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Belangrijk  

Ook in deze publicatie streven we naar 

inclusief en genderbewust taalgebruik. Dit 

geldt voor al onze publicaties sinds 2016.  

In de PDF-versie, kan u op elk woord 

klikken dat onderstreept is. 
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Editoriaal 
“Het jaar 2020 werd overal ter wereld gekenmerkt door COVID-19. Ook voor ons 

team was de pandemie een beproeving, maar vooral voor onze doelgroep was het 

nog moeilijker. De lockdown vormde een drempel voor de toegang tot jobs. Ook 

het gebruik van digitale media bleek een blokkade te zijn; het verzoek 

internationale bescherming dat online diende te gebeuren of de digitalisering van 

de hulpvraag naar psychologische ondersteuning, de sluiting van buurtdiensten 

(zoals sociale restaurants) heeft families, met een reeds precaire achtergrond, 

nog dieper in de armoede gedreven. De vertraging of het volledig stopzetten van 

de procedures in het kader van de vraag naar internationale bescherming, de 

sluiting van de grensstreken, de verplichte lockdown in de opvangcentra, in 

kamers met weinig verluchting, zonder internettoegang, hebben ook de stress en 

de psychische decompensatie doen toenemen.  

GAMS België heeft zich hieraan moeten aanpassen, net als alle andere 

organisaties die dicht bij hun doelgroepen staan. Dankzij de snelle reactie van het 

Boudewijn Fonds en het Chanel Fonds, hebben wij meteen extra ondersteuning 

kunnen vinden voor de meisjes en vrouwen die geconfronteerd werden met 

vrouwelijke genitale verminking. Voor de eerste keer in ons 23-jarig bestaan, 

besloten we voedselhulp aan te bieden via voorafbetaalde bons. Met de expertise 

en de talenkennis, waarover we beschikken, hebben we de affiches van FOD 

Volksgezondheid kunnen vertalen in de verschillende talen die gesproken worden 

door onze doelgroep en hebben we videoboodschappen opgenomen ter preventie 

van de verdere verspreiding van COVID-19. 

Zodoende kon GAMS België ervoor zorgen dat de psychische decompensatie die 

gepaard ging met de verspreiding van COVID-19, geen pieken bereikte.” 

F
o

to
 ©

 F
ra

n
k
 T

o
u

ss
ai

n
t 

 

Fabienne Richard 

Directrice van GAMS België  
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 Een wereld zonder 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 EU netwerk en van het Inter-Afrikaans Comité tegen schadelijke praktijken (CIAF). 

Wat is vrouwelijke genitale verminking? 

VGV wordt gedefinieerd als: “elke ingreep die leidt tot gedeeltelijke of volledige verwijdering van 

de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de vrouwelijke 

geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen”. (WHO, 2014) 

• Type 1 (clitoridectomie) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of de voorhuid 

van de clitoris.  

• Type 2 (excisie) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de binnenste labia, met of 

zonder verwijdering van de buitenste labia.   

• Type 3 (infibulatie) is de vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en dichtnaaien van 

de binnenste en/of buitenste labia, met of zonder verwijdering van de clitoris.  

• Type 4 omvat alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische 

redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden.  

Opmerking  

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

“gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris” ver-

meldt in haar definitie, is de clitoris groter dan het zichtbare, 

uitwendige deel. Het interne deel blijft intact bij excisie. 

Foto © RTBF  

https://www.endfgm.eu/
http://iac-ciaf.net/
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 Doelstellingen van GAMS België 

Doelstelling 1: Preventie van vrouwelijke genitale verminking bij 

meisjes en vrouwen in België die risico lopen op besnijdenis   

Strategie 1: Het grote publiek en de betrokken doelgroepen sensibiliseren en informeren  

Strategie 2: Voortgezette vorming aanbieden aan professionals  

Strategie 3: Het bevorderen van de kennis en vaardigheden aangaande de gezondheid op 

individueel een collectief niveau  

Doelstelling 2: Verminderen van de medische, psychologische en 

sociale impact van VGV op betrokken jonge meisjes en vrouwen door 

middel van een globale aanpak  

Strategie 4: Individuele begeleiding  

Strategie 5: Herstel, empowerment van de betrokkenen  

Doelstelling 3: Stimuleren van intersectoraal overleg en samenwerking 

en lobbywerk op nationaal en internationaal niveau  

Strategie 6: Coördineren van de Gezamenlijke strategieën ter bestrijding van VGV (GS-

