
Geld nalaten voor 
vrouwenrechten

Mama Cash 
in uw testament



Verander de wereld, ook in 
de toekomst
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Onze donateurs behoren tot 
’s werelds meest gepassioneerde
voorvechters van vrouwenrechten.

Toen Nederlandse banken 30 jaar geleden weiger-

den om vrouwelijke ondernemers starters leningen

te geven, waren het donateurs zoals u die deze 

barrière doorbraken door het steunen van Mama

Cash’s unieke Garantiefonds voor vrouwen.

Toen huishoudelijk werkers de International Labour

Organization bestookten met de eis dat er fatsoen-

lijke richtlijnen moesten komen voor de arbeids-

omstandigheden van de miljoenen huishoudelijke

hulpen wereldwijd, waren het donateurs zoals u 

die ervoor zorgden dat ze door konden gaan tot 

hun stem gehoord werd. (In 2011 is het VN-verdrag

‘Domestic Work is Decent Work’ aangenomen, dat

huishoudelijk werk erkent als werk.) 

Toen regeringen over de hele wereld vrouwen het

recht ontzegden baas te zijn in eigen buik, en vele

van hen stierven doordat ze hun toevlucht moesten

nemen tot illegale abortussen in achterafsteegjes,

waren het donateurs zoals u die telefonische 

hulp lijnen voor informatie over veilige abortussen 

financierden. 

En het is uw geld dat de zichtbaarheid van les -

bische vrouwen heeft vergroot, en ervoor heeft

gezorgd dat zij meer kansen en rechten kregen.
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30 jaar lang hebben Mama Cash en de organisaties

die zij steunt, gevochten voor een rechtvaardige

wereld voor vrouwen en meiden. Maar er is nog 

een lange weg te gaan. Bovendien staan ook 

felbevochten verworvenheden, bijvoorbeeld op 

het gebied van seksuele en reproductieve rechten,

economische zelfstandigheid en veiligheid, steeds

weer onder druk.

Daarom werkt Mama Cash onvermoeibaar door 

om de aandacht voor en de roep om volwaardige

rechten voor alle vrouwen en meiden wereldwijd

springlevend te houden.

Graag nodig ik u uit om na te denken over het 

opnemen van Mama Cash in uw testament, om zo

de wereld ook in de toekomst te blijven veranderen,

samen met ons. 

Met solidaire groet, 

Nicky McIntyre

Directeur Mama Cash
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niet alleen geld, maar ook

kansen, scholing
en solidariteit

met geld geef je mensen
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De erfenis die zij kreeg, gaf het
startschot voor Mama Cash 
Marjan Sax
“25 jaar oud was ik toen ik van mijn vader 2,5 miljoen gulden erfde. Hij had
goed geboerd in de handel in nieuw en oud ijzer, mijn moeder was al eerder
overleden en ik was enig kind. Dus kreeg ik al zijn geld. Ik zat er behoorlijk
mee in mijn maag.

Het was begin jaren tachtig en ik was actief in de studenten- en vrouwenbeweging. Daar was het niet bon ton

om rijk te zijn, dan was je een verdachte kapitalist, dus eerst heb ik er angstvallig over gezwegen en het geld

gewoon stilletjes op de bank laten staan. Tot ik me realiseerde dat ik het kon gebruiken voor wat mij na aan het

hart ligt: de wereld veranderen en vrouwen en meiden meer kansen geven. In 1983 richtte ik daarom met vier

andere vrouwen Mama Cash op.

Het mooie is: die miljoenen guldens van mijn vader hebben zo’n enorme spin-off gehad. De afgelopen 30 jaar

heeft Mama Cash maar liefst 37 miljoen euro geïnvesteerd in vrouwen- en meidengroepen. Maar dat is niet alles.

Naast nieuw geld heeft die erfenis nog oneindig veel meer opgeleverd. Met geld geef je mensen niet alleen geld,

maar ook kansen, scholing, inzicht en solidariteit. Ik had 30 jaar geleden niet durven dromen dat mijn geërfde geld

zo'n enorme impact zou hebben.” 
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Mama Cash was het eerste 
internationale vrouwenfonds ter
wereld, en is nog altijd een van 
de meest vooruitstrevende 
voorvechters van vrouwenrechten.

• Wij zijn op zoek naar daadwerkelijke vooruitgang,

net als u. 

• Wij richten ons op kwesties die andere fondsen 

te riskant of te controversieel vinden. 

