Jaarverslag 2016

vrouwen als actoren
Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt (VAM) is een organisatie van vrouwen, voor vrouwen. We
richten ons primair op vrouwen: wanneer je investeert in vrouwen en ze financieel onafhankelijk
maakt door ze een goede beroepsopleiding te geven en daarmee toegang tot de arbeidsmarkt, ze
betrekt bij besluiten die hun leven veranderen en verbeteren, hun leven en dat van hun
gemeenschap er beter van kan worden.
Vrouwenvakscholing (VVS) vormt de basis van VAM’s werk. VAM is erfgename en schatbewaarder
van het VVS -gedachtegoed en past het concept nog elke dag toe. In Nederland en daarbuiten,
onder meer in Suriname en Mali; maar ook door input te leveren voor projecten van onze zuster
organisaties in Women for Water Partnership.
VAM ontwikkelt nieuwe cursussen voor (kortdurend) beroepsonderwijs met name voor volwassen
vrouwen en traint lokale docenten. Ze werkt aan capaciteitsontwikkeling en begeleidt vrouwen bij
re-integratie. Voornamelijk in ontwikkelingslanden assisteert VAM vrouwen bij het versterken van
hun eigen organisatie, het leren managen. Verder geeft VAM ondersteuning bij de ontwikkeling van
bedrijfjes en coacht bedrijfjes en vrouwen. VAM ontwikkelt trainingen o.m. op het gebied van
sanitatie en hygiëne, water(management), techniek, mode en kleinschalige landbouw.
2016 was opnieuw een “lastig” jaar. Hoewel de crisis in Europa over lijkt te zijn, blijft verkrijgen van
financiering voor vrouwen-geleide projecten in combinatie met het weer oplaaiende gewapende
conflict in met name Mali opnieuw behoorlijke vertraging opleveren in het project in Bandiagara.
Maar met enige creativiteit en flexibiliteit van alle partners werden toch flinke stappen gezet in
2016.
In september 2015 zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s 2015-2030) vastgesteld.
VAM werkt actief mee aan het realiseren van met name doelen 4, 5 en 6. Hoewel vele landen en
organisaties zich nog druk aan het heroriënteren zijn, is de invloed van deze wereldwijde doelen
merkbaar in hoe er gesproken wordt over andere, meer geïntegreerde aanpakken.
Dat betekent voor stichting VAM o.a. dat in haar activiteiten bij het realiseren van onderwijs voor
vrouwen, gericht op de arbeidsmarkt, steeds ook de thema’s water, sanitatie en hygiëne onderdeel
zijn van de programma’s. Een prachtig voorbeeld is de lopende cursus voor vrouwen voor het
bouwen en onderhouden van eco-toiletten en “ blue pumps”.
Voorjaar 2016 tekenden Stichting Sharing the Load, Stichting Agrarische Vrouwen en Stichting
Vrouwen en Arbeidsmarkt (VAM) een samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een
Empowerment centrum voor jonge kansarme vrouwen in het district Commewijne te Suriname.
Een vrouwenvakscholing zal een onderdeel van dit centrum worden. Dit plan wordt gedragen en
uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van stichting Sharing the Load,
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stichting VAM en plaatselijke organisaties die expertise hebben in en belang hebben bij de
specifieke deelgebieden van dit project. Doel van het project is deze groep meer mogelijkheden te
bieden om stap voor stap een grotere mate van economische zelfstandigheid te bereiken.
Veel jonge kansarme vrouwen in Suriname hebben zeer weinig onderwijs genoten, beperkt tot
basisonderwijs.
Op de vrouwenvakschool zullen beroepsonderwijs, cursussen en trainingen op het gebied van
landbouw en veeteelt worden verzorgd. Vanuit deze vakschool zullen ook water en waste
managementtrainingen verzorgd worden voor de vrouwen. Dankzij de steun van PUM konden flinke
stappen worden gezet in de voorbereiding. Onderhandelingen over de financiering kunnen hopelijk
begin 2017 worden afgerond.
VAM levert nog steeds een van de leden van de evaluatiecommissie van learn4work. Via haar
partners werden bijdragen geleverd aan o.a. de schaduwrapportage voor het CEDAW verdrag
(www.vn-vrouwenverdrag.nl/tag/schaduwreport/).
VAM is lid van Partin en volgde het nieuwe traject voor erkenning als “ goed doel”; de CFB erkenning
werd in 2016 verkregen.
In 2016 heeft VAM het werkplan voor 2016-2019 vastgesteld. De stichting richt zich met haar
activiteiten op 2 landen: Suriname en Mali; met lokale en internationale partners zal verder gewerkt
worden aan de realisatie en uitvoering van de Vrouwenvakscholing in beide landen.
Helaas slaagden we er in 2016 niet in ons bestuur weer uit te breiden. We zijn derhalve op zoek naar
nieuwe collega’s ……….. (zie de website).
VAM kan niet bestaan en haar werk doen zonder de inzet en betrokkenheid en (financiële) steun van
onze vrijwilligers, vriend(inn)en, samenwerkingspartners, fans en donoren. Hartelijk dank voor uw
voortdurende steun en belangstelling! In dit korte jaarverslag staat wat we in 2016 met uw steun
hebben bereikt.
Namens mijn medebestuursleden en onze partners wens ik u veel inspiratie en leesplezier en alle
goeds voor 2017.

