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Dit is te lezen in het inleidend woord van
Dr. Mukwege’s boek “De kracht van
vrouwen”. De Congolese arts repareert
vrouwen en meisjes na een verkrachting en
klaagt het geweld in de streek wereldwijd
aan. Hiervoor kreeg hij in 2018 de Nobelprijs
voor de vrede. Maar het had net zo goed
geschreven kunnen zijn door één van onze
collega’s in Congo. En dat ondanks de
coronapandemie. Want onze teams in Uvira
en Bukavu zagen zich genoodzaakt om
een versnelling lager te schakelen door de
opgelegde richtlijnen van overheidswege.
De voortdurende onveiligheid in het
oosten van Congo zette er het al erg broze
gezondheidssysteem nog meer onder druk.
De gezondheid en veiligheid van de collega’s
wilden we niet op het spel zetten. Daardoor
was het in 2021 voortdurend zoeken hoe
we de zorg voor de vrouwen en meisjes
die beroep doen op Mamas for Africa,
konden blijven garanderen. Het was kiezen
en beslissen waar onze teams aan de slag
konden gaan, wetende dat die keuzes

Ik heb het altijd tot mijn taak gerekend om de stem van
degenen die zo gemarginaliseerd zijn dat ze niet in de
gelegenheid zijn hun verhaal te vertellen, beter te laten
horen. Ik sta naast hen, nooit voor hen.

meteen ook betekenden dat vrouwen en
meisjes in crisissituaties op plaatsen waar
het onmogelijk was om te komen, verstoken
bleven van medische begeleiding en
psychologische opvang. Kiezen was spijtig
genoeg soms verliezen. Maar desondanks
hebben we voor vele vrouwen en meisjes
toch weer een steen kunnen verleggen in de
rivier.
U kan in dit verslag lezen met welke
toewijding onze beide teams erin geslaagd
zijn om scharnierpunten te helpen creëren
in het leven van vrouwen en meisjes
die slachtoffer werden van seksueel en
gendergerelateerd geweld. We durven
gerust schrijven dat we erg fier zijn op
onze collega’s in Bukavu en Uvira die
de uitdagingen zowel met hun oprecht
engagement als hun professionaliteit zijn
aangegaan. Maar voor alle duidelijkheid,
dit zou onmogelijk geweest zijn zonder uw
steun als donateurs en sympathisanten die
sterk in in ons werk geloven. Wij beseffen
écht dat dit geen evidentie was, want anders

dan we gehoopt hadden, bleef de crisis
duren en kregen we er allemaal mee te
maken.
Net daarom was uw betrokkenheid
deugddoender dan ooit en is een oprechte
dankjewel zeker op zijn plaats. Iedereen,
en al zeker de vrouwen en meisjes van
Oost-Congo, heeft recht op medische en
psychologische zorg. Daar willen onze teams
ook in de toekomst de dimensie “moed en
veerkracht” aan blijven toevoegen. Samen
met u. Dank daarvoor.
Hartelijk,
Kati Devos
voorzitster

Jan Goossens
directeur
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Wie is Mamas
for Africa?

Mamas for Africa is een vzw, gehuisvest in
Wespelaar. De organisatie werd in 1999 opgericht met als doel bijzondere aandacht te
schenken aan het lot van duizenden kwetsbare
vrouwen en jonge meisjes in Oost-Congo. Vaak
zijn ze slachtoffer van seksueel en ander geweld.
Ons doel is kwetsbare vrouwen en meisjes sterk
en weerbaar te maken. Respect voor vrouwenrechten en respect voor de waardigheid van
vrouwen is de ultieme voorwaarde om vrede
en duurzame ontwikkeling te bereiken.

“

Zodra vrouwen
gepaste hulp krijgen,
vertonen ze een
enorme veerkracht!

Bukavu

Vandaag bestaat de eerste opdracht van Mamas
for Africa erin om medische en psychologische bijstand te verlenen aan slachtoffers van
verkrachting én aan de kwetsbare groep van
vrouwen die door armoede verstoken blijven
van degelijke medische zorgen voor specifieke
gynaecologische aandoeningen zoals prolaps en
fistel als gevolg van te snelle zwangerschappen
en hard labeur.
En er is een bijzonder lichtpunt: zodra vrouwen
gepaste hulp krijgen, vertonen ze een enorme
veerkracht!

Onze visie

Onze missie

Respect voor vrouwenrechten en
gendergelijkheid zijn ons credo.

Wanneer ze slachtoffer worden
van seksueel of gendergerelateerd
geweld reikt Mamas for Africa
vrouwen de hefbomen aan die hen
terug hun waardigheid geven.

