
In beweging voor 
vrouwenrechten
Strategisch plan 2009-2013



VISIE
ELKE VROUW EN ELK MEISJE heeft de kracht en de middelen om 
volwaardig en gelijkwaardig deel te nemen aan het creëren van een 
vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld.

MISSIE
MOEDIGE ORGANISATIES DIE OVERAL TER WERELD OPKOMEN 
VOOR DE RECHTEN VAN VROUWEN EN MEIDEN hebben geld en 
ondersteunende netwerken nodig waarmee ze kunnen groeien en 
positieve veranderingen kunnen brengen in hun leefwereld. Mama Cash 
werft fondsen bij particulieren en instellingen en investeert deze gelden in 
vrouwen- en meidengroepen. Daarmee kunnen ze bouwen aan netwerken 
en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om vrouwenrechten 
wereldwijd te verdedigen en te versterken. 

VRIJ VAN GENDER-GERELATEERD GEWELD          VECHTEN VOOR VREDE

RECHTEN VERSTERKEN VAN VROUWEN EN MEIDEN 

      ZICHTBAAR EN INVLOEDRIJK IN DE MEDIAZELF BESLISSEN OVER LICHAAM EN SEKSUALITEIT

STRIJDEN VOOR ECOLOGISCHE RECHTVAARDIGHEID    
HET WOORD NEMEN EN GEHOORD WORDEN 

ECONOMISCHE RECHTEN ZEKER STELLEN
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Ons strategisch plan 
2009-2013 zet een 

nieuwe, scherpe koers uit 
voor Mama Cash. Deze is 
gebaseerd op vijfentwintig 
jaar ervaring en onze 
onwankelbare visie op een 
betere wereld voor vrouwen 
en meiden. 

VOORUIT MET 
VROUWENRECHTEN

RECHTEN VERSTERKEN VAN VROUWEN EN MEIDEN 

      ZICHTBAAR EN INVLOEDRIJK IN DE MEDIA

STRIJDEN VOOR ECOLOGISCHE RECHTVAARDIGHEID    
ZEGGENSCHAP BINNENS- EN BUITENSHUIS 
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Beste vrienden, collega’s en donateurs, 

Met genoegen presenteren wij de hoofdlijnen van het nieuwe strategische plan 
van Mama Cash. Dit plan is gebaseerd op onze vijfentwintigjarige ervaring met het 
investeren in groepen en initiatieven die opkomen voor rechten voor vrouwen en 
meiden. Onze nieuwe strategie bouwt voort op onze kernwaarden, maar zet ook een 
nieuwe koers in. Een koers die ons inziens nog effectiever is om ons belangrijkste doel 
te bereiken: het verdedigen en bevorderen van de rechten van vrouwen en meiden.

Mama Cash heeft altijd gehandeld vanuit de overtuiging dat werkelijke verandering 
vraagt om het nemen van weloverwogen risico’s. We streven naar doorbraken, niet naar 
gemakkelijke oplossingen. Voor de totstandkoming van dit plan namen bestuur, staf en 
adviseurs elk aspect van het werk van Mama Cash onder de loep. Het resultaat is een 
ingrijpende herziening van onze fondsenverstrekking. We zijn ervan overtuigd dat onze 
nieuwe strategie vrouwengroepen zal helpen om de rechten van vrouwen en meiden te 
bevorderen en te verdedigen op een meer gerichte, creatieve en duurzame manier.

We willen alle mensen bedanken die Mama Cash hebben gebracht tot waar ze nu is, 
en iedereen van harte uitnodigen om met ons deze nieuwe weg in te slaan. 

Met hartelijke groet, 

Anastasia Posadskaya-Vanderbeck en Marjo Meijer, duobestuursvoorzitters  
van Mama Cash, en Nicky McIntyre, directeur



Vijfentwintig jaar lang leren  
van vrouwen in het veld
Sinds haar oprichting vijfentwintig jaar geleden, houdt 
Mama Cash zich met hart en ziel bezig met de ondersteuning 
van mensenrechtenorganisaties en netwerken die geleid worden 
door en voor vrouwen en meiden.

