Jaarverslag 2017

Gekwalificeerde vrouwen als actoren
Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt (VAM) is een organisatie van vrouwen, voor vrouwen.
Wij worden gedreven door de overtuiging dat vrouwen emancipatie o.m. bereikt wordt door
hun deelname aan beroepsonderwijs en erkenning van hun competenties. Toegang tot de
formele arbeidsmarkt staat of valt (nog steeds) met officiële erkenning van hun kwalificaties
en diploma’s. Beroepsopgeleide vrouwen kunnen andere vrouwen assisteren waar dat niet “
passend” of uiterst cultureel gecompliceerd is door mannen. In veel vaktechnische beroepen
zijn grote tekorten o.a. door lage deelname van vrouwen. Een goede beroepsopleiding, op
maat gesneden, geeft vrouwen toegang tot de arbeidsmarkt, maakt hen financieel
onafhankelijk en geeft daarmee nieuwe impulsen en kansen aan hun families en
gemeenschap.
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 op maat 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 bedrijven van vrouwen en coacht bedrijven en
vrouwen. VAM ontwikkelt trainingen o.m. op het gebied van sanitatie en hygiëne,
water(management), techniek, mode en kleinschalige landbouw.
Het verkrijgen van financiering voor vrouwen-geleide projecten en beroepsonderwijs blijft
moeizaam. Hardnekkige percepties over de rol en kundigheden van vrouwen spelen daarbij
een (verborgen) rol.
Het weer opgelaaide gewapende conflict in Mali leverde opnieuw behoorlijke vertraging op
in het project in Bandiagara. Maar met enige creativiteit en flexibiliteit van alle partners
werden toch flinke stappen gezet in 2017.
In september 2015 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen / Sustainable Development Goals
(SDG’s 2015-2030) vastgesteld. VAM is regelmatig in contact met de Nederlandse
coordinatie/ ministeries hierover en levert via Women for Water een bijdrage aan
rapportages en advocacy.
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VAM werkt actief mee aan het realiseren van met name doelen 4, 5 en 6. Het gebrek aan
seks-specifiek data maakt dat veel analyses geen of beperkte aandacht besteden aan
specifieke aandachtspunten van en voor vrouwen; combinaties van maatregelen en acties
voor de realisatie van de SDGs zijn de uitzondering. Via Women for Water levert VAM een
bijdrage aan de expertise groep van UNESCO-WWAP over seks-disaggregated data
(http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/water-andgender/) .
80-90% van de impact van klimaatverandering is water gerelateerd (droogte, extreme regen,
verandering water cyclus). Zoals we weten uit ervaring en onderzoek o.a. van Women for
Water is ononderbroken toegang tot voldoende, veilig water een sleutel voor versterking
van (de positie van) vrouwen. Dat betekent voor stichting VAM dat in haar activiteiten bij het
realiseren van onderwijs voor vrouwen, gericht op de arbeidsmarkt, steeds ook de thema’s
water, sanitatie en hygiëne geprogrammeerd worden; de eco-sanitatie cursus in Mali is
daarvan een goed voorbeeld.
Voorjaar 2016 tekenden Stichting Sharing the Load, Stichting Agrarische Vrouwen en
Stichting Vrouw en ArbeidsMarkt (VAM) een samenwerkingsovereenkomst voor het
opzetten van een Empowerment centrum voor jonge kansarme vrouwen in het district
Commewijne te Suriname.
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, 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, inclusief water en waste
managementtrainingen. Dankzij de steun van PUM konden flinke stappen worden gezet in
de voorbereiding. Onderhandelingen en besluitvorming over de financiering gaan echter erg
traag en zijn niet altijd even doorzichtig.
VAM is lid van Women for Water Partnership, Butterfly Effect NGO coalition
(http://www.sie-see.org/en/project/butterfly-effect/) en van Partin. Dit zijn belangrijke
kanalen voor internationale samenwerking en om gebruik te maken van “ the numbers” voor
advocacy en capaciteitsopbouw.
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In 2017 was VAM betrokken bij de voorbereidingen van het Wereld Water Forum , volgend
jaar in Brazilië.
VAM nam deel aan de internationale conferentie in Milaan ter gelegenheid van 25 jaar
Dublin principles (http://rulesofwater.milanoglobal.org/en/theme).
VAM volgde het nieuwe traject voor erkenning als “ goed doel”; de CBF (Centraal Bureau
Fondswerving) erkenning werd in 2016 verkregen.
In 2017 heeft VAM het werkplan voor 2016-2019 bijgesteld. De stichting richt zich met haar
activiteiten op dit moment 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.
VAM is lid van het Mali platform van het Nederlandse Water Partnerschap (NWP) en heeft
regelmatig contact met de NWP, de ambassade en collega’s aldaar.
Helaas slaagden we er in 2017 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 2017 met uw steun hebben bereikt en van plan zijn in 2018.