VGV)  

Strategie 7: Lobbywerk, vertegenwoordigen van de sector op nationaal en internationaal 

niveau, expertise aanreiken  

Doelstelling 4: Bijdragen aan VGV preventiecampagnes in landen en 

gemeenschappen waar de praktijk voorkomt  

Strategie 8: Proefprojecten in Afrika om vrouwenbesnijdenis uit te bannen  

Strategie 9: Opleiding van actoren in het kader van internationale samenwerking  
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 Onze aanpak  

Nationaal en internationaal 

bruggen bouwen via 

synergieën en netwerken  

Gemeenschappen die VGV 

utivoeren meer agency 

toekennen 

Elke betrokken vrouw 

toegand bieden tot een 

multidisciplinaire, 

individuele ondersteuning 

op basis van haar noden  

Bevorderen van 

gezondheid en welzijn 

(inclusief reproductieve en 

seksuele rechten)  

De misvattingen rond VGV 

uit de wereld helpen  

Convergenties die zich 

gevormd hebben in de strijd 

tegen VGV herkennen en 

aanpakken via een 

intersectioneel feministisch 

standpunt, met nadruk op 

dekolonisatie 

Het continuüm van 

gendergerelateerd geweld 

tegen vrouwelijke 

migranten erkennen 

Professionals opleiden om 

personen getroffen door 

VGV beter te begrijpen en 

te begeleiden  

De belangen van de 

betrokkenen behartigen, 

ongeacht hun 

administratieve status  

Foto © GAMS België 
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 Wie zijn wij? 

Het is dankzij de motivatie, betrokkenheid, multidisciplinariteit en diversiteit van ons team; dat 

GAMS België een impact kan hebben in de strijd voor de volledige stopzetting van 

vrouwenbesnijdenis. Ook het beleidsteam en de vrijwilligers (v/m/x) spelen hier een grote rol in. 

Elk van hen, draagt zo een steentje bij. Elkeen op zijn, haar of hun eigen manier.  

Team  

Eind 2020, telde ons team 22 leden, dat verspreid werd over 4 werkgroepen:  

TRANSVERSAAL TEAM 

• Fabienne Richard, directrice 

• Stéphanie Florquin, adjunct-directrice  

• Safia Sefiani, secretaresse 

• Oumou Barry, administratief medewerkster  

• Moussa Diong, administratief bediende 

• Daniela Bishop, 

communicatieverantwoordelijke  

• Anke Babeliowsky, communicatie-assistente 

• Sterio Zonios, webdesigner  

PSYCHOSOCIAAL TEAM 

• Carolina Neira Vianello, coördinatrice van 

de activiteiten in Brussel 

• Annalisa d’Aguanno, psychologe  

• Feven Tekle Tsehaye, intercultureel 

bemiddelaarster 

• Keyla Lumeka, juriste  

Brussel 

NAMEN  

• Mélanie Jocquet, coördinatrice van de 

activiteiten in Wallonië  

• Maud Jeulin, psychologe  

• Ismatou Bah, intercultureel bemiddelaarster 

• Yasmin Hussein, intercultureel 

bemiddelaarster 
 

LUIK 

• Samia Youssouf, verantwoordelijke antenne 

Luik 

• Fos Mohamed Nur, intercultureel 

bemiddelaarster 

• Katrien De Koster, coördinatrice van de 

activiteiten in Vlaanderen  

• Jessica Tatout, maatschappelijke werkster 

• Kelly Beutels, psychotherapeute  

Vlaanderen 

Wallonië 
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Raad van Bestuur 

• Khadidiatou Diallo, voorzitster  

• Katinka In’t Zandt, vice-voorzitster  

• Christelle Bornauw, secretaris-generaal  

• Moustapha Cissé, penningmeester  

• Diariou Sow, bestuurslid  

 

• Oumar Diallo, bestuurslid  

• Khady Gaye, bestuurslid   

• Abdoulkader Ali Ibrahim, bestuurslid  

• Assanatou Doucouré, bestuurslid  

• Sarah O’Neill, bestuurslid  

Woord van Khadidiatou Diallo, voorzitster  

11 

“Ik wil het team van GAMS België, dat 
haar inzet voor het huidig jaar 
verdubbelt heeft, hartelijk bedanken. 
Ondanks de beperkingen waaronder 
gewerkt moest worden door COVID-19, 
wist iedereen gemotiveerd en actief te 
blijven.  

