Jaarverslag 2014

De kracht van vrouwen
Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt (VAM) is een organisatie van vrouwen, voor vrouwen.
We richten ons primair op vrouwen, omdat wanneer je investeert in vrouwen en ze
financieel onafhankelijk maakt door ze een goede opleiding te geven en betrekt bij
besluiten die hun leven veranderen en verbeteren, hun leven en dat van hun kinderen er
beter van wordt.
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.
VAM ontwikkelt nieuwe cursussen voor (kortdurend) beroepsonderwijs, met name voor
volwassen vrouwen. Ze werkt aan capaciteitsontwikkeling en begeleidt vrouwen bij reintegratie. Voornamelijk in ontwikkelingslanden assisteert VAM vrouwen bij het versterken
van hun eigen organisatie, het leren managen. Verder ontwikkelt VAM
opleidingsprogramma’s en geeft ondersteuning bij de ontwikkeling van bedrijfjes. VAM
ontwikkelt trainingen o.m. op het gebied van sanitatie en hygiëne, water(management),
bakken, mode en kleinschalige landbouw. Daarnaast traint VAM lokale trainers.
2014 was opnieuw een “lastig” jaar. De gevolgen van de bezuinigingen en recessie in
Nederland en daarbuiten werden duidelijk zichtbaar. Verkrijgen van financiering in
combinatie met het gewapende conflict in Mali leverende opnieuw behoorlijke vertraging
op in het project in Bandiagara. Maar niemand ging “bij de pakken neer zitten” en ondanks
alles gingen de voorbereidingen door.
VAM werd wederom meerdere malen om commentaar gevraagd door de media over de
arbeidsmarkt, gelijke beloning en de missie van Nederlanders. Wat konden we anders
zeggen dan dat “onze” vrouwen de hulp zeer verwelkomen.
In Suriname naderen de voorbereidingen voor een project voor jonge vrouwen hun
voltooiing; we hoopten dat in 2014 een start met dit traject kon worden gemaakt; helaas
werden onze aanvragen voor financiering uit het “ twinning” project niet gehonoreerd. We
blijven volhouden en zien weer verder in 2015.
VAM blijft een bescheiden rol spelen bij toeleiding van niet-Nederlandse vrouwen naar de
arbeidsmarkt in Nederland. In samenwerking met de Vrouwen Academie Amsterdam West
werden activiteiten georganiseerd in het stadsdeel voor het opleiden van “vrijwillige
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participatie coaches”, waarbij de principes van EVC (eerder verworven competenties)
werden toegepast.
De nieuwe versie van het Handboek voor vrouwen vakscholing kwam gereed en komt
binnenkort weer beschikbaar via o.m. de website.
VAM leverde een van de leden van de evaluatiecommissie van learn4work. In 2015 staat een
nieuwe “call” op stapel waar VAM waarschijnlijk actief aan gaat meewerken voor en
beroepsonderwijs traject in Kenya.
Tot onze vreugde slaagde Women for Water Partnership erin weer institutionele fondsen te
verwerven zodat het voortbestaan is gewaarborgd. VAM blijft een actief lid en nam o.a. deel
aan de grote conferentie over ontwikkeling, vrouwen en water in Zuid Afrika en droeg bij
aan het grote onderzoek van de VN Universiteit.
VAM is ook lid van Partin en droeg bij aan de aanvraag bij de postcode loterij; we gaan
duimen.
Ons bestuur bleef stabiel en is nu op zoek naar nieuwe collega’s ………..
VAM kan niet bestaan en haar werk doen zonder de inzet en betrokkenheid van onze
vrijwilligers, vriend(inn)en, samenwerkingspartners, fans en donoren. Particulieren,
bedrijven en verschillende fondsen droegen afgelopen jaar hun steentje bij.
Hartelijk dank voor uw voortdurende steun en belangstelling! In dit korte jaarverslag staat
wat we in 2014 met uw steun hebben bereikt. Namens mijn medebestuursleden wens ik u
veel inspiratie en leesplezier en alle goeds voor 2015.
.