De vrouwengroepen die wij steunen ontwikkelen hun 
kennis, eisen hun rechten op en zetten zich onverschrokken in 
om verandering te brengen in onrechtvaardige machtsstructuren 
en culturele tradities. Zij zijn migrantenvrouwen, sexwerkers  en 
vroedvrouwen. Zij zijn lesbische vrouwen en vrouwen met een 
handicap. Zij zijn vrouwen die in fabrieken werken en op het 
land. Zij zijn kunstenaars, schrijvers en experts op het gebied 
van nieuwe media. Zij zijn actievoerders, pioniers en strategen 
van vrouwenbewegingen. Zij zijn advocaten en academici. Zij zijn 
vrouwen, jong en oud.

De vrouwen die wij steunen werken aan veiligheid in 
conflictzones en eisen hun plaats op aan de onderhandelings-
tafels in de wereld. Zij strijden voor politieke vertegenwoordiging 
en vechten voor verandering van wetten en praktijken die 
vrouwen en meiden onderdrukken. Zij geven een stem en 
een gezicht aan hen die gewoonlijk niet gehoord en gezien 
worden. Zij zijn sterke vrouwen die hun krachten bundelen 
om heersende vooroordelen te lijf te gaan, zowel in hun lokale 
gemeenschappen, als in hun landen en in regio’s. 

Mama Cash verandert haar 
strategie voor het verstrekken 
van fondsen. Dat doen we 

om moedige vrouwen en meiden 
nog beter te steunen in hun strijd 
tegen belemmerende wetten en 
praktijken. En in hun streven naar een 
samenleving die iedereen veiligheid, 
gelijkwaardigheid en kansen biedt.

LEREN EN 
VERANDEREN
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levensbedreigend geweld, discriminatie en toenemende armoede.

Hoe we vrouwenrechten vooruit helpen 
De komende vijf jaar zal Mama Cash organisaties van 
vrouwen en meiden strategisch financieren die actief zijn op die 
gebieden waar de thema’s lichaam, geld en stem elkaar raken. 
Met andere woorden, we investeren in vrouwen die vechten voor 
het recht te beslissen over hun eigen lichaam, die economische 
rechtvaardigheid en onafhankelijkheid opeisen en die meepraten 
en invloed uitoefenen.

We gaan zowel beginnende organisaties en netwerken 
ondersteunen, alsook langer bestaande groepen die een 
spilfunctie vervullen, zodat ze groeien in invloed, omvang en 
collectieve kracht. 

We gaan vrouwen die opereren in de frontlinie van de strijd 
voor vrouwenrechten over een langere termijn steunen en adviseren. 

We gaan vrouwengroepen stimuleren om strategische 
kansen beter te onderkennen en te benutten, om kennis 
en ervaring breed te delen en te zoeken naar krachtige en 
innovatieve manieren om hun rechten te versterken. 

Om dit werk mogelijk te maken, gaan we vrouwen en 
mannen die ons werk financieel willen ondersteunen op een 
creatieve manier inspireren en betrekken bij ons werk.

Vrouwen en meiden overal ter wereld hebben nog steeds te kampen met 
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Wat we hebben geleerd over  
hoe verandering plaatsvindt
In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben we geleerd dat 
het collectief mobiliseren van vrouwen en meiden de cruciale 
kracht vormt om ongelijke machtsstructuren te veranderen 
in eerlijke en rechtvaardige systemen. Dit in combinatie met 
leiderschap en een niet aflatende sociale betrokkenheid van 
vrouwenrechtenactivisten en -organisaties.

We hebben inmiddels goed begrepen dat we, om onze 
visie op een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld te 
realiseren, onze focus moeten richten op die gebieden waar de 
verschillende problemen van vrouwen elkaar raken. 

De ervaring heeft ons geleerd dat verandering niet alleen 
tijd nodig heeft, maar ook samenwerking vereist, innoverend 
vermogen, een niet aflatend engagement en het lef om risico’s  
te nemen. 



Doel 1
Het financieren en 
ondersteunen van ambitieuze 
vrouwenrechtenorganisaties en -initiatieven 
die baanbrekend werk verrichten en die door 
hun strategische positionering fundamentele 
veranderingen teweegbrengen. 

IN BEWEGING VOOR 
VROUWENRECHTEN

De STRATEGISCHE DOELEN van Mama Cash

•	 We	veranderen	onze	op	thema’s,	regio’s	en	identiteit	gerichte	
fondsverstrekking in het ondersteunen van organisaties en 
netwerken die actief zijn op de verschillende raakvlakken van 
de thema’s lichaam, geld en stem. 