Hartelijk dank ook aan de vrijwilligers, 
alsook het team dat zich in Senegal 
bevindt. Ik ben zeer trots op het werk 
dat volbracht werd en het werk dat nog 
verricht wordt door GAMS België, om 
aan de noden van onze doelgroep te 
beantwoorden. Dit, ondanks de context 
waarin we moeten werken.  

Een speciaal woord van dank aan 
Fabienne, directrice van GAMS België, 
voor haar engagement en inzet.  

Ik ben zeer blij om te zien dat iedereen 
bij GAMS België het uiterste van 
zichzelf blijft geven, om maar één doel 
te bereiken: de integriteit van vrouwen 
bewaken! Mijn grootste droom is de dag 
te zien, waarop we allemaal samen, een 
wereld zonder vrouwelijke genitale 
verminking zullen opbouwen.”  
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Sinds haar opstart, heeft GAMS België steeds op geëngageerde personen (v/m/x) kunnen 

rekenen: vroedvrouwen, vertalers, tolken, kinderverzorgers, persoonlijke begeleiders, hulp 

tijdens evenementen, campagnemedewerkers,…enz. Elk binnen zijn, haar of hun domein en 

expertise.  

GAMS Community Voices  

Via de vorming van co-bemiddelaars (m/v/x), ook “GAMS Community Voices” genaamd, tracht 

GAMS België steeds de capaciteiten van de betrokken gemeenschappen verder te versterken.  

Deze co-bemiddelaars leren door middel van wisselwerking, hoe ze een dialoog kunnen 

aanknopen over VGV, op een manier die niet stigmatiserend is. Het einddoel is om zodoende een 

verandering in gedrag teweeg te brengen. Maar ook een andere overtuiging te stimuleren.  

Door een link te vormen naar de getroffen gemeenschappen, spelen de co-bemiddelaars een 

cruciale rol binnen de werking van GAMS België. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

vrijwilligers nemen het woord tijdens publieke conferenties, vergezellen de vrouwen tijdens 

belangrijke afspraken (juridisch, medisch …), zij zorgen voor de vertaling en de bemiddeling tussen 

de professionals (v/m/x) van de eerstelijnshulp en de rechthebbenden, zij bemannen en 

“bevrouwen” ook de standen tijdens evenementen,… 

Vrijwilligers (v/m/x) 

Fatimetou Sow, een gemotiveerde co-bemiddelaarster 

“Ik ben journaliste, presentatrice en 
mensenrechtenactiviste. Van kinds af aan 
heb ik mij tegen de praktijken van 
vrouwelijke genitale verminking en 
kindhuwelijken verzet. 

Jammer genoeg, zit het gedachtegoed dat 
een vrouw besneden en uitgehuwelijkt 
moet worden, sterk ingebakken in 
bepaalde denkwijzen. Ikzelf ben in België 
verzeild geraakt doordat ik iets dergelijks 
meemaakte, vandaar dat ik mij verder 
wou inzetten tegen deze praktijken.  
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Eerst nam ik contact op met GAMS België om mij als lid in te schrijven. Daarna 
nam ik deel aan de ateliers. Zodra er een oproep werd geplaatst voor vrijwilligers 
voor het ACCESS-project heb ik mijn CV opgestuurd. Binnen het kader daarvan, 
werden wij opgeleid om de best mogelijke aanpak te garanderen. Er werd ingezet 
op sensibilisering, maar ook op het begrijpen van de moeilijke hindernis in ons 
leven. Dit alles vormde een belangrijk deel van de opleiding. 