• Wij roepen overheden, politici en sociale 

bewegingen ter verantwoording.

• Wij staan erop dat grenzen verlegd worden 

en niemand buitengesloten wordt.

Mama Cash steunt organisaties 
en bewegingen die geleid worden
door vrouwen, meiden en trans-
genders zelf. 

• Wij steunen vrouwen wiens rechten, prioriteiten

en agenda’s steevast worden genegeerd, 

gemarginaliseerd of gecontroleerd door anderen.

Met onze steun kunnen zij hun stem laten horen,

en daarmee hun prioriteiten op de agenda zetten

en invloed uitoefenen op beslissingen die hun 

levens betreffen. 

• Wij zetten onze strijd voor een betere wereld 

voor vrouwen en meiden onvermoeibaar voort.

En u kunt daar aan bijdragen door Mama Cash 

te laten delen in uw nalatenschap. 

De eerste 
en de brutaalste



30 jaren van hervorming
Wat hebben we samen bereikt
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Wat 30 jaar geleden geaccepteerd
was, is nu onacceptabel.

Dertig jaar geleden werden allerlei vormen van

geweld tegen vrouwen en meiden als normaal en

gerechtvaardigd gezien. 

In veel landen was financiële invloed voorbehouden

aan mannen, net als het recht op een erfenis. Als je

een vrouw was die van vrouwen hield, kon je naar

een dokter, een psychiater of de gevangenis wor-

den gestuurd. 30 jaar geleden beschouwden velen

een formele opleiding voor meisjes nog als onge-

past of overbodig.

Er is veel veranderd. Tegenwoordig weten de 

organisaties die Mama Cash steunt het voor elkaar

te krijgen dat meiden naar school kunnen zonder

lastiggevallen te worden, en dat het onderwijs 

bijdraagt aan hun ontplooiing tot mondige en 

zelfstandige burgers.

Vandaag de dag is er meer oog voor onrechtvaar-

digheid ten opzichte van vrouwen, mede dankzij 

het werk van groepen die Mama Cash steunt.

Inmiddels zijn er vele wetten van kracht die de rech-

ten van vrouwen beschermen. Vrouwengroepen

werken hard om ervoor te zorgen dat regeringen en

gemeenschappen zich aan die wetten houden.

Wij hebben een  
lange adem en 

houden vol
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Degenen voor wie anderen spraken,
spreken nu voor zichzelf. 

30 jaar geleden hadden veel vrouwen en meiden

niet het gevoel dat er plek voor ze was in de 

vrouwenbeweging, als ze al ooit van het bestaan

daarvan gehoord hadden. 30 jaar geleden was 

er geen geld voor vrouwenrechtenactivisme. 

Het kleine beetje geld dat beschikbaar was voor

‘vrouwenkwesties’ werd toegekend door fondsen

waarin de vrouwen om wie het ging zelf geen 

stem hadden.

Vandaag de dag bevinden de groepen die Mama

Cash steunt zich in de voorhoede. Ze oefenen 

druk uit op regeringen, vakbonden en sociale

bewegingen. Ze creëren regionale, nationale en

internationale netwerken om grootschalige 

veranderingen ten gunste van vrouwen, meiden 

en transgenders mogelijk te maken. Ze overtuigen

regeringen van het cruciale belang van het 

betrekken van vrouwen bij crisisoverleg en 

vredesonderhandelingen. Ze verwerven meer 

zeggenschap over hun eigen middelen, oefenen

invloed uit op de prioriteiten die fondsen stellen 

en creëren nieuwe financieringsbronnen gebaseerd

op feministische principes. 

wij geven de 
de toekomst

vorm



Asociación de Trabajadoras del Hogar 

a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) wist

in 2010 nationale afspraken over een minimum-

loon voor huishoudelijke hulpen af te dwingen,

een mijlpaal in de geschiedenis van Guatemala. 



Mama Cash

She lives on
heeft het eeuwige leven



Zij wees Mama Cash aan als 
een van haar erfgenamen 
Mieke van Kasbergen
“Mama Cash is mij zeer dierbaar. Niet alleen omdat ik haar naam bedacht, toen
Marjan Sax begin jaren tachtig met het idee speelde een fonds voor vrouwen
te beginnen. Het was een gelukkige inval, een variatie op de naam van een
zangeres, Mama Cass Elliot van The Mamas and the Papas. Bij onze eigen
Mama Cash had ik het beeld van een sterke, levendige vrouw, die vanaf haar
zetel handen vol geld uitdeelt. Een beeld van kracht en overvloed. 