Vrouwen die slachtoffer werden
van seksueel of gendergerelateerd
geweld hebben nood aan heling
omdat het de noodzakelijke weg
is naar het terugvinden van hun
waardigheid. Vrouwen zijn de
hoeksteen van de samenleving.
Mamas for Africa laat vrouwen
vooruit gaan!

Uvira

Door het opzetten van een holistisch begeleidingstraject verlenen
we de bijstand die de vrouwen de
weg helpt te vinden naar medische en psychologische zorg. Maar
daarnaast zetten we ook in op
preventie, sensibilisering, bemiddeling en family planning. Hierdoor
draagt Mamas for Africa bij tot het
versterken van het sociaal weefsel,
genezing en re-integratie.
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Mamas for
Africa in
cijfers in 2021
Speerpunten van het programma
van Mamas for Africa blijven:
√ Identificatie van slachtoffers van seksueel

33.548

bijstand en psychologische opvolging voor
deze vrouwen en meisjes.
√ Inzetten op sensibilisering en preventie,
inclusief family planning.

48

personen werden geïnformeerd en gesensibiliseerd
door de teams van Mamas for Africa

vrouwen werden geholpen
met economische re-integratie

1.988

Medische referentie van slachtoffers van Sexual and Gender
Based Violence (SGBV) die gehospitaliseerd dienden te worden

personen werden onthaald en beluisterd door de
APS’en (Assistante Psychosociale) op het terrein

en gendergerelateerd geweld.
√ Toegankelijkheid verhogen voor medische

42

1.448

personen die binnen de criteria vielen
en verwezen werden naar de verpleegkundige van Mamas for Africa

deelnemers volgden de
informatica-vorming in Uvira

522
gezinnen betrokken bij Family Planning
en met toepassing van de methode

1.498

1.642

371

vrouwen werden gezien op
consultatie

vrouwen werden medicamenteus
behandeld

vrouwen werden doorverwezen
naar het ziekenhuis (Panzi, Kasenga,
Mukongola)

Aantal vrouwen die psychosociaal opgevolgd werden

658

425

34

vrouwen voor een eerste gesprek

vrouwen voor een tweede gesprek en
individuele opvolging

familiale bemiddelingen
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Wat was er
bijzonder
in 2021?
2. De COVID-19-pandemie
Congo bleef, ten opzichte van de Westerse
wereld, behoorlijk gespaard van de pandemie.
Met 74.793 geregistreerde gevallen en 1.205
doden sinds het begin van de crisis (per 31
december 2021), zijn dit geen alarmerende
cijfers in vergelijking met sterftecijfers van vb.
malaria.

1. De onveiligheid bleef
Een rapport van Artsen Zonder Grenzen dat
gepubliceerd werd in juli 2021 maakte gewag
van bijna 12.000 overlevenden van seksueel
geweld in DR Congo in 2020. Deze cijfers
weerspiegelden enkel de gevallen binnen
hun projecten. Dat is een gemiddelde van
bijna 30 vrouwen per dag.
Het merendeel van het seksueel geweld
vond plaats in Oost-Congo. Allicht is dit het
topje van de ijsberg. Hoewel er een duidelijke
link is tussen gewapend geweld en seksueel

misbruik, hebben de teams van Mamas for
Africa vastgesteld dat er ook veel meer geweld is binnen de gemeenschappen, gaande
van partnergeweld tot buurmannen die zich
vergrijpen aan jonge buurmeisjes. Ook mannen en jongens worden niet gespaard.
Dit alles is te wijten aan de voortdurende
onveiligheid die het sociale weefsel aantast,
maar ook door een gebrekkig functionerende overheid, corruptie, straffeloosheid en
extreme armoede.

Toch golden in Congo ook sanitaire maatregelen (mondmaskerplicht, afstand houden …)
en was er een verhoogde ziekenhuisopname
in de hospitalen die voldoende uitgerust
waren om covid-patiënten op te vangen,
zoals het Panzi-ziekenhuis. Daardoor was er
geregeld een opnamestop en konden we geen
patiënten meer doorsturen voor een chirurgische ingreep, hetgeen resulteerde in een lager
aantal vrouwen dat geopereerd kon worden.
Op geregelde tijdstippen beletten de richtlijnen van de overheid ook onze teams om op
het terrein te gaan.
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3. Een bijzonder geschenk
van de AFAS Foundation
Onze Toyota Landcruisers zijn de werkpaarden van onze teams in Bukavu en Uvira:
hiermee kunnen ze het binnenland intrekken en via lokale medewersters de vrouwen
helpen identificeren die nood hebben aan
medische of psychologische zorg en begeleiding. Twee van de vier wagens waren
hoognodig aan vervanging toe; de kosten
voor onderhoud liepen hoog op.