Lesha Witmer, voorzitter
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Samenwerkingspartners.
Naast de al jaren bestaande en zeer gewaardeerde, intensieve samenwerking met de Nederlandse
Stichting Djenné (http://www.stichtingdjenne.nl/), werkt VAM in Mali samen met de Malinese
Stichting Tuma Barama, Tools to Work (www.toolstowork.nl), Stichting Taalvorming, Stichting
Dogon onderwijs en Stios.
In Suriname wordt samengewerkt met Stichting Sharing the load, Stichting Agrarische Vrouwen
Suriname en PUM Netherlands Senior Experts (www.pum.nl).
VAM is lid van PARTIN, the Butterfly Effect NGO Coalition en Women for Water Partnership
(www.womenforwater.org).
In 2016 ontving VAM (financiële) steun van Women for Water Partnership en RABOshare4more (het
medewerkersfonds van de RABObank) en het ministerie van Arbeid in Mali en expert ondersteuning
van PUM.

Handboek Vrouwenvakscholing.
Het Handboek Vrouwenvakscholing is vernieuwd en aangepast aan deze tijd.
Op de website staat een korte omschrijving.
Het handboek geeft de stappen en randvoorwaarden aan waardoor vakscholing voor
vrouwen zo optimaal mogelijk wordt gemaakt.
Omdat de expertise van VAM ook wordt gebruikt in ontwikkelingslanden, staat in de
planning voor komend jaar een versie te maken voor deze projecten. Niet alle stappen die in
het Nederlandse handboek staan beschreven zijn toepasbaar en daarnaast zijn er aspecten
waar in specifieke gevallen rekening mee moet worden gehouden.
VAM zet haar kennis in, in nationale en internationale projecten. In Nederland zijn er
meerdere organisaties die zich met vakscholing voor vrouwen bezig houden. In het
komende jaar gaan wij onderzoeken met welke organisaties wij samen kunnen werken.

Suriname
Tienermoeders en Empowerment
VrouwenVakscholing in het district Commewijne.
In Suriname, realiseert stichting VAM in samenwerking met enkele lokale partners, zoals
Stichting Sharing the Load, een expertise centrum voor kansarme jonge vrouwen.
De gesprekken hieromtrent welke de project partners in 2015 met onder andere de PUM
hebben gevoerd resulteerden in november 2016 in een identificatie missie, gericht op het
organiseren van vrouwenvakscholing voor kansarme jonge vrouwen (waaronder

Postbus 184, 1260 AD Blaricum, Nederland. @: info@stichtingvam.nl tel: +31(0)35 5384067; fax: +31
(0)35 5384065 http://www.stichtingvam.nl KvK: 32096731; Biccode: RABONL2U; Ibannummer: NL83
RABO 0373627041 ANBI; niet-btw-plichtig
Pagina 3 van 9