Wat mij in Mama Cash aanspreekt is diezelfde combinatie van kracht en overvloed. Het stoort me als vrouwen

worden voorgesteld als mensen waar iets mee mis is, die hulpbehoevend zouden zijn. Mama Cash gaat uit van de

kracht van vrouwen, van het idee dat vrouwen sterk zijn en iets teweeg kunnen brengen. 

Ik heb Mama Cash ruimschoots in mijn testament staan, al jaren. Je kunt met een gerust hart je hele nalatenschap

aan haar nalaten. Via Mama Cash komen alle goede doelen aan bod. Als je duurzaamheid een warm hart toedraagt,

milieu, onderwijs, kunst, zorg, dieren en natuur, gezond voedsel..., dan ben je bij Mama Cash aldoor aan het goede

adres. Bovendien: Mama Cash heeft het eeuwige leven. She lives on, ook als ik er niet meer ben.”
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De opkomst van sterke, onafhankelijke 

feministische fondsen zoals FRIDA voor jonge

vrouwen (zie foto), FIMI voor inheemse 

vrouwen en het Red Umbrella Fund voor seks-

werkers, laat zien dat voorheen ‘onzichtbare’

gemeenschappen tegenwoordig niet alleen 

hun eigen agenda’s bepalen. Ze weten ook 

hun eigen financiële hulpbronnen te creëren.
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• Veilige abortus is nog steeds moeilijk toegankelijk 

of niet legaal beschikbaar in het overgrote deel

van Latijns-Amerika en in talloze landen in Afrika,

Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Europa.

• Er is sprake van toenemend geweld tegen vrou-

wen en meiden die zo moedig zijn om traditionele

rollen van zich af te schudden – neem een meisje

dat naar school wil, een vrouw die een echtschei-

ding aanvraagt of een jonge vrouw die zich kleedt

zoals het haar goeddunkt.

• Over de hele wereld worden vrouwenrechten -

activistes bedreigd. Velen worden vermoord

omdat ze hun land beschermen tegen overname

en exploitatie door multinationals, het recht op

veilige abortus verdedigen of opkomen voor 

eerlijke lonen en betere arbeidsomstandigheden.

• Nog altijd hebben vrouwen, meiden en transgen-

ders nergens ter wereld volledige economische

rechten en gelijke kansen, zelfs niet in Nederland.

• In vrouwenorganisaties wordt nog altijd maar

mondjesmaat geïnvesteerd. Terwijl 90% van de

Europese fondsen zegt initiatieven van of voor

vrouwen en meiden te willen financieren, ging 

in 2010 toch minder dan 5% van het beschikbare

budget daadwerkelijk naar vrouwen en meiden, 

zo maakte onderzoek in opdracht van 

Mama Cash duidelijk.

samen zullen 
we de wereld blijven

veranderen
en verbeteren

Wat er nog altijd mis is



het geld
dat naarMama Cash

gaat

fungeert als een

vliegwiel
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Zij laat haar hele erfenis na 
aan Mama Cash
Sandrine Ulenberg
“Ik heb geen kinderen, en toen mijn zus 12 jaar terug overleed had ik alleen
nog verre familie. Dat deed mij nadenken over wat er na mijn dood met mijn
nalatenschap zou moeten gebeuren. Ook omdat het deels geld van mijn
vader en mijn zus betreft, dat ik weer van hen erfde. Ik wilde dat dit goed
besteed zou zijn. 

Mama Cash hoorde al een tijdje bij me: ik was donateur vanaf het begin. Wat ik mooi vind, is dat het geld dat naar

Mama Cash gaat heel duidelijk als een vliegwiel fungeert. Want de vrouwengroepen die zij steunt, zetten het geld op

hun beurt in om vele vrouwen nieuwe kansen te bieden en hun rechten te waarborgen.

Daarom heb ik besloten mijn gehele nalatenschap aan Mama Cash over te dragen. Dat is niet iets wat je over één

nacht ijs besluit, en het is best confronterend om na te denken over je eigen dood. Maar toen ik de beslissing

eenmaal had genomen, was het ook zo klaar als een klontje. Zo is het goed. Het voelt zelfs heel kloppend om je geld

niet aan een aantal willekeurige familieleden na te laten, maar aan een organisatie waarvan je weet wat die ermee

gaat doen. En het grappige is: nu Mama Cash mijn erfgenaam is geworden, voelt ze ook een beetje als familie.”
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Wees de kracht voor verandering

De kracht die nodig is om positieve veranderingen te

bewerkstelligen, komt van vrouwen zelf. Die kracht ont-

staat dáár waar vrouwen samen aan de slag gaan om te

bereiken wat zij nodig hebben, op hun eigen voorwaarden. 

