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Voorwoord 
 

Ruim 20 jaar zorgen de aanhoudende conflicten in de DR Congo voor wat 
genoegzaam bekend staat als één van de grootste humanitaire catastrofes in 
de wereld. 
2017 was daarop geen uitzondering.  
Ondanks het bedongen Sylvesterakkoord, eind 2016, kwamen er geen 
verkiezingen. De toestand in het land verslechterde, de onrust steeg. 
Uitgesproken het oosten van het land, waar ook Mamas for Africa (MFA) actief 
is, blijft het strijdtoneel van milities, ordediensten en bandieten, waarbij deze 
zich onderling als gelijken gedragen als het neerkomt op de ellende die ze 
veroorzaken onder de burgerbevolking, vooral in de verafgelegen dorpen in de 
heuvels. 
 
Vanuit de assen Bukavu en Uvira koos MFA ervoor om zich ook in 2017 te 
blijven inzetten op die moeilijk bereikbare plaatsen. Behoudens manifeste 
onveiligheid of onbereikbaarheid omwille van de toestand van de wegen 
(vooral in het regenseizoen), trokken onze collega’s diep het binnenland in 
waar ze, in samenwerking met lokale vrouwenorganisaties, noodlijdende en 
kwetsbare vrouwen identificeerden: hetzij vrouwen die slachtoffer werden van 
seksueel of ander gender-gerelateerd geweld, hetzij vrouwen met 
gynaecologische aandoeningen (prolaps of vesico-vaginale fistels).  
Maar steeds werden de vrouwen begeleid voor verzorging, de ene naar de 
lokale gezondheidsvoorzieningen, de andere naar het ziekenhuis van Panzi, 
afhankelijk van de ernst.  
Onze teams legden zich na de medische verzorging ook toe op de 
psychosociale opvang van de vrouwen en via verschillende kanalen (kerken, 
dorpsraden, lokale radio’s,…) werd ingezet op de sensibilisering van o.a. 
mannen en dorpsgemeenschappen. 
 
Het project “Upendo” werd afgesloten. 
 
In Congo nam Caroline Chavaillaz-Wandeler de fakkel over van Nicole Nuyts 
als “Chef de mission”.  
Jan Goossens volgde in augustus Veerle De Craene op als nieuwe directeur 
van MFA. 
 
Rooskleurig was 2017 zeker niet, maar heel zeker ook niet allemaal kommer 
en kwel. Zowel vanuit onze beide huizen in Bukavu en Uvira als het 
secretariaat in Leuven, werd hard gewerkt om tegemoet te komen aan de 
lotsverbetering van de meest kwetsbare vrouwen in één van de armste en 
onveiligste regio’s ter wereld. En het werk is nog niet af. 

 
Er wordt in Congo op ons gerekend. En wij rekenen op u. 
 

       
Kati Devos         Jan Goossens 
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Mamas for Africa in een notendop 

Missie 

 
Mamas for Africa vindt respect voor vrouwenrechten cruciaal. We beschouwen 
vrouwen als de hoeksteen van de samenleving. Respect voor hun waardigheid is 
de ultieme voorwaarde voor het bereiken van vrede en duurzame ontwikkeling.  

In onze projecten in Afrika hebben we daarom in de eerste plaats oog voor de 
meest kwetsbare vrouwen in de samenleving. Omdat zij het vaakst slachtoffer 
zijn van uitsluiting en seksueel of ander geweld. 

 
Visie 
 
Mamas for Africa faciliteert in de eerste plaats medische zorgen en biedt 
psychologische bijstand aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld.  

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. We 
zorgen ervoor dat ze laagdrempelige toegang tot zowel medische als 
psychologische hulp krijgen.  

Daarnaast zetten we ook in op weerbaarheid en bewustwording. Wij zijn ervan 
overtuigd dat bewuste vrouwen sterker staan. Weerbaarheid streven we na door 
vrouwengroepen te organiseren, de solidariteit tussen de vrouwen te verhogen 
en hun positie in de samenleving te verbeteren.  

We doen dit met respect voor de eigenheid, cultuur en identiteit van de vrouwen 
en vertrekken altijd vanuit de wijze waar op ze zelf deze gendergelijkheid willen 
nastreven. 

Omdat vrouwen na verkrachting vaak verstoten en afgewezen worden, richten 
we ons zeer specifiek op sociale re-integratie. Daarom betrekken we ook zo veel 
mogelijk de gemeenschappen en mannelijke bevolking bij onze werking. Dat 
gebeurt onder meer door te bemiddelen tussen alle partijen om zo de rechten 
van de vrouwen ingang te doen vinden in de wijze waarop de verschillende 
groepen met elkaar samenleven. 

Verder werd gewerkt aan de economische versterking van vrouwen (via 
vorming). 

 
Focus op Oost-Congo 
 
De werking van MFA was in 2017 nog steeds gericht op Oost-Congo: vanuit 
Bukavu en Uvira werden respectievelijk 4 en 3 assen bediend: dorpen van 
waaruit MFA zijn werk in het binnenland organiseert en uitvoert.  
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Zowel in Bukavu als in Uvira heeft Mamas for Africa een Maison de la Femme, 
een vrouwenhuis, dat verschillende functies vervult: tijdelijke opvanghuizen, de 
werkstek voor het lokaal personeel van MFA en vormingscentrum. 

