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Voorwoord
« 2018 werd getekend door talrijke innovatieve projecten. Een voorbeeld
hiervan is de ‘storytelling’ workshop in Luik (gesteund door Alter Egales –
Federatie Wallonië Brussel – en de Koning Boudewijn Stichting) waarbij
vrouwen zich hun verhaal toe-eigenden door over hun ervaring en het
continuum van geweld te vertellen in korte, sterke en scherpe videoclips. Deze
therapeutische oefening hielp deze vrouwen om terug sterker in hun schoenen
te staan en zelfvertrouwen op te bouwen. Voor dit project werden wij door de
Koning Boudewijn Stichting erkent en behaalden wij de Jeanne Van
Quickenborne prijs.
Dankzij de steun van COCOF, konden we in Brussel een ander doel verwezenlijken: we zochten proactief
contact met vrouwen in precaire verblijfsituatie. Zij verbleven vaak in kraakpanden of rond het Noordstation.
Meerdere keren per maand gingen we hen bezoeken, een luisterend oor aanbieden en moedigden we hen aan
hulp te zoeken bij het psychosociaal netwerk. Dit was ook een kans om met Dokters van de wereld samen te
werken en een regelmatige aanwezigheid van humanitaire hulp te voorzien.
In 2018 werden ook de cijfers van de laatste prevalentiestudie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in
België bekend: meer dan 11.000 vrouwen en meisjes in Vlaanderen werden geconfronteerd met VGV of lopen
het risico verminkt te worden… Wegens een gebrek aan middelen bestaat ons team in Nederlandstalig België
slechts uit 2 persona. Daarom pleitten we voor een betere dekking van onze activitieiten in de verschillende
provincies. Dit lukte ons enigszins: na Antwerpen en Gent, besliste nu ook de stad leuven zich in te zetten tegen
VGV.. In 2019 hopen we structurele steun te krijgen vanuit de Vlaamse Gemeenschap. To be continued… Wij
zijn in elk geval niet van plan op te geven!
Tot slot droeg GAMS België vzw actief bij tot het alternatieve verslag over de implementatie van het Verdrag
van Istanbul door België met een consortium van Belgische feministische verenigingen, gecoördineerd door
onze partner La Voix des femmes. Nu zijn we klaar voor het bezoek van een groep deskundigen inzake actie
tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Grevio)! »

Fabienne Richard
Directrice GAMS België vzw
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Meer dan 20 jaar strijd tegen vrouwelijke genitale
verminking
Sinds 1996 zet GAMS België vzw zich in voor het afschaffen van vrouwelijke genitale verminking
in België en de rest van de wereld. Ons team werkt samen met betrokken gemeenschappen en
doet aan preventie, steun, vorming en pleidooi.
GAMS België vzw is lid van het End FGM Europese netwerk en van het Inter-Afrikaans Comité
tegen schadelijke praktijken.

Wat is VGV?
Vrouwelijke genitale verminking wordt gedefinieerd als “elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of
volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de
vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet medische redenen.” (WGO, 2014)


Type 1 (clitoridectomie): gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid van de
clitoris.



Type 2 (excisie): gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of
zonder verwijdering van de grote schaamlippen.



Type 3 (infibulatie): vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van de
kleine en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris.



Type 4: Alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische
redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden.

Wist u dat…
Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie wijst op een “gedeeltelijke of
volledige” verwijdering van de clitoris, dit een groot orgaan is waarvan het
grootste interne deel intact blijft na een besnijdenis.
© RTBF
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Raad van bestuur en team
In 2018 telde de raad van bestuur:
Khadidiatou Diallo, voorzitster
Katinka In’t Zandt, vice-voorzitster
Christelle Bornauw, algemeen secretaresse
Fabienne Richard, penningmeesters
En bestuurders/-sters Oumar Diallo, Diariou Sow,
Khady Gaye, Moustapha Cissé en Abdoulkader Ali Ibrahim
Een deel van het team in december 2018

Eind 2018 telde het team 19 collega’s, verdeeld over 4 kantoren:

Bruxelles












Fabienne Richard, directrice
Moussa Diong, administratief en financieel
bediende
Soraia Azevedo, directiesecretaresse en
communicatieverantwoordelijke
Aïta Seck, administratief bediende
Stéphanie Florquin, coördinatrice van het
netwerk Gezamenlijke Strategie en
projectverantwoordelijke
Daniela Bishop, project
communicatieverantwoordelijke
Carolina Neira Vianello, coördinatrice van de
activiteiten van GAMS in Brussel
Annalisa D’Aguanno, psychologe en
kunsttherapeut
Chafika Hassan Daoud, intercultureel
bemiddelaarster
Seydou Niang, opvoeder, intercultureel
bemiddelaar, maatschappelijk assistent

Wallonie
Namen





Halimatou Barry, coördinatrice van de activiteiten
van GAMS in Wallonië
Maud Jeulin, psychologe, psychomotorisch- en
kunsttherapeut
Hajira Hussein, intercultureel bemiddelaarster
Ismatou Bah, intercultureel bemiddelaarster

Luik




Samia Youssouf, verantwoordelijk van activiteiten
in Luik
Elise Evrard, psychologe
Fos Mohamed Nur, intercultureel bemiddelaarster

Vlaanderen (Antwerpen)



Katrien De Koster, coördinatrice van de
activiteiten van GAMS in Vlaanderen
Jessica Tatout, maatschappelijk assistent en
projectverantwoordelijke
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2018 in cijfers


Meer dan 10.000 personen werden via animaties en
vormingen bereikt



78 infosessies en vormingen werden gegeven voor 1 294
professionals



29 deelnames in België en Europa aan internationale
conferenties of vergaderingen



126 sensibilisatiesessies waarmee 1.533 personen werden
bereikt



19 activiteiten voor het groot publiek waarmee 1 719
personen werden bereikt



597 personen waaronder 354 vrouwen, 71 mannen, 162
kinderen en 10 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
kregen individuele steun



Meer dan 100 personen werden gesensibiliseerd via O.N.E.
consultaties



135 personen kregen een psychologische consultatie met in
totaal 641 consultaties in Brussel, Namen en Luik.



46 zwangere vrouwen namen deel aan onze workshop
zwangerschapsvoorbereiding



10 studenten werden begeleid in hun stage of eindwerk



33 risicosituaties met signalering van een besnijdenisrisico
werden aangepakt



1 nieuwe collega



3 nieuwe publicaties
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Elke jaar is de dag van nultolerantie tegen
VGV een hoogtepunt voor GAMS vzw..
In 2018 organiseerden we de projectie van
“Kimbidale” met Aicha Dabalé en Yvette
Barilleau. Hoop en solidariteit is wat we
nodig hebben in een soms vermoeiende
strijd!

27 November 2018

12 Juni 2018

06 Februari 2018

Hoogtepunten

De Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen
vrouwelijke genitale verminking (GS-VGV)
lanceerde dit jaar haar Brusselse coördinatie
in samenwerking met Intact vzw. Dit helpt
Brusselse professionals hun capaciteiten te
versterken voor de preventie en het
aanpakken van vrouwelijke genitale
verminking!

Het afschaffen van vrouwelijke genitale
verminking eist het integreren van de
problematiek in bredere programma’s op alle
niveaus. Dit was de conclusie van een groep
experten tijdens de internationale conferentie, in
het kader van de CoP-FGM en in samenwerking
met het End FGM netwerk
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Doelgroepen
Publiek
Vrouwen en meisjes die VGV ondergingen
 Vrouwen en meisjes die het risico lopen om genitaal verminkt te worden
 Mannen en families afkomstig uit de betrokken landen


Het publiek van GAMS bestaat vooral uit asielzoeksters met een vraag voor steun op medisch,
psychosociaal of juridisch vlak.
We ontvangen ook vrouwen en meisjes die vluchteling zijn, en personen die naar België zijn gekomen via
gezinshereniging of op andere manieren.
Onze rol is deze personen onthalen, informeren en begeleiden in de Belgische sociale context.

We ontvangen meer en meer personen met een onzekere verblijfsituatie.
In 2018 kregen 597 personen hulp op sociaal, individueel en/of psychologisch vlak.

Guinee

Somalië

Herkomst van de personen
die door GAMS individueel
begeleid werden in 2018

Mauritanië
Burkina Faso
Senegal
Kameroen
Sierra Leone
Anderen

8

Sleutelactoren
Wij werken met sleutelactoren die een rol spelen in het begeleiden van onze doelgroepen.