•	 We	investeren	daar	waar	strategische kansen zich 
voordoen, daar waar organisaties en initiatieven daadwerkelijk 
een verschil kunnen maken in het significant verbeteren van 
de rechten van vrouwen en meisjes. We stimuleren activisme 
op cruciale kwesties en geven opkomende organisaties ruimte 
voor groei.

•	 We	bieden	‘step-up support packages’ aan nieuwe of 
kleine groepen die er klaar voor zijn om te groeien. Zo’n 
pakket bestaat uit meerjarige  financiering voor algemene 
ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Tevens 
bestaat het uit begeleiding op het gebied van samen 
strategieën uitzetten, organisaties met elkaar in contact 
brengen, ze stimuleren van elkaar te leren, bruggen 
te bouwen naar andere sociale bewegingen en hen te 
introduceren bij andere fondsen en donateurs. 

•	 We	subsidieren	ongeveer	100 organisaties per jaar, zodat 
we intensievere relaties met groepen kunnen opbouwen. 
We gaan hen assisteren bij hun groei en uitbreiding van hun 
invloed. Eind 2013 zal het bedrag dat we jaarlijks toekennen 
aan groepen en organisaties zes miljoen euro bedragen. 

•	 We	beleggen	interregionale strategiebijeenkomsten rond 
vrouwenrechtenkwesties op de snijvlakken van de thema’s 
lichaam, geld en stem.
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INVESTEREN IN 
ESSENTIËLE FACETTEN 
VAN VROUWENLEVENS

LICHAAM
veiligheid; vrij van geweld 
binnens- en buitenshuis; 
seksuele en reproductieve 
rechten; rechten van 
lesbiennes, biseksuele 
vrouwen en transgenders

STEM
vertegenwoordiging en 
participatie; zeggenschap, 
besluitvorming en 
leiderschap; gezien 
en gehoord worden; 
vredesinitiatieven 

GELD
economische 
rechtvaardigheid;  
arbeidsrechten; 
eigendoms- en 
erfrechten; 
duurzame 
omgeving
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Doel 2
Het opbouwen van een sterk, mondiaal netwerk van 
vrouwenfondsen, zodat vrouwenbewegingen kunnen groeien in omvang, invloed 
en collectieve kracht. 

Hoe gaan we dat doen

•	 We	sluiten	samenwerkingsovereenkomsten met een aantal vrouwenfondsen. Met deze partnerships zijn we beter 
in staat om samen onze doelen te realiseren, ervaringen uit te wisselen, subsidiestrategieën in bepaalde landen en 
regio’s te stroomlijnen, samen fondsen te werven, en de filantropische beweging rond sociale rechtvaardigheid verder 
uit te bouwen. 

•	 We	bieden	step-up support aan een aantal vrouwenfondsen om zo de basis en deskundigheid van de 
vrouwenfondsenbeweging te versterken. 

•	 We	assisteren	onze	partnerfondsen	om	substantiële nieuwe inkomstenbronnen aan te boren bij donoren die niet 
eerder investeerden in vrouwenrechten, zodat in 2013 hun budgetten zijn verdubbeld.

TO ADVANCING THE INTERNATIONAL COMMUNITY OF WOMEN’S FUNDS

HET VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN VROUWENFONDSEN.

FINANCIALLY SUSTAINABLE WOMEN’S RIGHTS MOVEMENTS. WE ARE COMMITTED 

EN FINANCIEEL DUURZAME VROUWENRECHTENBEWEGINGEN WERELDWIJD. DAAROM ZETTEN WE IN OP

VROUWENFONDSEN VORMEN DE HOEKSTEEN VAN KRACHTIGE, DOELTREFFENDE
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Doel 3
Onze kernboodschappen krachtig 
communiceren en de aandacht voor de rechten  
en de empowerment van vrouwen en meiden vergroten.

TO ADVANCING THE INTERNATIONAL COMMUNITY OF WOMEN’S FUNDS

HET VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN VROUWENFONDSEN.

FINANCIALLY SUSTAINABLE WOMEN’S RIGHTS MOVEMENTS. WE ARE COMMITTED 

EN FINANCIEEL DUURZAME VROUWENRECHTENBEWEGINGEN WERELDWIJD. DAAROM ZETTEN WE IN OP

ALLEMAAL WANNEER ZIJ ZICH ORGANISEREN, HUN KRACHTEN BUNDELEN EN LEIDERSCHAP TONEN.