De overwinningen die in de afgelopen 30 jaar zijn behaald,

zijn te danken aan talloze vrouwenorganisaties en talrijke

vrouwenbewegingen. Aan het verzet dat zij hebben gepleegd,

de druk die zij hebben uitgeoefend, de eisen die zij hebben

gesteld en de strategieën die zij hebben ontwikkeld. En aan

het simpele feit dat ze wisten te overleven, ondanks soms 

hevige tegenwerking en een groot gebrek aan financiering.

Laat geld na aan Mama Cash en vorm
samen met ons de motor voor duurzame
verandering.

Geef meer dan geld

Wanneer u Mama Cash in uw testament opneemt, laat u

meer na dan geld alleen. U geeft uw overtuiging door dat

een betere wereld nodig en mogelijk is, en dat organisaties

die opkomen voor vrouwen- en meidenrechten de aan -

jagers van ingrijpende veranderingen zijn. En u stuurt een

sterke boodschap van vertrouwen aan de vrouwen en 

meiden die zich in de frontlinie van de strijd voor verande-

ring bevinden.

Laat een erfenis na aan Mama Cash en 
geef uw overtuiging door.

Belangrijke redenen om geld
na te laten aan Mama Cash 
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Houd bewegingen levend

Wanneer u geld nalaat aan Mama Cash, draagt u bij aan

kansen voor nieuwe generaties van vrouwen, meiden en

transgenders die strijden voor mensenrechten. De men-

senrechtenorganisaties en -bewegingen die Mama Cash

ondersteunt, krijgen weinig geld uit ‘gewone’ geldbronnen.

Zonder financiële steun van feministische vrouwen zouden

deze organisaties en bewegingen niet kunnen overleven,

laat staan groeien en hun volledige potentieel realiseren. 

Laat geld na aan Mama Cash en verschaf
een financiële basis voor baanbrekende
vrouwenrechtenorganisaties en vrouwen -
bewegingen in de toekomst. 

Geef met vertrouwen

We zijn soms radicaal, maar we zijn ook verantwoordelijk,

net als u. We weten hoe je geld inzet om de beste, meest

duurzame resultaten te bereiken. Naast geld bieden we

strategische ondersteuning en netwerkmogelijkheden die

 groepen nodig hebben om te groeien in omvang en

impact. 

Ook planten we de zaadjes voor nieuwe vrouwenfondsen

en versterken we bestaande vrouwenfondsen over de 

hele wereld. Zo boren we lokale bronnen voor vrouwen -

activisme aan en verhogen we de controle van feministen

over eigen middelen.

We stimuleren andere, grotere fondsen om hun subsidie -

programma’s te radicaliseren. Ons activisme binnen de

filantropische sector – met name die in Europa – heeft

geleid tot meer geld voor initiatieven die de mensenrechten

van vrouwen, meiden en transgenders bevorderen.

Neem Mama Cash op in uw testament 
en geef uw geld in handen van een
betrouwbare partner.

Laat uw
idealen

voortleven 
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Zij nam Mama Cash op 
in haar testament 
Joes Meester
“Al sinds 1998 ben ik donateur van Mama Cash, omdat ik versterking van de
positie van vrouwen heel belangrijk vind. Overal ter wereld worden vrouwen
onderbetaald, zijn ze slachtoffer van geweld en worden ze te weinig gehoord
in de publieke ruimte.

Daar moet wat mij betreft verandering in komen, en Mama Cash zet zich daarvoor in. Volgens mij heeft dat 

ook een enorme reikwijdte, want als je in vrouwen investeert, bereik je ook hun kinderen, hun families en de

gemeenschappen waarin ze leven. Met andere woorden: investeren in vrouwen is de sleutel tot een betere wereld!

Ik vind het belangrijk om mijn geld te gebruiken om mijn idealen na te streven, ook na mijn dood. Met een notaris

heb ik mijn wensen besproken en in een testament vastgelegd. Een deel van mijn geld gaat naar Mama Cash. 