 
Samenwerking met Aprohade (Rwanda) 

 
In Rwanda bleef MFA samenwerken met Aprohade (Association pour la 
Promotion des Handicappées et des Défavorisées), een organisatie die vorming 
en tewerkstelling biedt aan gehandicapte en kwetsbare vrouwen en meisjes in 
Kigali. In het atelier van Aprohade worden handdoeken (ter beschikking gesteld 
door De Witte Lietaer aan lage inkoopprijs) met de hand geborduurd die nadien 
door MFA verkocht worden. Waardig werk en een inkomen voor vrouwen in 
Kigali en een bescheiden opbrengst voor MFA: een win-win situatie. 

 
Aandacht voor samenwerking en kwaliteit 
 
In 2016 werd reeds een aanzet gegeven om de samenwerking en de 
harmonisatie van de beide MDLF’s te concretiseren; dit werd in 2017 verder 
uitgerold. 
Nicole Nuyts was chef de mission, maar gaf de fakkel op het einde van het jaar 
door aan Caroline Chavaillaz-Wandeler. 
De communicatie tussen beide huizen verliep zeer vlot. 
Op administratief vlak werd o.a. het veiligheidsplan afgewerkt en werd er verder 
getimmerd aan een aantal procedures. 
Conform de harmonisatie van de werking van beide huizen werd er ook gezien 
hoe monitoring en evaluatie van het werk nog kon verbeteren. 
 

 

 
 
 

Deze kaart toont één van de redenen waarom de toestand in de regio zo 
onstabiel blijft: de enorme rijkdom onder de grond is omgekeerd evenredig 

met de bittere armoede erboven… 
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Mamas for Africa in Congo 

 
Algemene context 
 
De belofte die er eind 2016 werden gedaan om in 2017 dan toch verkiezingen 
uit te schrijven brachten niet de politieke verandering die verwacht werd en  
kon niet beletten dat het land verder afgleed: de socio-economische toestand 
van Congo evenals de veiligheidssituatie verbeterden niet, wel integendeel;  
er waren terug meer meldingen van sporadisch gewapende conflicten en van 
een verbetering van een duurzame infrastructuur was helemaal niets te 
merken. 
Men schat het aantal inwoners dat op de één of andere manier nood heeft aan 
dringende humanitaire hulp, op ongeveer 7,3 miljoen personen. Voor de 
humanitaire actoren op het terrein is het een dagelijkse uitdaging om de meest 
kwetsbare en geïsoleerde bevolking te kunnen bereiken, rekening houdend 
met de veiligheids- en structurele problemen. MFA is hierbij een 
gerespecteerde partner in Zuid-Kivu. 
MFA heeft in 2017 deelgenomen aan meetings die in Bukavu georganiseerd 
werden door een cluster van internationale organisaties teneinde informatie te 
kunnen delen over de veiligheid, maar tevens de noden van de bevolking te 
identificeren. Niet enkel gaf het MFA ook zichtbaarheid als organisatie die 
operationeel was in bepaalde regio’s, maar het liet MFA ook toe om zijn 
interventies nog beter af te stemmen op de noden van de lokale bevolking én 
te werken in synergie met andere organisaties. 
 
Er werden door de MDLF’s Bukavu en Uvira ook enkele nieuwe accenten 
gelegd.  
Zo werd het medische luik versterkt door een samenwerking te starten met de 
BCZ (bureaux centrales des zones de santé) voor die SGBV/VSBS-vrouwen 
(sexual and gender based violence/Violence sexuelle basée sur le genre) die 
aan een SOA lijden (seksueel overdraagbare aandoening). Belangrijkste doel 
was om de vrouwen ter plaatse te kunnen behandelen en zo te vermijden dat 
ze de lange reis naar Bukavu moesten maken; daarenboven hoefden ze ook 
hun familie niet achter te laten hetgeen voor vele vrouwen ook een breekpunt 
voor behandeling blijkt te zijn.   
Een ander belangrijk speerpunt was het inzetten op de 
sensibiliseringscampagnes: het is van ontegensprekelijk belang om de 
bevolking (zowel mannen als vrouwen!) te ontmoeten en hen te informeren 
over zeer specifieke thema’s die verband houden met de activiteiten van MFA, 
hen te oriënteren in de problemen waar ze tegenaan liepen en, niet 
onbelangrijk, het gender-thema bespreekbaar te maken, gezien de nog steeds  
precaire situatie van de vrouw in Zuid-Kivu. De meetings en vergaderingen die 
hierover georganiseerd werden, hielpen het taboe dat dikwijls rond SGBV 
heerst, mee doorbreken, al is er nog veel werk aan de winkel. 
 
Tot slot onderstrepen we de aanzet die er gegeven werd om het functioneren, 
rapporteren, opvolging,… van beide MDLF’s te harmoniseren met als doel nog 
beter te kunnen inzetten op de behoeften van de doelgroep. 
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(NB: de aparte en uitgebreide jaarverslagen van beide MDLF’s kunnen steeds 
ingekeken worden). 
 