Jaarverslag 2016
tienermoeders) in het district Commewijne. Het belangrijkste uitgangspunt van
vrouwenvakscholing is dat er opgeleid wordt voor een beroep of functie waar vraag naar is
op de arbeidsmarkt. Deze identificatie missie was met name een marktverkenning, waarbij
de link is gelegd tussen (nieuwe) functies op de arbeidsmarkt en de potentiële cursisten. Er
is onderzoek gedaan naar:
- bedrijven/organisaties
- naar de doelgroep
- opleidingsinstituten
- ministerie
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat er de komende jaren stappen gezet kunnen
worden t.b.v. de realisatie van bovenstaande, mits de financiering van de opleidingen en de
randvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Stichting Sharing the Load heeft,
ondersteund door stichting VAM, daarom in december 2016 een aanvraag voor financiële
ondersteuning voor het organiseren van bovengenoemde vrouwenvakscholing ingediend
bij het Kans Fonds. Tevens zullen er bij diversen andere fondsen aanvragen voor financiële
ondersteuning van het project worden ingediend. Samenvattend kan gesteld worden dat
alle stakeholders in de uitvoering bereidt zijn mee te werken aan dit project.

Mali
Er is weer vooruitgang bij de vrouwen vakschool in Bandiagara-Mali
In september 2016 is vanwege de onveiligheid in Bandiagara besloten, op advies van de
Nederlandse Ambassade in Bamako, onze missie te verplaatsen naar de hoofdstad. De
bedoeling van het bezoek was om samen met de directie van de Vrouwenvakschool
(Djeneba Minta), de voorzitter van Tuma Barama (Amadou Ouologuem) en de aannemer
Yousouf Minta om 4 projecten in de planning te zetten en een uitvoeringsplan te maken.
Het betrof:
- het project blauwe pomp
- 10-weeks lesprogramma omtrent water, sanitatie en hygiëne, de vrouwen die de
opleiding krijgen voor de eco-toiletten moeten dit programma ook volgen zodat zij ook
andere vrouwen kunnen voorlichten en instrueren.
- de opleiding voor de herstelwerkplaatsen voor naaimachines en fietsen.
- het project van de eco-toiletten.
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Wat is de stand van zaken december 2016
Op de Vrouwenvakschool zijn de hierboven genoemde projecten gestart en worden
hieronder beschreven.
Naast deze projecten lopen er 2 cursussen alfabetisering, een cursus Couture en kan
binnenkort het Internetcafé starten.
Door particuliere schenkingen is het mogelijk dat VAM een aantal vrijwilligers in Bandiagara
betaalt die zorgdragen voor een aantal programma’s, het beheer van de school, de
begeleiding van de vrouwen en de kinderopvang
Op dit moment wordt er weer gesproken met de regionale directie van het Ministerie van
Arbeid, die de financiering van de school gaat overnemen. Een Agréement met dit
ministerie is reeds in 2014 gesloten, maar helaas wordt pas 1 opleiding gefinancierd.
Er is regelmatig telefonisch en schriftelijk contact met de betreffende directie. Het
ontbreekt het Ministerie niet aan enthousiasme voor de school en men zal de uiterste best
doen om stapsgewijs de financiering over te nemen.
Het project Blauwe pomp: gefinancierd door RABOshare4 more
Bij de uitvoering van het project waren betrokken:
- Association Tuma Barama, ( de verantwoordelijke Stichting voor de school en
verantwoordelijk voor de keuze van de dorpen);
- De dorpen: Ouroly Tènè en Sol ( zij hebben een contract gesloten met betrekking tot
afbetaling en onderhoud van de pomp, dorpelingen waren betrokken bij de
plaatsing);
- De directeur van het waterbedrijf van de cercle van Bandiagara ( controle van de
kwaliteit van het water);
- Stichting ADI te Sevaré ( voor de organisatie van de pompen en de opleiding), ADI is
verantwoordelijk voor het Blauwe Pompen project: 1000 pompen in de Dogon
- De vrouwen die het project uitvoeren
Aantal mensen die bereikt zijn: er zijn 2 pompen geplaatst. Een derde pomp zal geplaatst
worden op de Vrouwenvakschool als voorziening van water op de school en als demo.
• Een pomp dient een gemeenschap van 200 mensen, die per persoon per dag,
ongeveer 15 liter water gebruiken; dus totaal zullen met dit uitgevoerde project 400
mensen bereikt worden;
• De kwaliteit van het water wordt gecontroleerd, waardoor er minder ziektes en
kindersterfte zullen voorkomen;
• Daarnaast zullen de vrouwen die de pomp geplaatst hebben informatie geven aan de
bewoners van de dorpen met betrekking tot water, sanitatie en hygiëne;
• De opgeleide vrouwen kunnen een bedrijfje starten, wat gevolgen heeft voor de
sociaaleconomische positie van henzelf en hun families