Lesha Witmer, voorzitter

Nederland
In 2014 was er wederom een bescheiden rol voor VAM weggelegd in onderzoek naar de
mogelijkheden voor vrouwen in de doorgaande leerlijn naar volledige participatie in de
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maatschappij. In samenwerking met Vrouwen Academie West is er een vooronderzoek naar
maatwerk leertrajecten uitgevoerd. Een nieuwe ontwikkeling, leerzaam voor hen en voor
ons, dat zeker een vervolg gaat krijgen in 2015.
Donatie Stichting KICI
In 2014 heeft stichting VAM een donatie van € 5000,- ontvangen van KICI. Dit is de grootste
onafhankelijke, charitatieve kledinginzamelaar van de Benelux die zich op professionele
wijze sinds 1975 inzet voor het hergebruik van textiel en schoeisel. Dat gebeurt door textiel
en schoeisel in Nederland te (laten) sorteren; dat wat goed draagbaar is, wordt buiten
Europa weer in omloop gebracht of geschonken aan kringloopwinkels en voedselbanken.
Dat wat hergebruikt kan worden krijgt een tweede leven als poetslap, of pakdeken. Textiel
dat echt niet meer te gebruiken is wordt vergezelt en gerecycled. Hier worden weer nieuwe
producten van gemaakt zoals jeans of nooddekens, of het wordt verwerkt tot bijvoorbeeld
isolatiemateriaal voor huizen.
Het gedoneerde bedrag wordt gebruikt ten behoeve van onze projecten in Suriname,
Amsterdam West en vernieuwen van het Handboek VrouwenVakScholing .

Vrouwen Academie Amsterdam West (“VAW”)
Een deel van de donatie van Stichting KICI is besteed aan het vooronderzoek
maatwerkleertrajecten Amsterdam West. In overleg met de procescoördinator van de
Vrouwen Academie West (“VAW”) heeft VAM een vooronderzoek maatwerk leertrajecten
onder vrouwen in het stadsdeel Amsterdam-West uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op
de behoefte en de mogelijkheid van het opzetten van maatwerkleertrajecten volgens de
formule VrouwenVakScholing (“VVS”) in dit stadsdeel.
Voor veel vrouwen uit Amsterdam West met zorgtaken en een achterstand op de
arbeidsmarkt, zijn maatwerkleertrajecten volgens de formule VVS een uitkomst. Deze
vrouwen hebben met elkaar gemeen dat ze een opleiding willen volgen die niet te lang
duurt, waarbij ze opleiding en zorgtaken goed kunnen combineren en dat hen een baan of
leerwerkplek oplevert. Ze zijn sterk gemotiveerd om weer aan het werk te gaan of in elk
geval te participeren, stellen hoge eisen aan zichzelf en storten zich met volle overgave op
de ingeslagen weg. In een nieuw beroep of functie moet de vrouw vooral haar kwaliteiten
en vaardigheden optimaal kunnen benutten.
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Handboek Vrouwenvakscholing.
In 2014 is het Handboek Vrouwenvakscholing vernieuwd en aangepast aan deze tijd.
Er wordt de laatste hand gelegd aan passende illustraties. Op de website komt 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 in 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
In Suriname wil stichting VAM in samenwerking met enkele lokale partners, zoals Stichting
Sharing the Load, een expertise centrum voor tiener moeders realiseren.
Dit project is gericht op empowerment van tienermoeders en is tevens een expertise
centrum voor organisaties die zich in dit onderwerp verdiepen. In dit centrum kunnen
vrouwen zeer laagdrempelige vakscholing volgen volgens het concept VrouwenVakscholing
in vakgebieden als bijvoorbeeld landbouw en veeteelt. Daarnaast staan trainingen o.a. op
het gebied van Animal Waste Management en hygiëne in de plannen.
In 2014 hebben we een aantal enthousiaste stakeholders gesproken die onder andere bereid
zijn om middels fundraising middelen voor specifieke onderdelen van het project in te
zamelen. Tevens is de stap gezet tot het werven van fondsen voor de realisatie van dit
project. VAM heeft samen met haar projectpartners in 2014 onder andere een aanvraag
gedaan via de Twinning faciliteit echter is ons project niet geselecteerd om in aanmerking te
kunnen komen voor de financiering via de Twinning faciliteit.
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Mali
Er is weer vooruitgang bij de vrouwen vakschool in Bandiagara-Mali
Vertraging
Als gevolg van de gewapende conflicten in het noorden, de veranderingen bij de Ministeries
is er vanaf 2012 een vertraging opgetreden bij veel ontwikkelingsprojecten in Mali. De
oorlog en deze veranderingen hebben ook effect gehad op de Vrouwenvakschool in
Bandiagara.
Dit had tot gevolg dat in 2012 tot in de loop van 2014:
•