Veiligheid 
 
Het veiligheidsthema beheerste zeer sterk de interventiestrategie en hing 
ontegensprekelijk samen met de planning van de activiteiten van MFA. 
Onder onveiligheid is te verstaan: ontvoeringen, moorden, overvallen langs de 
wegen, aanvallen op huizen,… 
Voeg hierbij de haast dagelijkse devaluatie van de Congolese Frank waardoor 
de bevolking nog verder verpaupert en men komt in een vicieuze cirkel terecht 
van kleine en grote criminaliteit die het socio-economisch weefsel verder 
ondergraaft. 
Het hoeft dus geen betoog dat de planning van de activiteiten van MFA 
volledig afhingen van deze degraderende context. 
In 2017 werd een uitgebreide veiligheidsprocedure opgemaakt door de staff 
van MFA: hoe te handelen in kritische situaties? 
 
Partners en Synergie 
 
Synergie 
 
- Forum van INGO’s (Internationale NGO’s): in 2017 sloot MFA zich hier 

terug bij aan. Doel was, om in gezamenlijk overleg, de werking van de 
NGO’s nog beter op elkaar af te stemmen maar o.a. ook een gezamenlijk 
front te kunnen vormen in geval van lokaal, administratief getreiter.  
Tegelijk is het Forum van de INGO’s ook een overlegorgaan met de 
Congolese overheid. 
Voor MFA betekent het tevens ondersteuning voor allerhande juridische 
kwesties. In het bijzonder heeft het MFA geholpen bij de opmaak van het 
dossier voor de hernieuwing van het kaderakkoord met de Congolese 
overheid. 

- INSO (International NGO Safety Organisation) (Bukavu): MFA volgde 
geregeld deze briefings waardoor waardevolle informatie kon worden 
gedeeld en bekomen met betrekking tot de veiligheidssituatie. Alvorens de 
MFA-teams het veld ingingen werd er steeds contact opgenomen met 
INSO. 

- OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
(Uvira): gelijklopend met INSO in Bukavu 

- Cluster rond SGBV: tijdens deze 2-wekelijkse meetings kon informatie 
gedeeld worden met de andere actoren die ook actief waren op het gebied 
van SGBV: het verhoogde de visibiliteit van het werk van MFA in het veld. 
De gegevens die bekomen werden uit het veld konden zo gebundeld 
worden. 

- Andere: indien mogelijk en nuttig werd er deelgenomen aan aparte 
vergaderingen die betrekking hadden op de veiligheid en SGBV.  
(de organisaties hebben soms een andere naam, maar zowel in Bukavu 
als in Uvira sloot MFA zich hierbij aan). 
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Partnerschappen 
 

- Ziekenhuis van Panzi 
- Partners op het terrein: de lokale vrouwenorganisaties die, met steun van 

en vorming door MFA, het werk van MFA in de afgelegen dorp mee 
handen en voeten gaven (vb. Femmes sous le Palmier van Kabare) 

- BCZ (bureaux centrales des zones de santé) 
- IITA (International Institute of Tropical Agriculture)  

 
Andere contacten: 
 
- Contacten met de lokale en provinciale overheden 
- Zoektocht naar nieuwe/andere partners: 

 Artsen Zonder Vakantie (Bukavu): als antwoord op de overbezetting van 
het ziekenhuis van Panzi en om tegemoet te komen aan de medische 
noden van de vrouwen 
 Louvain Coopération (Bukavu): in de zoektocht naar het heropstarten 
van kleine socio-economische projecten 
 WAHA (Women And Health Alliance International) (Uvira): dezelfde 
reden als eventuele samenwerking met Artsen Zonder Vakantie 

 
Maison de la Femme, Bukavu 

 

 
 

- Personeel 
7 personeelsleden op de payroll: 

o Caroline Chavaillaz Wandeler: coördinatrice sinds mei 2017 
Later in het jaar werd ook beslist dat ze Cheffe de Mission zou 
worden vanaf 2018  
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o Chanceline Furaha Hamuli: adjunct coördinatrice 
o Noëlla Tembela: psychosociaal assistent en verpleegkundige 
o Régine Mukome: psycholoog 
o Gilbert Nguvu: chauffeur 
o Moise Mugisho: tuinier en onderhoudsman 
o Irène Namugabo: huishoudster (onderhoud en keuken) 

 
Verder was er ook het personeel van de beveiligingsfirma HDW  
(3 personen: Nene, André en Justin). 
 

- Administratie: 
o Controle van de DGI (Direction Générale des impôts) in mei 
o Arbeidsinspectie in maart 
o Jaarlijkse verplichte aangiften 
o Hernieuwing van licenties (sociale zaken en ministerie van 

planning) 
o Stopzetting van mutualiteitsbijdragen  
o Indiening dossier voor hernieuwing kaderakkoord met de 

Congolese overheid 
 

- Logistiek 
o Vervanging van de oude generator (in brand gevlogen in 

augustus) 
o Onderhoud van de wagen (Toyota) 
o Onderhoud van het huis 
o Abonnementen water en elektriciteit ondanks de problemen van 

continuïteit  
o HDW, beveiligingsfirma: hernieuwing contract  

 
- Juridische dossiers, bijgestaan door Meester Bisimwa 

o Afhandeling van lopende dossiers; de meesten zonder gevolg 
 

- Resultaten 
 
Het MDLF van Bukavu werkt vanuit 4 verschillende assen: Kalehe, 
Kabare, Walungu en Bunyakiri. 
 
