
VERANDER DE WERELD, 
INVESTEER IN VROUWEN!
RESULTATEN 2010, AMBITIES 2011

WAT DOET MAMA 
CASH IN 2011?

• In totaal 3,4 miljoen euro 
investeren in groepen en 
fondsen die werken aan 
vrouwenrechten.

• Deze groepen met elkaar 
verbinden zodat er door 
alle landen en regio’s heen 
samenwerkingsverbanden 
ontstaan. Binnen dat net-
werk kunnen alle aangeslo-
ten vrouwengroepen nog 
beter profiteren van elkaars 
kennis, ervaring en profes-
sionaliteit bij het bestrijden 
van discriminatie, geweld en 
onderdrukking.

• Samenwerken en lobbyen 
met andere fondsen, men-
senrechtenorganisaties en 
goede doelen, om ook bij 
hén de focus meer te richten 
op de rechten van meisjes 
en vrouwen.

WAT KUNT Ú DOEN IN 2011?

• Blijf Mama Cash steunen! Dankzij uw bijdrage hebben 
duizenden vrouwen, overal ter wereld, een fl inke steun 
in de rug gekregen. Niet alleen fi nancieel heeft u véél 
mogelijk gemaakt dit afgelopen jaar, ook moreel is de 
steun van zoveel Nederlandse vrouwen en mannen 
voor al deze ambitieuze en ondernemende vrouwen 
een hart onder de riem!

• Stap over op een machtiging of een schenking met 
belastingvoordeel voor uw steun aan Mama Cash. 
Dat bespaart tijd, papier en onkosten en daardoor 
profi teren de vrouwen nog meer van uw gift.

• Maak een extra gift over voor een van de onder-
nemende groepen die Mama Cash steunt!

• Doe mee met een van de Mama Cash acties in 2011. 
Bijvoorbeeld de voorjaarscampagne Yes, We Clean!, 
waarin we iedereen oproepen om een grote schoon-
maak te houden, oude spullen te verkopen en de 
opbrengst te doneren. Of de Heldenrace in het Am-
sterdamse Bos op 10 juli. Een gezellige én succesvolle 
sponsorloop van 6 km!

• Denk eens aan het opnemen van Mama Cash in uw 
testament. Bel of mail Yolanda Jansen (020 5158744, 
Y.Jansen@mamacash.nl) en bespreek uw individuele 
wensen.
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WAT DEDEN WIJ 
MET ÚW HULP?

In 2010 investeerde Mama Cash 
3,2 miljoen euro in 96 ambitieuze 
en gedreven vrouwenrechten-
organisaties in 60 landen.

LICHAAM 
baas over je eigen lichaam en seksualiteit

STEM
gehoord worden en meebeslissen

GELD 
eerlijk werk en eigen geld

Fondo Centroamericano de 
Mujeres (FCAM) is een van de 
18 Vrouwenfondsen die door 
Mama Cash in 2010 werden 
gesteund. Sinds 2003 is het 
FCAM actief om Midden-
Amerikaanse meisjes en jonge 
vrouwen meer zelfbeschikking 
en mogelijkheden te geven. 
Het FCAM verstrekt beurzen 
en subsidies aan kleine, lokale 
groepen die zich inzetten voor 

jonge vrouwen én worden geleid door jonge vrouwen. Een van de 
door FCAM gefinancierde groepen is een groep meisjes tussen 10 
en 24 jaar die in zeer conservatieve buurten in El Salvador wonen. 
Uitbuiting en seksueel geweld zijn hier aan de orde van de dag. 
Met steun van FCAM maken de meiden posters en radio-pro-
gramma’s, ze geven lessen op scholen en in parken voor ándere 
meisjes. Doel  van al hun activiteiten: empowering van de Midden-
Amerikaanse jonge vrouw om het alomtegenwoordige onrecht en 
geweld te kunnen weerstaan.

Mama Cash steunt ook 
Nederlandse organisaties: 
een daarvan is Vrouwen 
tegen Uitzetting (VTU). Bij 
VTU werken Nederlandse en 
vluchtelingvrouwen samen aan 
een betere rechtspositie voor 
vluchtelingvrouwen en meer 
aandacht voor hun specifieke 
problemen. VTU bekijkt ondermeer de effecten van het huidige 
vreemdelingenbeleid voor vrouwen en hoe de nieuwe asielwet uit-
pakt voor vrouwen met geweldservaringen. Ook onderzoekt VTU 
de veiligheid van vrouwen tijdens de asielprocedure. Want ook 
daar krijgen vrouwen soms weer te maken met (seksueel) geweld 
en intimidatie. VTU biedt praktische en juridische ondersteuning 
en overlegt met de overheid en politici. Daarnaast functioneert 
VTU als een netwerk van praktische steun en solidariteit voor 
vluchtelingvrouwen.

De Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de 
Maquila (ATRAHDOM) in Guatemala is een jonge, voortvarende 
beweging. De vrouwen in Guatemala leveren een enorme 
bijdrage aan de economie, maar hebben nauwelijks rechten. 
ATRAHDOM mobiliseert vrouwen die werken in het huishouden, 
fabrieken en op het land (ruim 60% van alle Guatemalteekse 
werkende vrouwen). Vrouwen die soms meer dan 18 uur per 
dag werken en dan nog te weinig verdienen om van te leven. 
ATRAHDOM lobbyt bij politici, bewerkt de publieke opinie en 
stelt wetsvoorstellen op. Daarnaast krijgen vrouwen die zichzelf 
willen organiseren voor betere arbeidsrechten, training en ad-
vies. Dankzij subsidie van Mama Cash kon ATRAHDOM in 2010 
eindelijk een eigen werkruimte betrekken: een hele stap vooruit! 

In 2010 steunde Mama Cash 31 organisaties 
(in 24 landen) die werken aan veiligheid en 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
aan vrijheid op het gebied van seksualiteit, 
en gender identiteit.

In 2010 steunde Mama Cash 16 organisaties 
(in 13 landen) die werken aan economische 
rechtvaardigheid en betere arbeidsrechten 
voor vrouwen.

In 2010 steunde Mama Cash 31 organisaties 
(in 27 landen) die werken aan meer zeggen-
schap en politieke macht voor vrouwen.