•

•
•

de bus en de andere voertuigen slechts een paar weken hebben kunnen
functioneren. Door de dreiging van oorlog en het aanwezig zijn van militairen is toen
besloten alle voertuigen te “verstoppen” zodat het risico van vordering door de
militairen en het stelen van motorblokken en accu’s vermeden werd. VAM heeft
extra bewaking voor de school en de voertuigen ingehuurd.
salarissen, zoals afgesproken was met het Ministerie van Onderwijs werden niet
betaald, de school kon dus niet functioneren (de grote donoren zoals NL en Canada
bevroren bij aanvang van het conflict alle tegoeden)
Geen overleg mogelijk was met Ministerie van Onderwijs en Arbeid over modules
voor het onderwijs
De container met goederen, computers/inrichting voor de school en
kinderdagverblijf opgeslagen moest worden in Gambia. (Grenzen werden gesloten).
Wat is er wel gebeurd in 2014?
•
•
•
•
•
•

enkele weken zijn er alfabetiseringslessen gegeven in de bus, groepjes van 8
vrouwen, 3-4 dagen per week
vervolgens zijn de alfabetiseringslessen doorgegaan in de school, echter door
het uitblijven van de salarissen zijn ook deze lessen na 2 maanden gestopt
In de dorpen rondom Bandiagara wordt nog wel alfabetisering gegeven
De bijscholing van de leraressen alfabetisering is uitgevoerd
In Nederland zijn we ondertussen doorgegaan met de voorbereiding van de
overige bedrijfjes, samenwerkingspartners organiseren, fondswerving etc.
In Mali is verder gewerkt aan de samenwerking met het Ministerie van
Arbeid, in plaats van met het Ministerie van Onderwijs). Het Ministerie van
Arbeid heeft een Agrément afgegeven voor de Vrouwenvakschool, dat
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betekent dat de financiering voor de exploitatie van de school nu rond is en
de school “gewoon” van start kan gaan.
Al met al een fikse vertraging voor het functioneren van de vrouwenvakschool, maar dankzij
de volhardendheid van iedereen worden de plannen nu toch werkelijkheid.
Ook is er met een aantal grote fondsen in Bamako een afspraak gemaakt over de
financiering van de overige activiteiten die nog moeten plaatsvinden op het terrein van de
vrouwenvakschool. Ook is vastgesteld welk onderhoud er aan de voertuigen moet
plaatsvinden omdat zij lang hebben stil gestaan.

Cursus Successvol ondernemen
Marie-Antoinette de Veth heeft als PUM senior expert een vervolg- cursus: “Gérez mieux
votre entreprise” gegeven aan de Leerwerkmeesters voor de leer-werkbedrijven / startende
bedrijfjes: Het restaurant, Het Modehuis, De Bakkerij, Het Hotel.
Deze leermeesters zullen de leerwerkbedrijven moeten gaan “runnen” als commerciële
bedrijven.