De partnerorganisaties van die verschillende assen identificeren de 
vrouwen tijdens informatiecampagnes; ze richten zich dan tot de vrouwen 
die slachtoffer werden van seksueel geweld of een (complexe) 
gynaecologische aandoening hebben (een prolaps of een vesicovaginale 
fistel). Vrouwen worden dan een eerste keer gehoord door de lokale 
psychosociale medewerkers (APS: assistant psycho-social du terrain) en 
nadien bijgestaan door de APS en verpleegkundige van MFA.  
Na selectie worden de vrouwen dan naar het Panzi-ziekenhuis gerefereerd 
waar ze behandeld worden, hetzij medicamenteus, hetzij chirurgisch. Het 
Panzi-ziekenhuis olv Dr. Denis Mukwege heeft een uitstekende reputatie, 
maar is overvraagd en heeft net daardoor ook een beperkte 
opnamecapaciteit waardoor elk van de MDLF’s er slechts 7 vrouwen per 
week naartoe mogen sturen. 
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(NB: MFA kreeg eind 2017 een brief van Dr. Mukwege waarin hij zijn 
waardering uitspreekt voor de samenwerking met MFA). 
 
MFA faciliteert het transport van de vrouwen van de (afgelegen) streek 
waar ze wonen tot in het ziekenhuis van Panzi. 
Soms overnachtten de vrouwen ook nog in het MDLF voor ze in Panzi 
toekomen. 
In totaal werden er 257 vrouwen opgevangen, waarvan er 251 naar Panzi 
werden gerefereerd en er 132 een chirurgische ingreep kregen. 
 
 

 
 
Ter vergelijking met 2016: 
 

 
 
 

Het totaal opgevangen vrouwen blijft quasi gelijk: dat het er iets minder zijn 
heeft vooral te maken met de beddencapaciteit van Panzi. 
Opvallend verschil: de verschuiving van het aantal vrouwen die slachtoffer 
werden van seksueel geweld (en daarvoor opgevangen werden), naar 
vrouwen met een prolaps.  
Concreet: er werden 592 consultaties uitgevoerd, waarbij 415 vrouwen 
lokaal konden behandeld worden. 
 

SVS; 83

Prolaps; 
169

Fistel; 5

Opvang MDLF Bukavu 2017
257 vrouwen

SVS; 180

Prolap
s; 85

Fistel; 3

Opvang MDLF Bukavu 2016
268 vrouwen
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Naast het faciliteren van de medische ondersteuning, werd er vervolgens 
door de lokale partnerorganisaties en het MFA-team ook psychologische 
begeleiding aangeboden. 
 
Het werk van de lokale partnerorganisaties in 2017 moet in het juiste 
perspectief geplaatst worden aangezien er pas in mei een doorstart werd 
gegeven voor de samenwerking met hen.  
Concreet: 
- 187 thuisbezoeken en begeleiding bij 55 vrouwen 
- 1 begeleiding van een (zelf)hulpgroep van 8 vrouwen die 9 sessies 
volgden 
- 12 familiale bemiddelingstrajecten, waarvan slechts één zonder succes 
werd afgesloten (de man aanvaardde zijn vrouw niet meer). 
 
De medewerksters van MFA hebben in totaal 14 vrouwen individueel 
begeleid, waarvan 6 complexe gevallen en 6 minder getraumatiseerde 
vrouwen. 
 
Belangrijk is te vermelden dat het merendeel van de begunstigde vrouwen 
zegt genezen te zijn dankzij de tussenkomst van MFA.  
De cijfers: 
Fysieke verbetering: 
- 91,05% van de vrouwen met een prolaps was effectief genezen na een 
behandeling 
- 97% van de vrouwen die behandeld werden voor SOA was genezen 
 
Psychische verbetering: 
- 71% van de vrouwen met een prolaps 
- 73% van de vrouwen met een SOA 
 
Samenvattend: 100% van de vrouwen zegt tevreden te zijn over de 
tussenkomst van MFA. 
 
Naast de medische en psychologische begeleiding werd er ook ingezet op 
sensibilisering.  
In totaal hebben zo’n 587 personen in de 4 assen kunnen deelnemen aan 
informatiesessies die gegeven werden door zowel de lokale 
partnerorganisaties als de teams van MFA. 
Opvallend was dat de deelnemers aan de sessies bijzonder 
geïnteresseerd waren en vragende partij waren om nog meer informatie te 
krijgen over deze, toch wel moeilijk bespreekbare thema’s.  
Voor wat betreft SOA gaven de deelnemers blijk van een meer dan 
behoorlijke kennis. Over prolaps bleek de kennis heel wat minder te zijn. 
 