Postbus 184, 1260 AD Blaricum, Nederland. @: info@stichtingvam.nl tel: +31(0)35 5384067; fax: +31
(0)35 5384065 http://www.stichtingvam.nl KvK: 32096731; Biccode: RABONL2U; Ibannummer: NL83
RABO 0373627041 ANBI; niet-btw-plichtig
Pagina 5 van 9

Jaarverslag 2016
• In het kader van schaarste van water in de Sahel zal iedere bewoner van de dorpen
zich bewuster worden van het zuinig gebruik van water;
• Een pomp in het dorp heeft ook positieve gevolgen voor de veiligheid van vrouwen,
voordat de pomp geplaatst werd, liepen de vrouwen een grotere kans op seksuele
bedreiging als gevolg van grotere afstanden die afgelegd moesten worden.
Het project wordt zelfstandig gecontinueerd doordat:
- Bij mogelijke mankementen aan de pomp er een team is dat snel reparaties kan
verrichten;
- Er een watercommité gevormd is in betreffende dorpen zodat de administratie van
de inkomsten van het watergebruik goed bijgehouden wordt en men kan sparen
voor een volgende pomp;
- De contracten met de dorpen gesloten zijn in nauw overleg met de dorpsoudste en
dorpsbewoners
- De vrouwen die opgeleid zijn en een bedrijfje zullen gaan vormen voor het plaatsen
en repareren van meer Blauwe pompen in de Dogon;
- Tuma Barama, de verantwoordelijke voor de Vrouwenvakschool, een Malinese
Stichting gevestigd te Bandiagara, zal de vrouwen blijven begeleiden
- ADI, een Malinese Stichting, gevestigd te Sevaré, en verantwoordelijk voor het
project van de 1000 Blauwe Pompen in de Dogon, zal nauw betrokken blijven bij het
project van de vrouwen;
Samenvattend:
• Een duurzame watervoorziening in de Dogon. Een watervoorziening die in stand
gehouden wordt door de lokale gemeenschappen. Als de watervoorziening
kapot is, is er geld en vakmanschap om de put of pomp te herstellen. De dorpen
kopen de pomp en de mensen betalen een klein bedrag voor het water waardoor
de dorpen zelf het eigendom en het beheer van de pomp hebben;
• Een arbeidsmarktperspectief voor de vrouwen uit de cercle van Bandiagara

Het 10-weekse lesprogramma mbt. water, sanitatie en hygiëne: gefinancierd door
Women for waterpartnership.
Dit programma is eind oktober 2016 gestart, 15 vrouwen nemen deel aan dit
voorlichtingsprogramma. Iedere vrouw op de Vrouwenvakschool moet deelnemen aan
dit programma, de financiering maakte het mogelijk dat dit programma volgend jaar
nog enkele keren herhaald kan worden. Na afronding van de 1e cyclus vindt er een
evaluatie en bijstelling plaats van deze cursus en wordt de Manual definitief gemaakt.
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De bedoeling is dat de vrouwen die de opleiding volgen voor het plaatsen van de ecotoiletten en de vrouwen die opgeleid zijn voor het plaatsen van de Blauwe pompen met
name, andere vrouwen in Bandiagara en de omliggende dorpen voorlichting gaan
geven.

De opleiding voor het repareren en onderhouden van naaimachines en fietsen:
gefinancierd door Tools4Work.
In 2015 heeft Tools een container met fietsen ( die nog gemonteerd moeten worden,
naaimachines en gereedschapskisten naar Bandiagara verzonden. Met de bedoeling dat
vrouwen zouden leren om herstelwerkplaatsen te starten. De cursussen zouden
gegeven worden in Bandiagara door 2 NL. vrijwilligers met veel ervaring in Afrika in
dergelijke projecten.
Vanwege de veiligheid in Mali is deze cursus verplaatst naar Burkina Faso en zullen 9
vrouwen een cursus krijgen door de vrijwilligers die eerst naar Bandiagara zouden gaan.
De groep vertrekt januari 2017 voor 10 dagen naar Burkina Faso en verblijft op de
technische school St. Elisabeth in Quagadougou.
Positief is dat er nu een uitwisseling is van ervaring met onderwijs in Burkina, dat
directrices van beide scholen: Vrouwenvakschool in Bandiagara en St. Elisabeth al
contact met elkaar hebben gehad. In Quagadougou is men nieuwsgierig naar het project
VVS in Bandiagara. En Tata uit Bandiagara is nieuwsgierig naar de ervaringen, van
Pascaline, in het leiden van de school.

