
gesteunde groepen belicht
Association pour la Défense des Droits 
des Aides Domestiques (ADDAD) voert in Mali
campagne voor betere arbeidsomstandigheden
voor huishoudelijk werksters. Ook zorgt de orga-
nisatie voor meer kennis en bewustzijn van arbeids-
rechten bij deze werksters én hun werkgevers.

Asia Safe Abortion Partnership (ASAP)
bouwt aan een brede en sterke abortus-
beweging in Azië en lobbyt in 13 verschil-
lende landen bij medisch professionals,
overheden en mensenrechtenbewegingen
voor abortusrechten.

StudioMobile - Accent on Action 
ontwikkelt videoproducties om
vrouwen in Georgië bewust te maken
van hun rechten en werkt zo aan de
empowerment van lesbische en
biseksuele vrouwen, transgenders en
vrouwen uit etnische minderheden. 

Fondo Centroamericano de Mujeres
geeft subsidies aan meidenorganisaties
in Midden-Amerika en stimuleert stichtin-
gen en particuliere geldschieters om te
investeren in vrouwenrechtenactivisme.

23
4

23
3

2 31
4

2

subsidies per regio 

Mama Cash

Red Umbrella Fund  

Interregionaal/Internationaal 

organisaties, netwerken en vrouwen-
fondsen, voor en geleid door vrouwen,
meiden en transgenders
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jonge alleenstaande moeders – lesbische en biseksuele vrouwen – vrouwen met hiv – vrouwen en meiden uit religieuze en etnische minderheden – vrouwen met een
handicap – transgenders en interseksuelen – inheemse vrouwen – weduwen – plattelandsvrouwen – sekswerkers – huishoudelijk werksters – textielarbeidsters 

bewegingen opbouwen 

15 gesteunde groepen uit Azië en de Pacific wisselden kennis en ervaring uit en
namen deel aan fondsenwervingstrainingen tijdens de ‘2nd Asia Pacific Feminist Forum’ in Thailand.

23 gesteunde groepen uit Latijns-Amerika en de Caraïben participeerden in trainingen
en kennisuitwisselingssessies tijdens de ‘13th Latin American and Caribbean Feminist Encounter’ in Peru. 

de agenda bepalen 

ontmoetingen
We organiseerden  5 bijeenkomsten
op kantoor, waar individuele donateurs 
en door ons gesteunde groepen elkaar
konden ontmoeten – waaronder een 
bijeenkomst met vakbondsactivisten 
Fatouma Bintou Yaffa van CNF Senegal 
en Anya Wiersma van FNV Vrouw.

nieuwe geldbronnen 

We vroegen aandacht voor het belang 
van vrouwenrechtenactivisme tijdens 
belangrijke filantropische fora 
– zoals het Clinton Global Initiative 
en het rondetafelgesprek dat werd 
georganiseerd door de OESO, 
VN Vrouwen en Vital Voices. 

We richtten met collegafondsen “The With and For Girls Collective” op en oormerkten gezamenlijk
US $1.000.000 voor grassroots organisaties die werken met en voor meiden. 

Samen met het Mesoamerican Women Human Rights Defenders Initiative organiseerden we een
bijeenkomst voor donoren en activisten, waarna donoren bijna  US $900.000 toezegden om
het belangrijke werk van dit initiatief voort te zetten.

We werkten samen met 
The Guardian aan de
nieuwe website-sectie 
‘Vrouwenrechten en 
gendergelijkheid’. Sinds 
de lancering zijn er  
27 verhalen gepubli-
ceerd die waren gepitcht
of aangedragen door
Mama Cash en onze 
partner Association 
for Women’s Rights in 
Development. 
De web-sectie kreeg 
bijna 1.500.000 unieke 
bezoekers en ruim
2.078.000 page views.

outreach

83%
€6.267.770

Onze inkomsten in 2014

Onze uitgaven in 2014

Particuliere donateurs
Particuliere instellingen
Derden (Nationale Postcode Loterij)
Overheden (Nederlandse, Zweedse)
Bedrijven
Overige inkomsten

3% €253.108 

14% €1.035.623 

Totale inkomsten €7.509.896 

Totale uitgaven€7.556.501

28%
€2.081.910

31%
€2.321.615

12%
€900.000

2%€187.120

<1%€3.669

27%
€2.015.582

Bestedingen aan doelstellingen
Uitgaven ten behoeve van fondsenwerving
Kosten management en administratie

wij zijn

dankbaar voor

en

geïnspireerd door

Ons volledige (Engelstalige) Annual report 2014 vind je in april 2015 op: www.mamacash.nl/jaarverslag.

www.mamacash.nl www.facebook.com/mamacashfundtwitter.com/mamacash

• alle gesteunde groepen, die onvermoeibaar
opkomen voor de rechten van vrouwen,
meiden en transgenders  

• de wereldwijde vrouwenfondsen community 
• en iedereen die Mama Cash en onze groepen
ondersteunde in 2014 !

2014 in een oogopslag

wij boden onderdak

subsidies per portfolio  bedragen per portfolio

Lichaam

Geld

Stem

Vrouwenfondsen

Strategische partnerschappen

Red Umbrella Fund   
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totaal117

54%
een-
jarige 
subsidies 

46%
meer-
jarige 

subsidies

17

117 subsidies aan 114 vrouwen-, meiden-  

en  transgendergroepen en vrouwenfondsen in 61landen met gemiddeld

€33.640 per subsidie totaalbedrag €3.935.858

aan het Red Umbrella Fund
geleid door en voor sekswerkers
het fonds gaf17 subsidies aan sekswerkersorganisaties 

in17 landen met gemiddeld  €25.353 per subsidie

totaalbedrag €431.000

wij gaven  

elke vrouw, elk meisje en elke transgender heeft de kracht en de middelen 
om zich in te zetten voor een geweldloze, rechtvaardige en duurzame wereld

onze toekomstvisie

20,2%
€796.000

21,9%
€861.00011%

€431.000

totaal €3.935.858

24%
€944.358

2

20,9%
€821.500

2.1%
€82.000

http://www.theguardian.com/global-development/series/womens-rights-and-gender-equality-in-focus
http://twitter.com/mamacash