Tot slot was er ook het aspect vorming. 
Er werd in het bijzonder ingezet op de vorming van de lokale partner.  
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- Budget 
 

 
 
Ter vergelijking 2016: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Psychosociale 
begeleiding en 

medische 
ondersteuning; 

32,77%

Capaciteits
versterking

; 1,66%

Preventie; 
0,42%

Personeel ; 
39,23%

Logistiek; 
25,43%

Bankkosten; 
0,49%

BUDGET BUKAVU : 133.054 EUR

Medische 
ondersteuning

; 8%

Psychosociale 
begeleiding; 

22%

Capaciteitsver
sterking; 1%

Personeel ; 
48%

Logistiek; 
19%

Bankkosten; 
1%

BUDGET BUKAVU : 137.267 EUR
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Maison de la Femme, Uvira 
 

 
 

- Personeel 
12 personeelsleden op de payroll 

o Nicole Nuyts: Cheffe de Mission in 2017, maar heeft deze functie 
doorgegeven aan Caroline (Bukavu) 
Coördinatrice van het MDLF in Uvira 

o Nathalie Kazimbe: adjunct coördinatrice sinds februari 2017 
o Eulalie Amani: psychologe 
o Timothée Yenga: psycholoog 
o Gisèle: psychologe (ondertussen vervangen) 
o Salima Anzuruni: psychosociaal assistente en verpleegkundige 
o Henri Safari: chauffeur 
o Dieudonné Karafula: bewaker 
o Freddy Bisimwa: bewaker 
o Gaston Kyenge: bewaker 
o Mtiningi Kayoga: bewaker 
o Nathalie Shabani: huishoudster (onderhoud en keuken) 

 
- Administratie 

o Controle van de DGI (Direction Générale des impôts)  
o Arbeidsinspectie in maart 
o Jaarlijkse verplichte aangiften 
o Hernieuwing van licenties (sociale zaken en ministerie van 

planning) 
o Hulp bij indiening dossier voor hernieuwing kaderakkoord met de 

Congolese overheid 
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- Logistiek 
o Verhuis van het oude MDLF naar een nieuwe site (op 27 

oktober) 
o Onderhoud van de wagen (Toyota) 
o Onderhoud van de moto (Yamaha) 
o Abonnementen water en elektriciteit ondanks de problemen van 

continuïteit  
 

- Resultaten 
 
Het MDLF van Uvira werkt vanuit 3 verschillende assen: Luvungi, Baraka 
en Sebele 
 
De werkwijze mbt de opvang van de vrouwen is gelijklopend met die van 
het team in Bukavu. 
 
433 vrouwen konden geholpen worden via medische ondersteuning, 
waarvan er 250 naar Panzi werden gerefereerd en 188 vrouwen lokaal 
behandeld werden. 
Door de behandelingen ook lokaal aan te bieden konden er opmerkelijk 
meer vrouwen geholpen worden. 
Ter vergelijking: in 2016 waren het nog 300 vrouwen in totaal waarvan een 
53-tal lokaal werden behandeld. 
PS: evenals het MDLF van Bukavu, liep men ook in Uvira aan tegen een 
geregelde opnamestop en het gelimiteerde aantal vrouwen die 
doorgestuurd mochten worden. 
 
Op 1 vrouw na, waren alle medische behandelingen succesvol! 
 
Goed 888 vrouwen en meisjes werden opgevangen en beluisterd door de 
psychosociaal assistenten van het terrein (APS du terrain) 
683 vrouwen werden doorverwezen naar de verpleegkundige van MFA. 
706 vrouwen werden geconsulteerd door de verpleegkundige van MFA: dit 
zijn er meer dan het aantal gerefereerden omdat er ook vrouwen bij waren 
die zich rechtstreeks aanboden in het MDLF van Uvira. 
 
Het aantal vrouwen die gerefereerd werden vanuit Baraka en Sebele lag 
opmerkelijk lager omwille van de onveiligheid in die regio sinds juni 2017. 
 
De 706 vrouwen die geconsulteerd werden door de verpleegkundige van 
MFA werden op dat moment ook een eerste keer beluisterd in het kader 
van de psychosociale begeleiding. 
137 vrouwen hadden nood aan een concrete psychologische opvolging. 
Het aantal sessies die daarvoor nodig waren varieerde van 2 tot 10, 
afhankelijk van de noodzaak. 
Ongeveer 68% van de vrouwen konden hun begeleiding succesvol 
afronden; een deel vrouwen haakte vroegtijdig af om multiple redenen (vb. 
verhuis omwille van de onveiligheid). 
2 vrouwen waren zodanig getraumatiseerd dat ze verwezen werden naar 
de psychiatrisch kliniek SOSAME (Broeders van Liefde) in Bukavu. 
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75% van de vrouwen die door het team van MFA voelden zich nadien ook 
effectief beter en evenveel rouwen waren tevreden van hun opvang. 
 
Opvallend was dat er geen enkele familiale bemiddeling kon worden 
uitgevoerd: ofwel waren de mannen vertrokken naar onbekende oorden 
ofwel hadden ze ondertussen al een andere vrouw genomen. 
 
Ook in Uvira werd er naast de medische ondersteuning en de psych-
sociale begeleiding, ingezet op sensibilisering. 
 
In Uvira werd de sensibilisering uitgevoerd op 4 niveaus: 

o door de APS du terrain: geschat wordt dat ze goed 13.000 
vrouwen (voornamelijk), mannen en minderjarigen hebben 
kunnen bereiken. 

o Door de MFA-teams zelf 
o Door tijdelijke medewerkers werden ongeveer 1.000 personen 

bereikt. 
o Via de radio (8 uitzendingen): onmogelijk in te schatten hoeveel 

mensen dit gehoord hebben. 
 