Het project van de eco-toiletten: gefinancierd door VIA.Water
Op het terrein van de vrouwenvakschool worden 4 blokken met eco-toiletten gebouwd,
alle verschillend in uitvoering (rolstoeltoegankelijk, steen, hout, voor kinderen) Een
groep van 8 vrouwen leert deze toiletten te bouwen. De bedoeling is dat zij hun eigen
bedrijfje gaan starten, andere bewoners van Bandiagara “gevoelig “ maken voor deze
toiletten en zij deze dan ook elders kunnen gaan bouwen en verkopen.
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De vrouwen hebben eerst een theoretische opleiding gehad, welke 2 maanden geduurd
heeft, vervolgens start eind januari 2017 de praktische opleiding: het bouwen van de
toiletten. Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van onze aannemer Minta en
zal worden afgerond eind 2017. Na de praktische opleiding zullen de vrouwen
voorlichting gaan geven aan andere vrouwen, leren zij hun eigen bedrijfje op te zetten
en krijgen zij een cursus in hergebruik etc. Bij meer vraag naar deze toiletten zullen zij
onder supervisie van de aannemer meer gaan bouwen.

Financiën
VAM kan niet bestaan en haar werk doen zonder de inzet en betrokkenheid van onze
vrijwilligers, partners, vriend(inn)en, fans en donoren. Particulieren (giften e.d.), bedrijven
en fondsen droegen afgelopen jaar een steentje bij.
Meer informatie en nieuwtjes over onze vriend(inn)en vindt u op
www.wijzoekenvriendinnen.nl.

An overview of income and expenditures for 2016
OVERZICHT INKOMEN 2016
VAM contribution in kind / time given
Grant Via Water (groot € 19.100) gebruikt
Rabo Share4More
Contributies / giften
Grant WfW
Totale inkomen

REALISATIE 2016
€
16.760
€
5.421
€
4.000
€
2.615
€
4.850
____________
€
33.646

Postbus 184, 1260 AD Blaricum, Nederland. @: info@stichtingvam.nl tel: +31(0)35 5384067; fax: +31
(0)35 5384065 http://www.stichtingvam.nl KvK: 32096731; Biccode: RABONL2U; Ibannummer: NL83
RABO 0373627041 ANBI; niet-btw-plichtig
Pagina 8 van 9

Jaarverslag 2016
OVERZICHT KOSTEN 2016
Bestuurskosten
Vrijwilligers uren
Mali Bandiagara building / materials / training
Suriname kosten project start
WfW project
Via Water project
Rabo Share4More
Kosten overige
Total expenditures
Result 2015

€
1.097
€
8.805
€
3.010
€
2.370
€
7.810
€
6.471
€
4.360
€
480
____________
€
34.403

€ -757

Plannen 2017
Een aantal activiteiten worden in 2017 voortgezet:
• Afhankelijk van de veiligheidssituatie, worden de activiteiten in Mali vervolgd o.a.
met de bouw en inrichting van de bakkerij en de afronding van de eerste
sanitatiecursus. Verder wordt het curriculum voor de cursus geëvalueerd en zonodig
bijgesteld
• VAM neemt deel aan het Mali-platform van Nederlandse Water Partnership
• De verwachting is dat het Women Empowerment Centre in Suriname in de loop van
2017 van start zal gaan, vermits de financiering rond komt
• VAM is actief lid van Women for Water en zal o.a. een bijdrage leveren resp.
deelnemen aan de conferentie “ Dublin +25” in Milaan, en de voorbereidingen voor
het Wereld Water Forum in Brazilië in 2018
• Tenslotte hoopt VAM in 2017 één of twee nieuwe bestuursleden te mogen
begroeten, zodat weer nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt.
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