In België was de impact groter: externe evenementen en acties waren zo goed als uitgesloten door COVID-19. Toen de lockdownmaatregelen enige tijd versoepeld werden in
de zomermaanden werden er enkele info- en
verkoopstanden georganiseerd.
De regering stond ook een tijdelijke verhoogde fiscale gunstmaatregel toe: giften waren in
2021 voor 60% aftrekbaar i.p.v. 45%.
Bij Mamas for Africa hebben we ons creatief
en flexibel getoond door activiteiten op te
zetten en te implementeren om de uitdagingen in verband met de crisis het hoofd te
bieden.

Met een helder en gemotiveerd plan konden
we de AFAS Foundation ervan overtuigen
om de twee versleten wagens te vervangen
door twee spiksplinternieuwe terreinwagens. Een uitzonderlijk mooi geschenk dat
bijzonder dankbaar aanvaard werd.

4. Familieplanning
Projecten zijn altijd sterker en duurzamer als
ze gevraagd en gedragen worden vanuit de
gemeenschap zelf. Zo kwam een vraag tot
bij Mamas for Africa vanuit Walungu: een
groep gemotiveerde lokale burgers vroeg
om onze samenwerking voor een lokaal
project rond familieplanning. Via Helpingnet
(Mevrouw Griet Verachtert) kregen we extra
middelen toebedeeld om in te zetten op
sensibilisering.
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Hoe pakten
we dat aan
in 2021?

Ons integraal zorgtraject in beeld:

Afgelegen dorpen

Lokale APS’en
+ MFA-team

MDLF BKV/UV
MFA-team
In Congo
De krijtlijnen van het werk van de teams
in Bukavu en Uvira waren duidelijk: het
verderzetten van het werk, geheel gericht op
de holistische benadering van vrouwen en
meisjes die slachtoffer werden van seksueel
en gendergerelateerd geweld. Het streven
naar kwaliteit van het werk en zorg dragen
voor continuïteit inspireerden de collega’s
om dag na dag en dikwijls in moeilijke omstandigheden, hun werk uit te voeren.
Sensibilisering, preventie en bemiddeling
maakten integraal onderdeel uit van hun
takenpakket.
42 vrouwen die er helemaal alleen voor stonden, hielpen we met een bescheiden bedrag
om een eigen socio-economische activiteit
op te starten.

Indentificatie van vrouw,
slachtoffer van gendergerelateerd geweld

Preventie
&
sensibilisering

opvang en begeleiding
door MFA naar CdS of Panzi
(of Kasenga - Mukongola)

Lokale behandeling
en begeleiding

• APS: Assistante Psychosociale
• CdS: Centre de Santé
• MDLF: Maison de la Femme

Ziekenhuisopname
Panzi

Psycho-sociale opvang
en begeleiding

In België
Het Belgisch team is geheel gericht op het
ondersteunen van het werk van onze collega’s in Congo: de inzet in België moet handen
en voeten geven aan de noden in de regio’s
rond Bukavu en Uvira.
Dat betekent niet enkel het verzamelen van
financiële middelen, maar evenzeer het
inzetten op naambekendheid. Als derde
belangrijk objectief, willen we het seksueel
geweld in Oost-Congo blijvend onder de
aandacht brengen van politici, media en in
de meest ruime zin, de Belgische bevolking.
Naast campagnemailings, straatwerving en
maandelijkse digitale nieuwsbrieven sprongen volgende acties in het oog:
• De humanitaire Commissie van VRT
schonk ons één week gratis zendtijd om
een radiospot via hun radiozenders uit
te zenden. Om die radiocampagne te
versterken liep er ook een online campagne op sociale media met een videospot
die werd gerealiseerd i.s.m. Dina Tersago,
onze ambassadrice.

“

• Guy Goossens liep in Mozambique een
ultramarathon t.v.v. Mamas for Africa. Hij
liep er 220 kilometers in vijf dagen. Het
inspireerde ook andere sportievelingen.
Collega Sophie en haar vriendin Leslie
stapten 100 kilometer en Ben en Willem
Goossens liepen hun 11 kilometer op 11/11.
Samen bracht dit ruim € 20.500 op.
• Ook dit jaar dongen we opnieuw mee
naar de Standaard Solidariteitsprijs.
Het sterke ontwerp van studente Mila
Van Hende van het LUCA in Gent werd
genomineerd en verscheen op 3 augustus
paginagroot in De Standaard.
• Kleinere en minder opvallende initiatieven, maar daarom niet minder succesvol
of gewaardeerd kwamen o.a. van de
kledinglijn Ami Ami (die tevens een golftornooi organiseerden) en de H. Familieschool uit Schoten die nestkastjes maakten en verkochten en tevens handdoeken
verkochten t.v.v. Mamas for Africa.