Ik heb helemaal geen spijt van mijn keuze. Ik heb verschillende mensen mogen 
ontmoeten met eenzelfde achtergrond en parcours. Sommige mensen die ik heb 
ontmoet, hadden zelfs ergere zaken meegemaakt. Vandaag voelen deze vrouwen 
zich begrepen, ze krijgen een luisterend oor aangeboden en worden ondersteund. 
Dankzij het ACCESS-project, zijn er veel levens veranderd.” 
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Foto © Frank Toussaint  
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 Individuele begeleiding 

Doelgroep 

• Vrouwen en meisjes die geconfronteerd werden met VGV 

• Jonge meisjes die gevaar lopen  

• Mannen en gezinnen uit de betrokken landen  

Het publiek van GAMS België bestaat voornamelijk uit vrouwen die internationale bescherming 

zoeken en geconfronteerd werden met VGV en die ondersteuning en begeleiding behoeven op 

medisch, psychosociaal of juridisch vlak. We ontvangen ook meisjes en vrouwen met een 

vluchtelingen-statuut en personen die middels gezinshereniging of andere procedures naar België 

zijn gekomen. Onze rol is hen te verwelkomen, te informeren en te begeleiden in de Belgische 

sociale context. We ontvangen ook steeds meer personen in kwetsbare situaties (zonder wettig 

verblijf). 

In 2020, kregen 495 mensen individuele sociale, psychologische en/of 

gemeenschapsondersteuning. Dat is een grote vermindering in vergelijking met jaar 2019. Dit is te 

wijten aan de maatregelen die genomen werden door COVID-19. Desondanks, werd de 

continuïteit van de opvolging gegarandeerd voor 175 personen die in 2019 reeds van een 

dergelijke begeleiding mochten genieten. 

Figuur 2: Profiel van personen die in 2020 individuele 
begeleiding kregen bij GAMS België (n=670) 

Administratief status n % 

1ste verzoek om internationale 
bescherming 349 70,5% 

2de (of meer) verzoek om 
internationale bescherming 30 6,1% 

Belgisch 5 1,0% 

Dublin 24 4,8% 

Buiten procedure 55 11,1% 

Subsidiaire bescherming 1 0,2% 

Vluchteling 7 1,4% 

Gezinshereniging 5 1,0% 

Geregulariseerd 3 0,6% 

Zal een nieuw verzoek indienen 16 3,2% 

Totaal 495 100,0% 

Figuur 1: Herkomst van personen die in 2020 individuele 
begeleiding kregen bij GAMS België (n=495)  

Tabel 1: Status van personen die in 2020 individuele 
begeleiding kregen bij GAMS België  (n=465) 

Volwassen 

vrouwen 

Vrouwelijke 

niet begeleide 

minderjarige 

vreemdelingen 

Begeleide 

kinderen 

(meisjes) 

Mannen 
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Eerste onthaal 

Iedereen die naar GAMS België komt, wordt onthaald in een van de vestigingen/permanenties, 

afhankelijk van de woonplaats en wordt geïnformeerd/gesensibiliseerd over VGV. De focus van 

het gesprek kan eventueel nadien verschuiven naar andere gendergerelateerde onderwerpen, 

GBV, internationale bescherming, afhankelijk van de meer specifieke noden van de betrokkene.  

Na dit intakegesprek kan de persoon meerdere opties combineren:  

• Deelname aan workshops;  

• Individuele begeleiding (sociaal, psychosociaal en sinds eind 2019 juridisch);  

• Verwijzing naar een externe dienst als het verzoek niet onder de bevoegdheid van GAMS 

België valt (bv. medisch attest) of als de persoon te ver van het kantoor woont (lokale 
opvolging).  

Een eerste gesprek is misschien al voldoende en verdere opvolging wordt in dat geval niet nodig 

geacht. Indien nodig kan GAMS België echter steeds opnieuw ingeschakeld worden.  

Sociale opvolging 

De persoon kan ook sociale begeleiding bij GAMS België krijgen, in functie van specifieke 

verzoeken en noden. De ondersteuning richt zich op de VGV-problematiek. Meer algemene 

sociale follow-up wordt voorzien voor personen (v/m/x) in een kwetsbare situatie (zonder legale 

verblijfsdocumenten), die moeilijk toegang hebben tot reguliere sociale diensten.  

Risicosituaties 

Het team behandelt ook meldingen van mogelijke risico's op besnijdenis of gedwongen huwelijk. 