Ik vind het een fijne en geruststellende gedachte dat Mama Cash mijn geld – óók als ik er niet meer ben – kan

gebruiken voor haar belangrijke werk.”



Drie manieren om na te laten 
aan Mama Cash
Nalaten aan Mama Cash is niet ingewikkeld. Het enige dat u ervoor moet doen, 
is uw wensen goed uitwerken en in een testament vastleggen. Daarbij zijn er 
verschillende opties. 
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Laat Mama Cash een specifiek
legaat na

U kunt besluiten om Mama Cash een bepaald 

bedrag na te laten. Ook is het mogelijk om door

middel van een legaat bepaalde bezittingen aan

Mama Cash toe te wijzen, zoals aandelen of 

onroerend goed.

Wijs Mama Cash aan als 
een van uw erfgenamen

Een tweede optie is om Mama Cash in uw 

testament aan te wijzen als mede-begunstigde,

waardoor zij recht heeft op een percentage van 

uw nalatenschap, naast andere erfgenamen zoals

kinderen of andere familieleden. U kunt in uw testa-

ment precies vastleggen welk percentage van uw

nalatenschap naar Mama Cash gaat.

Wijs Mama Cash aan als enige
erfgenaam

De derde optie: wijs uw hele nalatenschap toe aan

Mama Cash. Zo komen al uw bezittingen ten goede

aan vrouwen en meiden over de hele wereld.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan Mama

Cash als enige erfgenaam ook de rol van executeur

vervullen en de erfenis afwikkelen. 
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Wist u dat nalaten aan
een goed doel zoals
Mama Cash
buitengewoon
economisch is?

Erfgenamen zijn normaliter

verplicht om over de ontvangen

nalatenschap belasting te

betalen, de zogeheten

erfbelasting (vroeger ook wel

successierecht genoemd).

Maar ‘Algemeen Nut Beogende

Instellingen’ (ANBI) zoals Mama

Cash zijn vrijgesteld van

erfbelasting. Dat betekent dat

Mama Cash het bedrag dat u

aan haar nalaat voor de volle

100% kan gebruiken voor haar

werk. Zo komt uw gehele

nalatenschap ten goede aan

vrouwen en meiden over de

hele wereld.

Foto: Femmes for Freedom streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland.
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Ik word   
heel 

blij
van 
het idee

iets achter 

te laten als mijn 

leven voorbij 
is



Zij steunt Mama Cash, 
ook ná haar dood 
Maaike Meijer
“Ik ken Mama Cash al lange tijd – een paar van mijn beste vrienden stonden
aan de wieg van dit bijzondere initiatief. Wat mij zeer aanspreekt, is dat Mama
Cash zich expliciet en uitsluitend op vrouwen richt. Vrouwen trekken wereldwijd
aan het kortste eind en in het geval van ongelijkheid moet je wat mij betreft
radicaal kiezen voor de kant van degenen die minder rechten hebben. 

Mama Cash richt zich op het vergroten van de zeggenschap van vrouwen en heeft een directe lijn met de allerbeste

vrouweninitiatieven in de wereld. Ze werkt aan empowerment, maar neemt in al haar programma’s ook steevast thema’s

als seksuele rechten, homoseksualiteit en transrechten mee – iets waar ik volledig achter sta. Al die dingen samen maken

dat ik Mama Cash fantastisch vind en mateloos bewonder. Ik steun haar daarom met volle overtuiging. 

Doneren aan Mama Cash doe ik regelmatig. Ook heb ik haar centraal gezet in mijn testament. Ik word heel blij van het idee

iets achter te laten als mijn leven voorbij is. Het is altijd licht onplezierig om over je eigen dood te praten, maar het is wel

zo realistisch om je erop voor te bereiden dat ’ie komt! Ik denk dat nalaten aan een organisatie als Mama Cash bijdraagt

aan een gelukkige dood, omdat je prettiger sterft in de wetenschap dat jouw geld naar een groots doel gaat. In feite zijn er

maar bar weinig dingen die je kunt doen om ongelijkheid en onrechtvaardigheid te helpen verlichten. Met een erfenis kun

je écht een verschil maken, niet alleen financieel maar ook spiritueel – het zal mijn laatste gift aan de wereld zijn.”
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Regel het nu
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Als u al precies weet wat u wilt

Maak dan een afspraak met een notaris om een tes-

tament op te stellen of uw bestaande testament aan

te passen, en leg daarin vast hoe u Mama Cash wilt

begunstigen. 