Gezondheid: dokters, verpleegers/-sters, vroedvrouwen



Sociale sector : maatschappelijk assistenten/-es, opvoeders/-sters, psychologen/-es,
psychotherapeuten/-es



Justitie: rechter/-ster, magistraten/-es, advocaten/-es, procureurs…



Studenten van het secundair en hoger onderwijs



Belgische administraties en publieke instellingen



Politici



Media: radio, televisie, geschreven pers



Gemeenschappen van de betrokken landen



Leiders van migrantengemeenschappen die betrokken zijn bij vrouwelijke genitale verminking

Photo © Bea Uhart
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Onze aanpak

Sensibiliseren
en informeren

Professionals
vormen

Pleidooi en
expertise

Collectieve
begeleiding

Individuele
begeleiding
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OBJECTIEF 1 | Preventie van VGV in België
Het groot publiek en de betrokken gemeenschappen sensibiliseren
In 2018, werden ongeveer 1.533 personen van betrokken gemeenschappen gesensibiliseerd in het kader
van 126 infosessies. Met 19 activiteiten voor het groot publiek (debatten, standen, …) bereikten we 1.719
personen.

Professionals vormen
In 2018 vormde GAMS België vzw 1.294 professionals door 78 vormingen te geven in de volgende sectoren: gezondheidszorg, gezondheidspromotie, sociaal, juridisch, politie, asiel en onderwijs.
GAMS België vzw traint ook toekomstige professionals:
 799 studenten werden getraind
 10 studenten kregen een stage of ontvingen steun voor hun eindwerk

Capacity building rond gezondheid

FOCUS |
O.N.E.-permanenties
(Office de la naissance et
de l’enfance, Franstalige
tegenhanger van Kind &
Gezin)

Intercultureel
bemiddelaarsters
sensibiliseren
families en vrouwen
afkomstig uit
betrokken landen die
GAMS niet of bijna
niet bezoeken.

Ismatou Bah

« In het kader van mijn O.N.E.-permanenties heb ik vrouwen en families ontmoet
die afkomstig zijn uit verschillende landen en in diverse situaties. Asielzoeksters zijn meestal al
ingeschreven bij GAMS. Anderen zijn door gezinshereniging naar België gekomen of in België
geboren. Deze personen bereiken we minder via onze activiteiten, waardoor er nood is aan zulke
permanenties.
Tijdens mijn permanenties, sensibiliseer ik over VGV en andere vormen van geweld en leg ik het
accent op de bescherming van meisjes tegen VGV. We bespreken ook het welzijn van het kind:
massages met karitéboter, slendang, …
Ik geef ook informatie over de activiteiten van GAMS, zoals zwangerschapsvoorbereiding en
maandelijkse bijeenkomsten.

Ook heb ik vormingen voor professionals over VGV en infosessies voor medisch sociale werkers/sters
in Namen en Luik bijgewoond. Tijdens zulke sessies doen we een rollenspel om te oefenen hoe we
betrokken moeders over VGV dienen aan te spreken tijdens O.N.E.-consultaties »
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OBJECTIEF 2 | Het verminderen van sanitaire, psychologische en sociale gevolgen door een globale aanpak
Individuele begeleiding
De meeste sociale begeleidingen treffen uitgeprocedeerde asielzoekers/-sters, in een onzekere
verblijfsituatie.
« In de loop der jaren, worden de situaties van personen die sociale steun bij ons aanvragen steeds
complexer. Moeilijkheden hebben meestal met een complexe precaire situatie en economische, sociale en
administratieve kwetsbaarheid te maken. Personen zitten zonder verblijfstatus in België door het gebrek aan
erkenning van gender-gerelateerd geweld zoals gedwongen huwelijk.

Carolina
Neira Vianello

Wie zegt “precaire verblijfsituatie”, zegt “geen inkomen, geen of verlies van autonomie, geen vaste
woonplaats, en geen recht op sociale steun”. Dit vergroot de kwetsbaarheid van personen, en vooral van
vrouwen. Ook vergroot dit het risico op andere vormen van gender-gerelateerd geweld zoals verkrachting,
prostitutie, mensenhandel, bovenop alles wat deze vrouwen eerder al ondergegaan hebben. »

Psychologische begeleiding is een andere situatie. Het is even pauzeren. Door alleen te zijn met een
psychologe, of met een vrijwillige co-bemiddelaar, kan een vrouw haar stress en trauma even naast zich
neerleggen, om aan te sterken en verder te gaan.