Bij een melding beoordelen we het risiconiveau en de eventuele maatregelen die kunnen genomen 

worden om het meisje te beschermen. Dit gebeurt meestal in samenspraak met een hulpverlener 

(v/m/x) of de contactpersoon van de gemeenschap. De verdere opvolging gebeurt vaak in 

samenwerking met de persoon die het risico aankaartte.  

Ervaring van de Helpdesk Vlaanderen 

“In 2020, kreeg het team Vlaanderen te kampen met enkele dringende 
situaties. Het team toonde zich zeer betrokken en geëngageerd. In 
samenwerking met partners, slaagde GAMS België er in om meisjes van VGV 
en kindhuwelijken te redden. Dit, zowel in België als in het buitenland!” 

Katrien De Koster, coördinatrice van de activiteiten in Vlaanderen  
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Psychologische en therapeutische begeleiding 

Het GAMS België-team heeft drie psychologen, in Brussel, Namen en Luik. Hun taak is:  

• Organiseren van psychotherapeutische ondersteuning voor vrouwen, kinderen, mannen, de 

moeder-kindband of huwelijks- en gezinspsychotherapie;  

• Opstellen van gedetailleerde rapporten als onderdeel van de begeleiding van asielaanvragen;  

• Organiseren van interne en externe psychosociale en juridische samenwerking voor de 

betrokkenen.  

In het kader van COVID-19, werden verschillende activiteiten op poten gezet; andere moesten dan 

weer aangepast worden aan de situatie: 

• De opvolging werd via WhatsApp, Zoom of Blue Jeans gegarandeerd;  

• Buiten de consultaties (fysiek of virtueel), werden er meer contactmomenten georganiseerd met 

de doelgroep zodat de band tussen hen en GAMS België niet zou verwateren, ondanks de crisis 

waarmee we kampten of de afstand die ook een ware drempel vormde. 

Relaxatieoefeningen in verschillende talen 

COVID-19 bracht meer vragen met zich mee dan antwoorden. Ook stress was een factor, zeker 

binnen het kader van migratie, het leven binnen een collectief centrum voor zij die internationale 

bescherming aanvragen of voor zij die “zonder papieren” door het leven gaan op dit eigenste 

moment. Maar ook voor zij die gewoon tewerkgesteld zijn. 

In het kader van het project “Mijn leven achter de maskers”, dat gefinancierd werd door Alter 

Egales (Brusselse-Waalse Federatie) en het Koning Boudewijns Fonds; heeft GAMS België een 

aantal ademhalings- en relaxatieoefeningen vertaald in subsaharaanse talen. Dit, in samenwerking 

met Care4Refugees. In deze periode van sociale isolatie, kon dit gratis en makkelijk toegankelijk 

instrument bijdragen aan het algemeen welzijn van de doelgroep. Het ondersteunt hen ook op 

psychologisch vlak. Uiteraard geldt dit ook voor personen die geen migratieachtergrond hebben. 

http://gams.be/nl/ontspanning/
https://www.care4refugees.org/
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Juridische bijstand 

De juridische bijstand dat GAMS België aanbiedt, bestaat uit het volgende:     

• Een eerstelijnshulp aan de families die betrokken zijn bij vrouwenbesnijdenis. Dit gebeurt via de 

medewerkers van GAMS België.  

• Een multidisciplinaire opvolging met het psychosociale team van GAMS België; 

• Een verdere uitdieping binnen de juridische eindtermen voor zij die meedoen aan de 

opleidingen;  

• Tweedelijnshulp aan de advocaten en gespecialiseerde diensten met betrekking tot 

vreemdelingenrecht. Specifiek voor zij die met complexe dossiers kampen.  

Deze juridische bijstand is er niet in de plaats van de hulp dat advocaten aanbieden. Zeker wat 

aanvragen voor internationale bescherming betreft. Het ondersteunt alleen maar de specifieke 

aanvragen over jurisdictie, doctrines en verheldert alles voor de begunstigden.  

Nadat Namen en Luik hiervoor een goedkeuring toegediend kregen, mochten de onthaaldiensten 

binnen deze werkgroepen ook verder uitbreiden en zodoende ook juridische steun bieden aan het 

bredere publiek. Voor Namen gebeurde dit in januari 2020 en voor Luik in augustus 2020.  