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 (https://www.partin.nl/ ), the Butterfly Effect NGO Coalition
(http://www.butterflyeffectcoalition.com/en), Women for Water Partnership
(www.womenforwater.org) en het Nederlandse netwerk VN-Vrouwenverdrag
(https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/netwerk/).
In 2017 ontving VAM (financiële) steun van Aqua for ALL, “ vriendinnen” 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 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
Wat is de stand van zaken in December 2017 in relatie tot het werkplan van 2017:
VAM werkt in het district Commewijne samen met de samenwerkingspartners Stichting
Sharing the Load en Stichting Agrarische Vrouwen verder aan de realisatie van een
vrouwenvakscholing voor jonge kansarme vrouwen, project VrouwenVakscholing
Commewijne (Project VVS).
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Wat is er in 2017 gerealiseerd:
- De projectpartners hebben zich georiënteerd op de arbeidsmarkt,
- Het meerjarenprogramma in samenwerking met de PUM expert verder uitgewerkt,
- Er zijn contacten gelegd met bestaande relevante opleidingsinstituten,
- Er is contact gelegd met bedrijven/ boeren voor leer-werk plekken en training voor
de boeren als praktijkbegeleiders,
- Er is financiële project ondersteuning aan gevraagd bij het KansFonds,
- Er is informatie ingewonnen en een aanvang gemaakt de financiële project
ondersteuning aanvraag uit de Small Grant van de UNDP.
Wat is er in 2017 niet gerealiseerd:
- Het curriculum voor de opleiding veeteelt, water- en wastemanagement is niet
ontwikkeld,
- De financiële projectondersteuning aanvraag is niet gehonoreerd door het
KansFonds,
- Er is nog geen vervolg project management ondersteuning geboden door de PUM
expert vanwege het ontbreken van de financiële middelen in het project.
In December 2017 is het project plan helemaal uitgewerkt conform de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek welk in 2016 in samenwerking met de PUM expert is uitgevoerd.
Echter kan de verdere voortgang van het project VVS slechts gegarandeerd worden zodra de
financiële middelen beschikbaar zijn. Nu de financiële ondersteuning uit het KansFonds niet
is gehonoreerd hopen de project partners dat de aanvraag uit de UNDP Small Grants positief
beoordeeld zal worden in 2018, waardoor het project VVS verder uitgevoerd kan worden.
Mali
Wat is de stand van zake december 2017 in relatie tot het werkplan voor 2017:
5 opleidingstrajecten zijn gerealiseerd :
- Reparatie/ onderhoud cursus van fietsen
- Reparatie/onderhoud cursus van naaimachines
- Praktijkopleiding bouwen van eco-toiletten
- Het 10-weekse lesprogramma m.b.t. water, sanitatie en hygiëne
- Alfabetisering
- Couture opleidingen
Hieronder een korte beschrijving van deze activiteiten.
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Wat niet gerealiseerd is :
- Het bouwen van de Bakkerij en het uitvoeren van het opleidingsprogramma
broodbakken
- Het opleveren van de eco-toiletten en de vervolgactiviteiten op het terrein van de
landbouw
- De art en Design-opleidingen
De financiering van de opleidingen door het Ministerie van Arbeid is nog steeds minimaal. Er
is regelmatig contact met de regionale directie van het Ministerie van Arbeid,
welke de financiering van de school gaat overnemen. Een Agréement met dit ministerie is
reeds in 2014 gesloten, maar helaas wordt pas 1 opleiding gefinancierd.
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.
De bakkerij en het daaraan gekoppelde opleidingstraject is niet gerealiseerd omdat het niet
mogelijk bleek om voor dit project financiering te krijgen van fondsen. De veiligheidssituatie
in Mali en zeker in de Dogon gaat steeds meer parten spelen in het verkrijgen van fondsen
voor de Vrouwenvakschool. De vertraging in de uitvoering van het project eco-toiletten en
het nog niet starten van de art& design opleidingen is mede het gevolg van deze situatie:
experts willen niet naar deze regio en ook het vervoer van materiaal wordt steeds
moeilijker.
Het is heel belangrijk dat een arbeidsmarktperspectief voor de vrouwen uit de cirkel van
Bandiagara gerealiseerd wordt, VAM blijft daarom daar waar mogelijk is de school voor
vrouwen in 2018 en 2019 ondersteunen.
De 2 opleidingen 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 Nederlandse vrijwilligers met veel ervaring in
Afrika in dergelijke projecten.
Vanwege de veiligheid in Mali is deze cursus verplaatst naar Burkina Faso en hebben 9
vrouwen een cursus gevolgd. Deze 9 vrouwen zijn in januari 2017 voor 10 dagen naar
Burkina Faso geweest en verbleven op de technische school St. Elisabeth in
Quagadougou. De vrijwilligers van Tools4Work hebben de cursus in Burkina gegeven in
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plaats van in Bandiagara.
De vrouwen die deze cursus gevolgd hebben zijn op het terrein van de
vrouwenvakschool hun bedrijfjes gestart:
- een fiets reparatiebedrijf, waar ook fietsen verhuurd worden en
- een bedrijfje waar naaimachines gerepareerd en onderhouden kunnen worden.