Gemeenschapsworkshops: capaciteiten herstellen en versterken
Collectieve begeleiding komt in de vorm van gemeenschapsworkshops. Deze groepsactiviteiten
vormen de ziel van GAMS en zijn ook zeer belangrijk voor vrouwen vrouwen die soms geen
referentiepunten meer hebben.



Maandelijkse bijeenkomsten, om zich te informeren, te babbelen en ervaringen uit te wisselen
Jongerengroep, om het zelfvertrouwen te versterken en zichzelf te bewapenen tegen gendergerelateerd geweld







Moeder en kind workshop, om moederschap toe te eigenen

Kinderenworkshop, voor het welzijn en de lichamelijke integriteit van de kleinsten
Zwangerschapsvoorbereiding, voor geruststelling en het leren naar zichzelf te luisteren
Storytelling, om de stilte te doorbreken
Mannenworkshop, om zich voor de strijd tegen VGV en andere vormen van geweld te
bewapenen
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OBJECTIEF 3 | Dialoog en intersectorale actie
bevorderen en verzekeren van internationaal pleidooi
Le GAMS België vzw stelt haar deskundigheid ter beschikking aan andere structuren. Zo droegen wij bij tot
het opstellen van het alternatieve verslag over kinderrechten van de CODE (Coordination des ONG pour les
droits de l’enfant) en het Waalse plan voor gezondheidspromotie .

Op nationaal niveau: de GS -VGV
Op 12 juni 2018 lanceerde het netwerk Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen
Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV) haar Brusselse coördinatie (BC GSVGV), waarvan de algemene doelstelling is om het gemeenschappelijke, intersectorale en pluridisciplinaire
werk te begunstigen, de globale aanpak te verbeteren, en de gezondheid en het welzijn van betrokken
personen te promoveren.
In 2018 telde het GS-VGV netwerk 20 leden. Besproken thema’s waren de psychoseksuele ontwikkeling
van het kind, “role models” in samenwerking met AWSA-Be vzw, het bijwerken van de procedure voor de
aanpak van risicosituaties, En vaststellingen binnen de gemeenschappen om de verwachtingen van het
Brusselse doelpubliek te identificeren en begrijpen.
Meer info: www.strategiesconcertees-mgf.be/

Op internationaal niveau: CoP -FGM
Een community of practice (CoP) is een manier voor professionals, maatschappelijke
organisaties en onderzoekers/-sters om rond een specifieke thema informatie uit te wisselen.
De CoP-FGM is een Frans- en Engelstalig netwerk die professionals van verschillende
sectoren en activisten bijeenbrengt. Het helpt actoren in Europa en Afrika rond VGV-gerelateerde thema’s
informatie uit te wisselen en aangepaste antwoorden te geven aan o.a. beleidmakers/-sters en
gezondheidsprofessionals.
In 2018, handelde de CoP-FGM over de medicalisatie van VGV en publiceerde er een nota over. De CoP
nam ook deel in een conferentie “Mainstreaming efforts to end FGM”, georganiseerd door GAMS vzw en
het EndFGM netwerk op 27 november 2018 in Parijs.
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OBJECTIEF 4 | Bijdragen tot programma’s die strijden
voor het opgeven van VGV in het land van herkomst
Vélingara, Sénégal


“Het scholingspact” is ons sponsorproject voor meisjes in het departement Vélingara, Sénégal. Dit
project wordt steeds populairder binnen gemeenschappen betrokken bij VGV en/of gedwongen
huwelijken en/of kindhuwelijken. Voor het eerst is er een groeiend aantal donors.



In dit kader steunde GAMS België vzw een lokaal theatergezelschap
bij een sensibilisatieproject rond VGV in scholen.het gezelschap
werd door ons team getraind en speelde hun interactieve
toneelstuk in scholen van 9 dorpen van de regio. Daarmee kon het
publiek reageren en vragen stellen. Met elke representatie gingen
getuigenissen van deskundigen gepaard. Zo verklaarden enkele
vrouwen waarom ze gestopt waren met meisjes te verminken.