Foto © Frank Toussaint  
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 Groepsaanbod en sensibilisering 

GAMS België biedt workshops aan voor personen (v/m/x) afkomstig uit gemeenschappen waar 

VGV uitgevoerd wordt. Deze workshops hebben tot doel de autonomie en het 

beslissingsvermogen van de personen die deelnemen te stimuleren. Dit door middel van 

activiteiten, gestructureerd rond verschillende thema's die verband houden met gender, 

gendergerelateerd geweld en mannelijkheid en die kunnen leiden tot de ontwikkeling van tools 

voor sensibilisering. 

Traditiegetrouw, biedt GAMS België verschillende workshops aan: supportgroepen voor vrouwen, 

workshop voor mannen (Brussel), jongerengroep (Brussel), een groep voor kinderen (Brussel), enz. 

De inhoud van deze workshops wordt aangepast aan de specifieke interesses van de deelnemers 

(m/v/x). Regelmatig worden externen uitgenodigd voor interventies, zodat ze hun expertise kunnen 

delen over specifieke thema’s. Dit wordt gewaardeerd door de deelnemers en zo worden hun 

capaciteiten verder uitgebouwd en versterkt. Alles gebeurt binnen een gunstig en veilig kader, zodat 

alles wat gedeeld wordt verdere persoonlijke empowerment bewerkstelligt.   

In 2020, moest GAMS België bepaalde ateliers volledig schrappen of aanpassen. Dit, teneinde aan 

de maatregelen ter preventie van COVID-19 te kunnen beantwoorden.  

Mannelijkheid onder de loep nemen om geweld tegen vrouwen te 

bestrijden 

GAMS België biedt het atelier “Men Speak Out” aan aan mannen die VGV en andere vormen van 

geweld tegen vrouwen in vraag stellen. Dit doen ze door een kritische blik te werpen op 

mannelijkheid en alles daarrond. Deze workshop werd geïnitieerd in het kader van het Europese 

project “Men Speak out Against FGM” dat in 2015 en 2016 door GAMS België werd gecoördineerd. 

Het doel was om mannen bij de strijd tegen VGV te betrekken.  

In 2020 kon deze workshop online in 6 modules plaatsvinden. Een gesloten groep kreeg de kans om 

VGV, de relatie tot vrouwelijkheid en mannelijkheid, en de traditionele manieren waarop  

Foto © GAMS België  

https://gams.be/nl/men-speak-out/
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Online activiteiten met de Eritrese gemeenschap in Gent  

Op 15 december 2020 organiseerde GAMS België online een interactieve workshop speciaal 

bestemd voor de Eritrese gemeenschap uit Gent. Dit, in samenwerking met Nikhat Kiros Sereke en 

met de steun van de Soroptimisten Scaldilys uit Gent.  

Na een presentatie, met een vertaling in het Tigrinya, was er ruimte voor vraag en antwoorden, 

wat voor een interessante wisselwerking zorgde en ook de sensibilisering van de deelneemsters 

mogelijk maakte. Er werden vragen gesteld omtrent seksualiteit en reproductieve gezondheid, 

maar ook over VGV. 

De Peul-gemeenschap aan het woord  

In het kader van het ACCESS-project, heeft GAMS België een online discussie georganiseerd voor 

vrouwen met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld 

(GBV). Allen maakten deel uit van de Peul-gemeenschap in België. Diaryatou Bah, voorzitster van 

de Franse organisatie Excision, parlons-en ! was eregast.  

Zo werd een kader gecreëerd waarbij vrouwen uit de Peul-gemeenschap makkelijk informatie met 

elkaar konden uitwisselen. Ze besproken de drempels waarmee ze, op dagelijkse basis, te kampen 

krijgen. Problematieken zoals racisme, moeilijke toegang tot basiszorg en taalbarrières werden 

uitvoerig besproken.  

Op basis van de discussies, werden aanbevelingen overgemaakt aan de Belgische overheid om de 

toegang tot basiszorg voor vrouwen met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met 

gendergerelateerd geweld te vergemakkelijken. Dit gebeurde op 19 november 2020, tijdens de 

ACCESS online evenementen (zie pp. 23).  

Stressmanagement 

In november en december 2020, bood GAMS België workshops aan  over stressmanagement voor 

vrouwen die in Vlaanderen verblijven en betrokken zijn bij VGV.   