Ontmoeting VAM met de MALI WASH Alliance.
De Vrouwenvakschool in Mali is bijna klaar en kan van start. Maar één belangrijk
struikelblok bleef er nog om op te lossen: de school had begin 2014 nog geen
toiletblokken (de gereserveerde ruimte is nog leeg) en nog geen water/sanitatie en
hygiëneprogramma.
Voor de financiering van deze blokken en het ontwikkelen en uitvoeren van een
programma heeft VAM samen met de lokale schoolleiding een voorstel geschreven.
Dit voorstel voorziet o.a. in compostering toiletten, voorzieningen voor gehandicapten
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en een instructieprogramma voor de vrouwen om e.a. zelf te construeren en
onderhouden en voor het (her)gebruik van de feces en urine.
Dit plan is op 21 maart gepresenteerd bij Wash Alliance- Mali. Daar is enthousiast op
gereageerd en men heeft zich verbonden aan het zoeken van partners om dit plan te
realiseren.
In de loop van 2014 is er wel al gestart met de bouw van de toiletten, het totaal
programma met betrekking tot water/ sanitatie en hygiëne zal uitgevoerd worden in
2015.
Samenwerkingspartners.
Naast de intensieve samenwerking met de Nederlandse Stichting Djenné en de
Malinese Stichting Tuma Barama, is er in 2014 een samenwerking tot stand gekomen
met Tools to Work en met Stichting Taalvorming.
VAM en Tools to Work
Deze samenwerking is gericht op het verder uitbouwen van het Klussenbedrijf bij de
Vrouwenvakschool in Bandiagara.
Tools to Work reviseert kwaliteitsgoederen in Nederland en draagt kennis over om
lokale revisie en onderhoud van deze goederen mogelijk te maken. Daarmee worden
kleine bedrijven en vakonderwijs in ontwikkelingslanden geholpen aan materialen en
gereedschap. Tools zal 150 fietsen en 30 naaimachines leveren met bijpassend
gereedschap aan de vrouwenvakschool in Bandiagara. Hierdoor kunnen jaarlijks 100
vrouwen leren kleding te maken en repareren, en kunnen daarmee een inkomen
verdienen. Bovendien worden 14 vrouwen opgeleid om de machines en fietsen te
reviseren en onderhouden, waarmee ook zij hun eigen inkomsten kunnen genereren.
Dit project, wordt mede ondersteund door het Turing Foundation. Zodra de goederen
in 2015 zijn gearriveerd kan de training starten.
Alfabetisering en Taalvorming.
In 2014 konden leerkrachten alfabetisering deelnemen aan de cursus Taalvorming in
Sangha
( Dogon). De cursus werd gegeven door medewerkers van de Nederlandse stichting
Taalvorming en gefinancierd door de Stichting Bloemendaal-Dogon en Impulsis
/Edukans.De deelnemers aan de cursus leerden om in hun lessen alfabetisering de
principes van taalvorming toe te passen: herkennen van sociale omgeving, eigen
ervaringen, ideeën en gedachten met anderen te delen. Men leerde ook de praktische
werkwijze van taalvorming: vertellingen houden, schrijven van teksten, maken van
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tekeningen en boekjes, toe te passen.
De leerkrachten alfabetisering, die ook ingezet worden bij de lessen op de
Vrouwenvakschool in Bandiagara en in de dorpen rondom Bandiagara hebben deze
training als zeer positief ervaren en hen een stimulans gegeven om op een andere
manier les te geven. Een in Nederland ontwikkelde methode en toepasbaar gemaakt in
Mali. Want ook deze leerkrachten in Mali vragen zich af hoe vrouwen hert beste en het
meeste kunnen leren. Ook zij zijn op zoek naar een manier hoe je kunt differentiëren
en stimuleren van betrokkenheid bij leren van vrouwen.

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.
Financial statement
In 2014, VAM did not receive any grants for its general work.
An overview of income and expenditures for 2014
OVERVIEW INCOME 2014
VAM contribution in kind / time given
Grants Bandiagara, Mali
Contributions / gifts
Grants Kici
Total income
OVERVIEW EXPENDITURES 2014
Office costs
Mali Badiagara building / materials / training
Suriname costs to start the project
Other costs projects
Total expenditures
Result 2014

REALISATION 2014
€
14.080
€
1.000
€
1.387
€
5.000
____________
€
21.467
€
9.519
€
7.570
€
3.345
€
2.554
____________
€
22.988

€ -/- 1.521

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 2014
Plannen voor 2015
Een aantal activiteiten die in het voorgaande jaar zijn aangevangen, worden in 2015
voortgezet:
• Afhankelijk van de veiligheidssituatie, worden de activiteiten in Mali vervolgd.
• De verwachting is dat het Women Empowerment Centre en Tienermoederproject in
Suriname in de loop van 2015 van start zullen gaan, vermits de financiering rond
komt.
• In Nederland worden de gesprekken met aanbieders van vrouwenvakscholing, over
kwaliteit en didactiek voortgezet.
• Door de kabinetsplannen verschuift de aard van de toekomstige vacatures in de zorg
in Nederland. VAM zal met de partners nader bezien hoe het toeleidingstraject nu
verder vorm moet krijgen en, uiteraard, dit traject blijven steunen.
• Tenslotte hoopt VAM in 2015 één of twee nieuwe bestuursleden te mogen
begroeten, zodat weer nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt.
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