Seydou Niang (onderaan in het
midden) met lokale partners

Vorming van actors in de internationale
samenwerking
Sinds 2015 wordt GAMS België vzw uitgenodigd om haar expertise te delen met het Belgische
ontwikkelingsagentschap.
Zoals elk jaar gaf Fabienne Richard les aan postgraduaten verpleegers/-sters en vroedvrouwen in het
Instituut voor Tropische Geneeskunde. Deze postgraduaten waren zich aan het voorbereiden voor missies
met humanitaire organisaties.
Fabienne Richard gaf ook les in het kader van de master in de gezondheidsvoorlichting en-bevordering,
waarbij de meeste studenten artsen zijn afkomstig uit de hele wereld.
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GAMS vzw communiceert!
In 2018 telt GAMS vzw...
© Le Soir



2.150 Facebookfans (nationale omvang)



497 volgers op Twitter (internationale opvang)



3 actieve websites





gams.be, de hoofdwebsite (Nederlands, Frans en Engels)
die regelmatig wordt geüpdate. We publiceren er vaak
artikels op over nieuws, events, en informatie rond onze
workshops.



strategiesconcertees-mgf.be, bevat de verschillende
activiteiten van het netwerk GS-VGV.



copfgm.org, de website van de Cop-FGM, beheert door
GAMS vzw.

40 artikels in de pers


25 Franstalige artikels (Le Soir, La Libre, Le Vif, …)



14 Nederlandstalige artikels (De Standaard, Het

© Le Quotidien

Nieuwsblad, HLN, …)


1 Engelstalig artikel (New Africa)



3 televisieoptredens



8 online videoclips



1 radio-interview
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Balans en toekomstperspectieven
Het jaar 2018 werd gekenmerkt door vernieuwende pilootprojecten, maar er is nog steeds een
onevenwicht in het team aanwezig op het vlak van human resources in Vlaanderen, ondanks het
grote aantal betrokken personen. Er is ook een aanzienlijke administratieve last in verband met
de audits van Europese projecten, terwijl het managementteam zeer klein is.

Vergelijking met de plannen van 2018


Het pleidooi voor structuurfondsen om onze projecten te ondersteunen en onze teams te stabiliseren
heeft vruchten afgeworpen: het Waals Gewest (Minister Greoli) en de Federatie Wallonië-Brussel
(Minister Simonis) hebben plannen ingediend voor een decreet voor de structurele financiering van
verenigingen die geweld tegen vrouwen bestrijden. De Vlaamse Gemeenschap heeft ons via
Kind&Gezin structurele steun beloofd maar dit moet in 2019 nog geconcretiseerd worden.



We hebben enkele workshops gedecentraliseerd die voorheen alleen in Brussel beschikbaar waren.
Ondanks dat het personeel, de middelen en de infrastructuur tussen Brussel en de vestigingen
verschillend zijn, heeft Luik dit jaar twee nieuwe workshops kunnen opzetten: de ‘storytelling’ en de
slam workshop voor jongeren in het kader van de Nuit Africaine in Ottignies. De duurzaamheid van deze
workshops zal afhangen van de versterking op het gebied van personeel en financiën.



Ons interne beleid inzake kinderbescherming werd eind augustus 2018 afgerond en gepresenteerd op
een zomerschool. Er moet echter nog steeds op worden toegezien dat het wordt uitgevoerd (via o.a.
opleiding van het personeel en toepassing van controle-instrumenten). Dit document werd reeds
verscheidene malen gebruikt bij het indienen van Europese of internationale projecten. Het bestaan
ervan is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze projecten

Uitdagingen voor 2019


Blijven pleiten voor structuurfondsen om de duurzaamheid van onze projecten te waarborgen en onze
teams te stabiliseren, vooral in Vlaanderen.



Voltooiing van het schrijven van ons strategisch plan



Voltooiing van het uitvoeren van ons belangenbehartigingsplan.



Versterking van het managementteam voor personeels- en financieel beheer (Europese en
internationale projecten).
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Dank u!
Dank aan de co-bemiddelaars/-sters, de “GAMS Community Voices”, die een cruciale rol spelen in onze
aanpak.
Dank aan alle vrijwilligers/-sters en stagiaires die zich in 2018 hebben ingezet om het team te
ondersteunen in haar dagelijkse werk.

En hartelijk dank aan u voor uw financiële (of andere) steun in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.

Onze subsidieverstrekkers, dankzij wie de GAMS België haar activiteiten in 2018 kon uitvoeren:
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GAMS België
Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel
Adressen van onze antennen: gams.be/nl/contact/
info@gams.be | www.gams.be
facebook.com/GAMSBe/

twitter.com/GAMS_Be

© Riccardo Pareggiani, fotograaf AFP, Agence France Presse

Wil je ons steunen?
Doe een gift op BE37 0012 8683 3928
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