Gedurende de workshop, die in vier sessies doorging, konden de deelneemsters uitwisselen over 

stress, trauma en de invloed daarvan op het fysieke lichaam. Ze leerden ademhalingsoefeningen, 

relaxatieoefeningen, bewegingsoefeningen en kregen ook praktisch advies te horen.  

Deze workshops, die eigenlijk ontwikkeld werden voor een fysiek publiek, gingen uiteindelijk 

online door. Niettegenstaande de praktische obstakels van de digitale vorm, hebben de 

deelneemsters er veel baat bij gehad!  

vrouwen en mannen opgevoed worden, in vraag te stellen. De onrechtvaardigheden waarmee 

vrouwen te maken krijgen en de privileges waarvan mannen veelal genieten, werden ook 

besproken.  

https://gams.be/nl/access/
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 COVID-19 en de nood om zich aan de 

maatregelen aan te passen 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19. Het 

spreekt voor zich dat ook GAMS België haar diensten heeft moeten aanpassen, om zodoende, de 

doelgroep beter te kunnen begeleiden.  

Coronavirus: GAMS België informeert en ondersteunt 

De prioriteit van GAMS België? De doelgroep zoveel mogen bijstaan en een anker voor hen zijn. 

Vanaf de eerste weken van sociale afzondering heeft ons team tools en documenten in 

verschillende talen verzameld en Youtube video’s gecreëerd met de belangrijkste informatie erin 

vervat. Deze kortfilms zijn beschikbaar in volgende talen: Frans, Engels, Nederlands, Amhaars, 

Tigrinya, Peul, Afar, Somali, Malinké en Soussou.  

Voedselhulp 

Voor diegenen binnen onze doelgroep die zich in een zeer precaire situatie bevonden (zonder 

wettige verblijf of zonder vaste verblijfplaats); leek het ons nodig om voorafbetaalde 

voedselbonnen van supermarkten aan te bieden, voor basisvoedsel en hygiënische producten.  

Het doel van dit initiatief was een extra ondersteuning te voorzien waardoor deze personen  

(v/m/x) beter gewapend zouden zijn tegen wat COVID-19 zou teweegbrengen. Sommigen hebben 

immers geen werk en dus geen enkele vorm van inkomsten, geen recht op sociale hulp. Anderen 

werken in het zwart waardoor er geen sprake van sociale bescherming is, juist doordat ze geen 

verblijfsvergunning hebben in België.  

Een eerste verdeling werd in april 2020 georganiseerd, met de hulp van het Koning Boudewijn 

Fonds (Speciaal Fonds COVID-19): 60 personen werden bereikt.  

Een tweede verdeling, dat door het Chanel Fonds ondersteund werd, werd in juni 2020 

georganiseerd: hierbij werden 82 personen bereikt.  

Podcast: “Mijn gezondheid gedurende de sociale isolatie” 

Tussen maart en juni 2020, verzamelde het Réseau wallon pour la santé des femmes – waarvan 

GAMS België eveneens deel uitmaakt – een vijftigtal getuigenissen van vrouwen, over hun 

dagelijks leven tijdens de sociale isolatie. Hieruit vloeide het idee om een podcast in het leven te 

roepen, dat onderverdeeld werd in 4 fragmenten en gepresenteerd werd als uitwisselingsateliers. 

Het was alsof de vrouwen elkaar werkelijk fysiek ontmoetten en verschillende facetten wat 

betreft fysieke, mentale en sociale gezondheid met elkaar bespraken. Maar ook de emoties die 

gepaard gingen met de pandemie kwamen aan bod. Het was een project dat gecoördineerd werd 

door Femmes & Santé, in samenwerking met het team van GAMS België in Namen.  

https://gams.be/nl/2020/04/02/coronavirus-lockdown-gams-informeert-en-ondersteunt/
https://gams.be/nl/2020/04/02/coronavirus-lockdown-gams-informeert-en-ondersteunt/
https://gams.be/2020/10/22/podcasts-ma-sante-en-confinement-paroles-de-femmes-dune-bulle-a-lautre/
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De ACCESS-chat 

Door de reisbeperkingen en de toename van gendergerelateerd geweld (GBV) in tijden van 

lockdown, kon de ACCESS-chat, ontwikkeld in 2019, haar doel bewijzen. Het is een gratis tool die 

bedoeld is om de toegang tot ondersteunende diensten te vergemakkelijken voor vrouwen met 

een migratieachtergrond die te maken hebben met GBV en die niet noodzakelijk de nationale 

talen spreken. 