Tot slot werd er ook ingezet op vorming; in Uvira werd een computercursus 
aangeboden voor jongeren en verantwoordelijken. In 2017 werden er 2 
cycli georganiseerd (reeds de 8ste en de 9de). 
 
Voor het personeel zelf werd ook vorming georganiseerd: 

o voor de APS du terrain: zelfstandige opvang van slachtoffers en 
vorming rond gender 

o Personeel MFA: vorming rond zelfstandig werken en conflicten 
op het werk 

o De verpleegkundige van MFA en 4 APS’en du terrain gingen 
naar Bukavu waar ze samen met collega’s van het MDLF van 
Bukavu een vorming kregen rond de identificatie van 
gecompliceerde gevallen; dit werd gegeven door een externe 
consultante. 

 
In de globale context van het werk dat verricht wordt in soms zeer moeilijke 
omstandigheden, is MFA een zeer gerespecteerde organisatie zowel 
onder de NGO’s, de bevolking als de lokale overheid. 
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- Budget 
 

 
 
Ter vergelijking 2016: 

 
 

 
 

 
 
Kaderakkoord Mamas for Africa en de Congolese overheid 
 
MFA diende in 2017 het kaderakkoord met de Congolese overheid te 
hernieuwen. 
Een delegatie van 2 consultants vanuit Kinshasa heeft van 11 tot 15 
december een controle uitgevoerd over het werk en de organisatie van MFA: 

- Budgetten 
- Objectieven van MFA 

Psychosociale 
begeleiding en 

medische 
ondersteuning; 

29,37%

Capaciteitsve
rsterking; 

5,86%

Personeel ; 
48,83%

Logistiek; 
14,11%

Bankkosten; 
1,83%

BUDGET UVIRA : 165.647 EUR

Personeel 
MDLF Uvira; 

39%

Logistiek; 
11%

Bankkosten; 
1%

Medische 
begeleiding ; 

25%

Psychosociale 
begeleiding; 

23%

VORMING ; 1%

BUDGET UVIRA : 162.868,77 EUR
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- de domeinen waarin MFA actief is 
- de plaatsen waar MFA actief is 
- aantal medewerkers 
- aantal ex-pat’s 
- licenties, certificaten,… 

(We kregen ondertussen de melding dat het kaderakkoord goedgekeurd 
werd). 
 
Stopzetting Project Upendo 
 
Upendo is een project dat door MFA werd opgestart in januari 2011 ten 
behoeve van vrouwen in en rond Bukavu die leven met een kropgezwel en die 
doorgaans niet bij andere organisaties terecht konden.    

Vrouwen die met deze pathologie te maken hadden, konden zich registreren 
bij Upendo. De coördinatrice van het project, Dr. Sifa, onderzocht dan deze 
vrouwen en gaf hen verder advies. Voor zo’n 15 percent van de vrouwen was 
er een operatie noodzakelijk.  

Voor deze operaties werkt Upendo samen met drie lokale partnerziekenhuizen 
(Ciriri, Kavumu, Miti). Het ziekenhuis werd hiervoor door MFA vergoed. Er was 
een schriftelijk akkoord met het ziekenhuis omtrent de prijs per ingreep en het 
aantal ligdagen. Na de operatie volgde Dr. Sifa de geopereerde patiënten in 
de mate van het mogelijke op via geplande terreinbezoeken. Zij werd daarin 
bijgestaan door lokale medewerkers.  

Jaarlijks ontving Upendo 25.000€. Er werd evenwel tot de vaststelling 
gekomen dat er een onevenwicht was tussen het gereserveerde budget, de 
zeer beperkte workload en daginvulling van Dr. Sifa en haar 2 medewerkers 
en het aantal patiënten dat effectief geholpen werd.  
Andere pistes werden onderzocht, maar er werd finaal beslist om het project 
af te sluiten.  
Dit laat MFA toe om nog meer, zo niet enkel, te focussen op de problematiek 
van SVS, prolapsus en fistels. 
 
In 2017 werden er 35 vrouwen geopereerd. (in 2015 waren er dat nog 149 en 
in 2016 nog 58). 
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Dienstreizen 
 
Jan vertrok in augustus, enkele dagen na zijn aanwerving naar Oost-Congo 
om kennis te maken met het team van Bukavu en Uvira en om een goed 
begrip te krijgen van het werk van MFA ter plaatse. 
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Mamas for Africa in België 
 

Algemeen beheer 
 

- Naam van de vzw: Mamas for Africa (MFA) 
 

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

 
- Verantwoordelijken 

Voorzitster: Kati Devos 
Directeur: Jan Goossens 
 

- Juridisch statuut: vzw, opgericht op 2/12/1999 
 

Raad van Bestuur 
 
De samenstelling van de Raad van Bestuur was als volgt: 

- Hilde Mattelaer, ere-voorzitster 
- Kati Devos, voorzitster 
- Koenraad Goris 
- Mieke Van Hecke 
- Miet Maertens 
- Roel Merckx 
- Veerle Draulans 

 
Eén nieuw lid trad toe tot de Raad van Bestuur: Magda Doms 
 
Personeel 
 

Het kantoor in Leuven werd bestaft door 4 personen, te weten: 
- Anouk Baetens: Office Management en Event Planning (0,6 VTE) 
- Sandra Nelles: Communicatie en Fondsenwerving (0,8 VTE) 
- Luc Wolfs: Boekhouding (0,2 VTE) 
- Jan Goossens: Directeur (1 VTE) 
In totaal dus 2,6 VTE. 
 
