 924.259,58

Giften

€ 792.107,94

96,59%

Diverse

€ 16.246,93

1,98%

TOTAAL

€ 820.107,17

100%

Inkomsten MFA 2020

Resultatenrekening
Uitgaven MFA 2020
Uitgaven

2020

2019

Bedrijfskosten

€ 1.021.130,93

€ 941.022,83

Financiële kosten

€ 8.983,46

€ 35.236,44

Totaal kosten

€ 1.030.114,38

€ 976.259,27

Inkomsten

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

€ 805.128,02

€ 766.134,34

Financiële opbrengsten

€ 14.979,15

€ 5.952,35

Totaal opbrensten

€ 820.107,17

€ 772.086,69

Resultaat

-€ 210.007,21

-€ 204.172,58

Inkomsten MFA 2020

€ 229.959,20

€ 16.246,93

€ 11.752,30

€ 98.629,73

€ 1.267,78

€ 700.257,66

€ 792.107,94
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Bestuursorganen
(samenstelling april 2021)
Raad van Bestuur

Dienstreizen
Van 8 tot 19 februari, nog net voor de lockdown omwille van Covid-19, voerde Sandra Nelles een werkbezoek

• Kati Devos, voorzitster

uit in Oost-Congo met de opdracht om zoveel mogelijk

• Magda Doms

foto’s te maken die kunnen gebruikt worden in de fond-

• Koenraad Goris

senwerving en de externe communicatie.

• Miet Maertens
• Hilde Mattelaer, ere-voorzitster

Andere dienstreizen konden niet uitgevoerd worden (een

• Roel Merckx

geplande missie in april-mei moest geannuleerd worden).

Algemene Vergadering

PwC
In het bijzonder willen we PricewaterhouseCoopers be-

• Kati Devos, voorzitster

danken voor hun langdurige begeleiding.

• Magda Doms

De erkende NGO’s moesten enkele jaren geleden in het

• Koenraad Goris

kader van een hernieuwing voor hun erkenning een

• Elisabeth Heylen

screening laten uitvoeren die hen opgelegd was door de

• Gerda Huys

subsidiërende overheid.

• Hilde Jansens

Mamas for Africa is geen NGO maar wilde zichzelf toch

• Miet Maertens

aan een toetsing onderwerpen om enerzijds te zien of

• Hilde Mattelaer, ere-voorzitster

we onze werking konden meten aan dezelfde criteria

• Roel Merckx

als die van de officiële NGO’s en hier anderzijds leer- en

• Dominique Robeyns

verbeterpunten uithalen.

• Katrien Vanhalle

In het kader van zijn MVO-policy (maatschappelijk ver-

• Christine Vannuffel

antwoord ondernemen) besliste PWC onder leiding van

• Ingrid Volders

Marc De Pauw en Pommeline Steegmans ons gratis te
begeleiden. Zo werd er niet enkel een doorlichting van

Personeel

onze werking uitgevoerd maar kregen we tevens instrumenten aangereikt om KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) scherper te krijgen en een performant boekhoud-

• Sophie Catry: Office Management en Event Planning
• Jan Goossens: Directeur
• Lieven Martens : Communicatie en Fondsenwerving
• Sandra Nelles: Communicatie en Fondsenwerving
• Luc Wolfs: Boekhouding

Vrijwilligers
De vrijwillige inzet van sympathisanten van Mamas for
Africa versterkt ontegensprekelijk de werking.
We kunnen rekenen op hulp:
• bij vertalingen
• voor vertegenwoordiging in Gemeentelijke Raden
voor Ontwikkelingssamenwerking
• bij verkoop van handdoeken en dergelijke
• voor advies aan de boekhouding

kundig rapporteringssysteem.
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Duizenden individuele schenkers geven handen en voeten aan het werk van Mamas
for Africa. Maar ook bedrijven, organisaties en instanties hielpen ons het afgelopen
jaar in het realiseren van onze doelstellingen omdat ze geloofden in ons werk.
Partners van MFA

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
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+32 16 20 63 43
info@mamasforafrica.be
www.mamasforafrica.be

Design Studio Gloria II Fotografie Sandra Nelles

Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