Met 4.813 zijn ze,
onze donateurs
en sympathisanten.
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ustahimilivu*
*veerkracht in het Swahili
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Financiën 2021
We zijn graag helder over de manier waarop
we het geld besteden dat ons wordt toevertrouwd
door onze donateurs en sympathisanten.
In totaal besteedden we bijna €1.120.000
om ons werk in Oost-Congo te realiseren.
Onze giften halen we voornamelijk uit de directe mailings
en domiciliëringen.
Omwille van de COVID-19-pandemie konden er amper activiteiten
georganiseerd worden voor Mamas for Africa. Desondanks konden
we o.a. bij de AFAS Foundation een dossier indienen dat ons in staat
stelde om twee nieuwe Toyota Landcruisers aan te kopen.
Mamas for Africa krijgt geen reguliere subsidies van de Belgische
overheid en is daarom aangewezen op eigen acties en initiatieven
om de inkomsten te verzekeren.
Onderstaand vindt u bijvoorbeeld de details van onze uitgaven voor
de werking van onze MDLF’s in Bukavu en Uvira.
PS: een beknopte toelichting van onze cijfers
bezorgen we u graag op verzoek.

€ 25.593

Aard van de inkomsten

€1.087.056

Giften

€755.330

Subsidies

€49.139

Legaten

€256.995

Andere inkomsten

€25.593

Aard van de uitgaven

€1.118.689

MDLF Bukavu

€318.311

MDLF Uvira

€321.729

Fondsenwerving en communicatie

€245.492

Loonkosten

€121.627

Andere diensten en goederen

€51.590

Afschrijvingen

€49.164

Financiële en andere kosten

€10.775

€ 256.995
€ 755.330
€ 49.139

€ 49.164
€ 51.590

€ 10.775

€ 121.627
€ 318.311

€ 245.492

€ 321.729
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Budgetten in Congo
Directe uitgaven in Congo per MDLF

Zuidwerking bestedingen naar soort

Sensibilisering /Preventie

11,36%

Medische doorverwijzing

36,40%

Psychosociale opvolging

15,61%

Economische re-integratie

0,77%

Bekwaamheidsbevordering

2,98%

Harmonisatie BUK/UVI

0,41%

Speciale activiteiten

0,36%

Zuidwerking Bukavu

Evaluatie

0,14%

Zuidwerking Uvira

Gebouw

15,89%

ICT / Telefoon

6,89%

Bijzonder goed nieuws!

Materiaal

3,80%

Wij dienden een dossier in voor het hernieuwen van

Verplaatsingen

1,36%

Andere kosten

4,03%

50% 50%

onze erkenning om fiscale attesten uit te geven. Na een
positieve evaluatie kregen wij opnieuw de goedkeuring
om de volgende zes jaren verder fiscale attesten te
mogen toekennen.
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“

Ruim 20 jaar zet Mamas for Africa
zich in voor de lotsverbetering van
vrouwen in Oost-Congo.

Mamas for Africa
en de toekomst
Vrouwen laten we vooruit gaan. Maar bij Mamas for Africa kijken we ook vooruit. De toekomst
daagt ons uit. Hoe kunnen we het morgen nog beter doen? En wat is er nodig om, geheel
trouw aan onze missie en visie, nog meer tegemoet te komen aan de noden van de vrouwen
die op ons rekenen? We hebben rekening te houden met de onveiligheid, de evolutie van de
COVID-19-pandemie … maar dat weerhoudt er ons niet van om onze werking blijvend in vraag
te stellen en onze strategie en onze partnerschappen bij te schaven opdat ze toekomstproof
zouden zijn.

We slaan het blad om en beginnen een nieuw hoofdstuk te
schrijven, want ook “morgen” wordt er gerekend op onze teams!
Heel concreet betekent het dat
we de samenwerking met andere
organisaties nog willen verbeteren,
onze bestaande expertise willen
verankeren door het oprichten van
een kenniscentrum, de werking van

de beide teams in Bukavu en Uvira
nog beter op elkaar willen afstemmen en de zorg voor de vrouwen
en meisjes die beroep doen op ons
verder willen verdiepen door het
aantrekken van specialisten.
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Sponsors
& Partners
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.

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

Design Studio Gloria II Fotografie Sandra Nelles

Nieuwstraat 26B, 3150 Wespelaar