Tijdens de zwangerschap en moederschapsrust van Anouk werd ze voor 
een deel van haar taken vervangen door Luc Wolfs, Fanny en Sandra 
 
Na een beslissing van de Raad van Bestuur werd de directrice, Veerle De 
Craene, op 1 augustus vervangen door Jan Goossens. 
 

Vrijwilligers 
 

Zonder de toewijding en het engagement van een aantal vrijwilligers zou 
het onmogelijk zijn om het werk van MFA, ook in België handen en voeten 

mailto:info@mamasforafrica.be
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te geven. Op de talloze activiteiten waaraan MFA-deelname, waren zij 
meestal de eersten waarmee geïnteresseerden in ons werk in contact 
kwamen: 
 
Maar ook in hun gemeente of stad profileerden een aantal vrijwilligers/sters 
zich als ambassadeurs van MFA. 
 
En afgezien van vrijwilligers op standen, werkten vrijwilligers o.a. ook mee 
voor: 
- het vertalen van fondsenwervende brieven en vertalen allerlei (folders, 

jaarverslag,…) 
- checken van de onkostennota’s van Congo 
- opvolging boekhouding 
 

Externe evenementen 
 

- Project ism de UCLL-afdeling Eventmanagement in Leuven: studenten 
werkten een event voor MFA uit. 

- Athénée Royal de Nivelles op 15, 16 en 17 februari: infostand 
- Rotary Sint-Gillis-Waas Camasiacum: presentatie MFA en steun voor 

aankoop en onderhoud van een moto en aankoop van laptops. 
- Dag van het Geluk in KULeuven op 15/4: verkoop- en infostand  
- Africa Filmfestival in Leuven op 3/5 en 6/5: infostand 
- Wereldfeest Noord-Zuid Bewegingen Leuven op 3/6: infostand 
- De Langste Dag in Leuven op 24/6: infostand  
- GROS Schilde 25 jaar op 26/8: verkoop- en infostand  
- Home Consult in Tervuren op 2/9: verkoop van drank op de 

avondmarkt in Tervuren tvv MFA 
- Opening ontmoetingscentrum Kasterlee op 2/9: infostand 
- Jaarmarkt Leuven op 4/9: verkoop- en infostand  
- Panelgesprek van MFA in het Notarishuis in Leuven op 25/11 
- De Andere Kerstmarkt: verkoop- en infostand 
- Music for Life 2017:  

 deelname van MFA aan de Warmathon op 23/12 
 Burger Folie steunt MFA met de verkoop van drank 

 
Externe communicatie: MFA in de media 
 

- Januari: Reportage met Kati Devos, Veerle De Craene en Sandra 
Nelles door studenten Journalisties van Thomas More met publicatie op 
hun website 

- Bicap (een vereniging van kinesitherapeuten gespecialiseerd in 
zwangere vrouwen) vermeldt MFA op hun website met een link naar 
onze website 

- April: Publicatie van een advertentie van MFA in de catalogus van het 
Afrika Filmfestival 

- 26 juni: ‘De vijf levenslessen van’ Hilde Mattelaer in de Standaard 
- 20 september: ‘Opiniestuk’ in de Standaard met Jan Goossens 
- December: Reportage met Kati Devos, haar moeder en twee dochters 

in het tijdschrift van KVLV ‘Vrouwen met Vaart’ 
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- Publicaties in de media via de groepscampagne van Testament.be 
 
Sociale media 
 
MFA is actief op Facebook en heeft er goed 900 volgers.  
Op Instagram zijn het er goed 155 volgers. 
 
Fondsenwerving 

 
Giften 

MFA is geen NGO en kan dus geen aanspraak maken op 
overheidssubsidies. 
Inkomsten worden voor het belangrijkste gedeelte bekomen via steun van 
donateurs.  
De donateurs worden benaderd via direct maling campagnes en die zijn 
volledig in handen van MFA. 
 De cijfers voor 2017: 
 Aantal mailings/campagnes: 11 
- 1 direct mailing campagne per maand met uitzondering van april 2017 
- Per trimester werd deze campagne verstuurd met een periodiek 

tijdschrift: een algemene folder in maart, het jaarverslag in juni, een 
uitgebreide folder over nalatenschappen in september en een 
algemene folder in november. 

- In de maand november zat bij de periodieke zending ook de jaarlijkse 
agenda van MFA. 

- In de maand augustus werd er ook een uitnodiging meegestuurd voor 
het ‘Salon van het Testament’ in Leuven en Charleroi. 

- In de maand oktober werd er ook een uitnodiging meegestuurd voor het 
panelgesprek van MFA in november (enkel voor de Nederlandstaligen). 