Praktijkopleiding: bouwen van de eco-toiletten: gefinancierd door VIA.Water
Op het terrein van de vrouwenvakschool worden eco-toiletten gebouwd. Een groep van
8 vrouwen heeft geleerd 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.
De vrouwen hebben in 2016 eerst een theoretische opleiding gehad, welke 2 maanden
geduurd heeft, vervolgens zijn ze in januari 2017 gestart met de praktische opleiding:
het bouwen van de toiletten. Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van onze
aannemer Minta en zal echter pas in 2018 worden afgerond . De vrouwen die aan dit
project hebben deelgenomen hebben ook voorlichting gegeven andere vrouwen. In
2018 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.
Het 10-weekse lesprogramma m.b.t. water, sanitatie en hygiëne: gefinancierd door Women
for Waterpartnership.
Dit programma is in 2016 gestart, 15 vrouwen nemen deel aan dit
voorlichtingsprogramma en is herhaald in 2017. Iedere vrouw op de Vrouwenvakschool
moet deelnemen aan dit programma.
De financiering maakte het mogelijk dat dit programma in 2017 herhaald kon worden.
In 2017 is het programma bijgesteld; op basis van de vragen van de deelneemsters over
besnijdenis, hygiëne en ziektes is het programma aangevuld met extra informatie.
De bedoeling is dat de vrouwen die de opleiding volgen voor het plaatsen van de ecotoiletten en de vrouwen die opgeleid zijn in 2016 voor het plaatsen van de Blauwe
pompen met name, andere vrouwen in Bandiagara en de omliggende dorpen
voorlichting gaan geven.
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De cursussen Alfabetisering
Veel vrouwen in Bandiagara zijn nog niet gealfabetiseerd, door de inzet van vrijwilligers is
het mogelijk om regelmatig een groep van 10 personen te starten voor deze lessen.
Alfabetisering is noodzakelijk voor het volgen van een beroepsopleiding.
Coutureopleiding
Als vervolg op de cursus in Burkina Faso en de financiering van het ministerie van Arbeid
was het mogelijk een coutureopleiding te starten, aan deze opleiding namen 17 vrouwen
deel.
Na het beëindigen van deze opleiding is het mogelijk, om in opdracht, kleding voor kinderen
en vrouwen te maken en daarmee ook geld te verdienen.
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.
Globale overzicht van inkomsten en uitgaven 2017:
OVERZICHT INKOMEN 2017
VAM contribution in kind / time given
Grants
Contributies / giften
Grant WfWP
Totale inkomen

REALISATIE 2017
€ 13.635
€ 9.304
€ 1.655
€
____________
€ 24.594

OVERZICHT KOSTEN 2017
Bestuurskosten
Vrijwilligers uren
Mali Badiagara
Via.W project
Suriname kosten project start
Total expenditures
Result 2017

€ 1.194
€ 6.885
€ 4.120
€ 9.304
€ 3.780
€ 25.283
-

€

689
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Plannen 2018
Suriname
- Evaluatie en zo nodige bijstelling van het projectplan
- Opvolgen Financiële Project ondersteuning aanvraag bij Small Grants van UNDP en
eventueel nieuwe twinning call van Nederland
Mali
- Uitbreiding van het opleidingsprogramma; Evaluatie en zo nodige bijstelling van het
opleidingsaanbod
- Start van het opzetten van bedrijfjes op het gebied van biologische landbouw en
veeteelt
- Deelnemen aan het Mali water Platform van NWP
Advocacy en Lobbying:
- Deelname aan het Wereld Water Forum 8 in Brasilia in maart 2018 – vooral aandacht
vragend voor beroepsonderwijs en carrières voor vrouwen in de water sector
- Bijdragen aan de High Level Political Forum in New York/ UN eerste evaluatie van
SDG6 (via Women for Water) en contacten leggen met de Nederlandse coördinatie
voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
- Inhoudelijk bijdragen aan het water and gender/ seks-disaggregated data project van
UNESCO-WWAP
- Deelnemen aan de algemene vergadering van Women for Water in Bulgarije
Financiering en project ontwikkeling:
- Deelnemen aan de activiteiten van Partin op dit gebied
- Gesprekken met GiZ/ BMZ over een beroepsonderwijs project in ontwikkelingslanden
- Her-ontwikkelen van “ barefoot hydrologists project” samen met Deltares en UNDP
Publiciteit/ communicatie:
- Update van de website en de “ vriendinnen” pagina
Algemeen:
- Aanpassen privacy reglement aan Europese regelgeving
- Werving nieuw bestuurslid
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