VROUWEN EN MEIDEN DIE HUN MENSENRECHTEN OPEISEN CREËREN EEN BETERE WERELD VOOR ONS 
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Hoe gaan we dat doen

•	 We	gaan	instrumenten	ontwikkelen	voor	participerende evaluatie en kennisvermeerdering.  
Op die manier meten en waarderen we de resultaten van het werk dat wij steunen. 

•	 We	gaan	nieuwe media gebruiken om coalities te bouwen tussen donoren en de ontvangers 
van financiële steun. Ook stimuleren we donoren, beleidsmakers en andere organisaties zich als 
bondgenoten met vrouwenbewegingen te verbinden.

•	 We	zetten	geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën in om het publiek bewust 
te maken van de mensenrechten van vrouwen en meiden. Daarbij willen we duidelijk maken hoe 
groot de impact van vrouwenorganisaties op het leven van vrouwen en meiden is. 

•	 We	gaan	mondige en actieve ambassadeurs inschakelen in een aantal Europese landen. Onze 
ambassadeurs zullen hun stem laten horen in de media om zo de bekendheid met ons werk en onze 
doelen te vergroten. 



Doel 4
Onze inkomsten vergroten en deze inzetten  
om het vrouwenrechtenactivisme wereldwijd te stimuleren. 

Hoe gaan we dat doen

•	 We	verdubbelen onze jaarlijkse inkomsten van vijf miljoen euro in 2009 naar  
tien miljoen euro aan het eind van 2013.

•	 We	gaan	investeren in sociale rechtvaardigheid actief promoten bij filantropische 
groepen en instellingen in Europa, als een effectieve manier om duurzame verandering tot 
stand te brengen. 

•	 We	gaan	het aantal actieve particuliere donateurs dat schenkt aan Mama Cash 
aanzienlijk uitbreiden. Met het inzetten van innovatieve donateurprogramma’s en het 
gebruik van nieuwe media, bouwen we aan nieuwe gemeenschappen van sociaal actieve 
mensen. 
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NON-PROFITORGANISATIES, SOCIALE BEWEGINGEN EN DEGENEN DIE HET MEEST TE MAKEN HEBBEN MET ONRECHTVAARDIGHEID.

INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID CREËERT ALLIANTIES TUSSEN PARTICULIERE DONATEURS, STICHTINGEN, 
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VAN PLAN NAAR PRAKTIJK 
Wij kunnen dit ambitieuze strategische plan alleen realiseren 
als we voldoende fondsen weten te werven en doorgaan met de 

professionalisering en uitbreiding van onze staf, ons bestuur en onze  
interne organisatie. 
Enkele van onze voornemens op dit terrein: 

•	 Vakkundige medewerkers aantrekken die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van dit plan en doorgaan  
met het vergroten van de kennis en deskundigheid van onze staf. 

•	 Versterken van het bestuur door afstemming van de expertise van de bestuursleden op de nieuwe strategische koers.

•	 Bouwen	aan	een	geavanceerde infrastructuur op het gebied van communicatietechnologie voor onze organisatie  
en onze programma’s.
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We omarmen diversiteit in onze organisatie en bij onze partners.

We staan open voor baanbrekende, innovatieve strategieën, reageren op 
veranderende omstandigheden, staan klaar om strategische kansen te 
grijpen en zijn bereid de risico’s te delen die inherent zijn aan het verzet 
tegen en de transformatie van onderdrukkende structuren en systemen. 

We werken nauw samen met donoren, met de groepen die wij steunen 
en met andere organisaties, zodat we onze gezamenlijke doelen effectief 
kunnen realiseren.

We aarzelen niet om verantwoording af te leggen, om de resultaten 
van onze investeringen te evalueren en te communiceren, en om met 
anderen te delen wat we hebben geleerd over succesvolle filantropie 
op het gebied van sociale rechtvaardigheid. 

We zijn vastbesloten om daadwerkelijke en blijvende verbeteringen 
in de levens van mensen te brengen en om anderen te inspireren zich 
hierbij aan te sluiten en ons werk financieel te ondersteunen.
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Mama Cash | Fonds voor vrouwen
Postbus 15686
1001 ND Amsterdam
T: 020 689 36 34
F: 020 683 46 47
E: info@mamacash.nl 
I: www.mamacash.nl 

DANK AAN IEDEREEN 
die heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van het strategisch 
plan 2009-2013 van Mama Cash en 
aan allen die met ons de afgelopen 
25 jaar in beweging waren voor het 
versterken van de mensenrechten 
van vrouwen en meiden wereldwijd. 
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