  
Aantal fondsenwervende brieven: 77.126 ex. 
Aantal giften gekoppeld aan een mailing: 8.672 
Totaal aantal giften incl. giften zonder mededeling: 14.594 
Aantal unieke schenkers in de loop van 2017: 5.282 
Aantal actieve schenkers op 1 januari 2018: 6773 
Bruto inkomsten: € 488.657,97 
Respons: op jaarbasis gemiddeld 11,38 % 

 
Fondsenwerving via telefoon 

 
Om het bestand aan actuele donateurs uit te breiden en nieuwe, mogelijke 
schenkers te werven, werd met In2Com een telefooncampagne opgestart 
in 2016; de resultaten van deze campagen voldeden evenwel niet aan de 
verwachtingen. 
Vanaf half december 2016 werd er gestart met een tweede campagne, 
maar ook deze kon de verwachtingen niet inlossen. 
Daarom werd beslist om in februarie 2017 deze campagne volledig stop te 
zetten. 
 

 

http://testament.be/
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Evolutie van unieke donateurs: 
 

 
  
Om deze dalende trend een halt toe te roepen, werden verschillende 
fondsenwervende firma’s gecontacteerd, werden gesprekken gevoerd en 
werden analyses gemaakt om de financiële situatie van MFA gezond te 
houden en te kunnen blijven voldoen aan de vraag en de noden van de 
doelgroep: de kwetsbare vrouwen in Oost-Congo. 
 
Naast mailingcampagnes (483.625,65€) zijn er nog inkomsten die 
voortkomen uit: 
- Spontane giften: 10.174,52€ 
- Feestgiften: 

4 sympathisanten vroegen ter gelegenheid van hun feest aan hun 
gasten om een gift te schenken aan Mamas for Africa. Samen gaven zij 
zo een bedrag van 7.670€ ten voordele van het werk van Mamas for 
Africa.  

- Acties en evenementen:  
Music For Life: 1.520,16€ 
Rotary St. Gillis: 6.500€ 
Soroptimist Eeklo: 7.500€ 
 4de Pijler: 1.000€ 
 VSPF vzw: 1.281,51€ 

- Legaten: er kwamen 4 legaten binnen twv 37.491,30€ 
- Subsidies: 

GROS Schilde: 2.874,00€ 
Le Monde Selon Les Femmes: 16.290,40€ 
Verkoop (postzegels en handdoeken e.d.): 7.082,95€ 
 

Deze verschillende acties brachten in totaal 93.573,84€ Euro op. 
 
Verder waren er nog andere bedrijfs- en financiële opbrengsten ten 
bedrage van 39.265,04€ 
 
De total inkomsten uit fondsenwerving (giften, acties,…) bedroeg in 2017 
616.464,53€ 
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Resultaten: 

 

 
 

Ter vergelijking: 

 

 
 
 
Aanvraag Fiscale Attesten 
 
Goed nieuws! 
Zoals elke organisatie die een erkenning heeft om fiscale attesten uit te reiken, 
moest er in 2017 een dossier ingediend worden om een verlenging van deze 
erkenning te bekomen. Deze aanvraag voor hernieuwing als instelling voor 
hulpverlening aan ontwikkelingslanden werd eind juni 2017 ingediend. Er werd 
aangedrongen op een hernieuwde erkenning voor 4 jaren (van 2018 tot en 
met 2012).  
Op basis van het ingediende dossier en na controle, bepaalt het Ministerie van 
Financiën dan of MFA de regelgeving rond de inkomstenbelasting naleeft. 
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Daarnaast wordt ook het advies van het Ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking ingewonnen om te zien of het werk van MFA ook 
ontwikkelingsrelevant is. 
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Financieel Verslag (balans en resultatenrekening) 
 

DE FINANCIELE BALANS 

ACTIEF   

Vastliggende activa   

Gronden en gebouwen  €          169.212  

Installaties en uitrusting  €             3.703  

Meubilair en rollend materieel  €             3.840  

Overige  €                320  

Vlottende activa   

Overige vorderingen  €             3.304  

Vorderingen < 1 jaar  €             2.314  

Geldbeleggingen  €          839.191  

Beschikbare middelen  €            76.636  

Overlopende rekeningen  €            11.737  

TOTAAL 

 €       

1.110.257  

PASSIEF   

Eigen vermogen   

Kapitaal  €          231.944  

Reserves  €            41.523  

Overgedragen resultaat  €          809.608  

Schulden   

Schulden < 1 jaar  €            18.913  

Overlopende rekeningen  €             8.267  

TOTAAL 

 €       

1.110.257  

RESULTATENREKENING 

UITGAVEN   

Aankopen  €             3.147  

Projecten  €          312.827  

Fondsenwerving  €            98.211  

Beheer  €          227.261  

Afschrijvingen  €            25.252  

TOTAAL 

 €           

666.698  

INKOMSTEN   

Verkoop  €             7.093  

Giften  €          502.049  

Legaten  €            37.491  

Subsidies  €            29.046  

Evenementen en acties ten voordele van MFA  €             1.530  

Financiële opbrengsten  €            39.265  

TOTAAL 

 €           

616.474  

  

VERLIES  €          -50.224  

 