Als u weet dát u wilt nalaten, 
maar nog niet precies hoe

Bent u er al uit dat u graag iets wilt nalaten aan 

Mama Cash, maar wilt u deskundig advies over de

verschillende mogelijkheden? Dan is het slim om een

afspraak te maken met een notaris voor een advies-

gesprek. Daarin kunt u uw specifieke situatie en uw

ideeën over uw nalatenschap tot in detail bespreken. 

De notaris helpt u om de juiste keus te maken, in

overeenstemming met uw waarden, uw ambities en

uw wensen ten aanzien van dierbaren. Bent u eruit

hoe u het wilt, dan kan de notaris een concept -

testament opstellen en – na goedkeuring daarvan

door u – een definitief testament. 

Als u behoefte hebt aan meer
informatie

Overweegt u om (een deel van) uw erfenis aan Mama

Cash te schenken, maar wilt u eerst meer 

informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen

met Mama Cash. Wij voorzien u graag van alle 

informatie die u nodig hebt om tot een goed overwo-

gen besluit te komen. Soms maken we daarbij ook

gebruik van de diensten van een notariële adviseur.

U kunt contact met Mama Cash opnemen via 

nalaten@mamacash.nl, via telefoonnummer 

020-5158700 of door het invullen en opsturen van de

antwoordkaart achterin deze brochure.



Zij is de ‘huisnotaris’ van 
Mama Cash
Laura Klein

“Mama Cash staat voor het onafhankelijk maken
en dus de zelfstandigheid van vrouwen. Dat vind
ik een belangrijk thema. Zelf heb ik Mama Cash
ook opgenomen in mijn testament. Als je na je
overlijden iets wilt nalaten aan Mama Cash, moet
je dat bij testament regelen. 

Mensen denken soms dat het een heel gedoe is om een testament op te

stellen. Maar een notaris leidt je heel eenvoudig door de stappen heen die

daarvoor nodig zijn. Een testament is trouwens onbeperkt geldig, totdat je het zelf verandert. Dus als je iets wilt

wijzigen, dan kan dat altijd in een nieuw testament.”
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Zij is de notarieel adviseur van
Mama Cash
Mariëlle Lindeboom

“In principe kan iedereen die overweegt om Mama Cash
in haar testament op te nemen, bij de notaris terecht
voor een adviesgesprek. De donateurs van Mama Cash
zijn over het algemeen vrouwen die weten wat ze willen,
en die verstand van zaken hebben als het om geld gaat.
Dat neemt niet weg dat in bijzondere gevallen eerst nog
een tussenstapje nodig blijkt, voordat mensen met
concrete vragen naar de notaris kunnen. 

Daar kom ik in beeld. In opdracht van Mama Cash begeleid ik mensen met een grote, ingewikkelde nalatenschap om

helder te krijgen wat ze daarmee willen en kunnen. Daarnaast monitor ik de afwikkeling van nalatenschappen waarin Mama

Cash een aandeel of legaat krijgt. Ik onderhoud dan de contacten met notarissen, executeurs en nabestaanden. Soms gaat

dat nog verder. Als iemand bijvoorbeeld haar huis aan Mama Cash heeft nagelaten, help ik zorgen dat de verkoop zo veel

mogelijk oplevert. Het komt ook voor dat mensen Mama Cash aanwijzen als enig erfgenaam en executeur. In dat geval

wikkel ik de gehele nalatenschap af zoals de donateur het in gedachten had. Mooi werk vind ik het: ervoor zorgen dat

donateurs met een gerust gevoel iets kunnen nalaten aan Mama Cash, in de zekerheid dat alles goed wordt geregeld.” 
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Samen met Women on Waves (zie foto) en een

brede coalitie van pro choice-groepen voerde

Associacao Medicos Pela Escolha actie voor

legale abortus in Portugal. En met succes. 

In 2007 werd abortus gelegaliseerd, en dat in 

een land dat lange tijd een van de strengste

anti-abortuswetgevingen van Europa kende. 



Mama Cash Bezoekadres:
Postbus 15686 Eerste Helmersstraat 17
1001 ND Amsterdam Amsterdam

T 020 515 87 00
E nalaten@mamacash.nl
I www.mamacash.nl

Foto: demonstranten op het Tahir-plein in Egypte
geportretteerd door Josiane Bellochovique. 
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