Achter de schermen van de chat zit onder andere Mashaer Hassan Mohammed Ali. Zij is ervan 

overtuigd dat de ACCESS-chat een krachtig hulpmiddel kan zijn voor vrouwen met een 

migratieachtergrond. “We kunnen vrouwen met een migratieachtergrond die het slachtoffer zijn van 

verschillende vormen van GBV helpen. We kunnen naar hen luisteren, advies geven op basis van onze 

kennis van gendergerelateerde geweldskwesties en helpen adequate ondersteuning te vinden.” 

Aanvankelijk werd de chat georganiseerd per taal, afhankelijk van het beschikbare personeel 

(werknemers en vrijwilligers). Nu is de chat beschikbaar op aanvraag, via een contactformulier of 

een audiobericht. 

Foto © GAMS België 

https://www.we-access.eu/nl/online-chat
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 Empowerment en intersectionaliteit 

Feminisme en antiracisme: perspectieven in de strijd tegen VGV in 

België  

In mei en augustus 2020 nam GAMS België via twee webinars de kwestie VGV in België onder de 

loep in een intersectionele beschouwing wat betreft feministische en antiracistische aspecten. 

Het doel? Een dialoog tot stand brengen rond de bestaande ideeën om politieke 

instrumentalisering te voorkomen en de betrokken doelgroepen niet verder te stigmatiseren. 

Want inderdaad, de recente actualiteit op Europees niveau toont aan hoe belangrijk het is om de 

vooroordelen over VGV te ontkrachten. Op 10 februari 2020, twee dagen voordat het Europees 

Parlement aftekende op een resolutie wat betreft een strategie om een einde te maken aan VGV 

in de wereld, dienden extreem-rechtse groeperingen een tegenresolutie in waarin de strijd tegen 

VGV werd gebruikt voor islamofobe en racistisch politieke doeleinden. VGV werd bestempeld als 

een “barbaarse” praktijk en “een moslimprobleem”. Gelukkig werd deze tegenresolutie niet 

aangenomen. 

Haatdragende en racistische commentaren worden ook schaamteloos weergegeven op sociale 

media, waarbij degenen die betrokken zijn bij VGV, waaronder ook de vrouwen en meisjes, hevig 

aangevallen werden. 

De webinars, die telkens in het Frans en in het Nederlands werden gehouden, waren een eerste 

stap om tot reflectie over te gaan. Hoe kunnen we afstappen van neokoloniaal, op het verleden 

gericht en het eurocentrisch denken? Hoe kunnen we komen tot denkwijzen die bevorderlijk zijn 

voor de onafhankelijkheid en empowerment van vrouwen in kwesties die hen rechtstreeks 

aangaan?  De webinars werden afgesloten door interventies van slammers Lisette Lombé en Linda 

Leah Nyirenda.    

22 22 

https://gams.be/2020/06/15/webinaire-mgf-feminisme-et-antiracisme/
https://gams.be/2020/10/12/webinaire-nl-feminisme-antiracisme-et-lutte-contre-les-mgf/
https://www.youtube.com/watch?v=dAUTz2JgmRc
https://www.youtube.com/watch?v=YxyYvl_bxTc
https://www.youtube.com/watch?v=YxyYvl_bxTc
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Vrouwen met een migratieachtergrond en GBV: resultaten van het 

ACCESS-project  

In november en december 2020 organiseerde GAMS België drie online conferenties voor 

organisaties en instellingen die actief zijn in de strijd tegen gendergerelateerd geweld voor 

vrouwen met een migratieachtergrond in Franstalig en Nederlandstalig België, alsook op 

Europees niveau. 

Met deze nationale en internationale conferenties wilde GAMS België de aandacht van 

overheidsinstellingen, organisaties en professionals (v/m/x) die met migranten werken, alsook van 

Belgische journalisten en media, vestigen op: 

• De bevindingen en resultaten van de uitvoering van het ACCESS-project, dat gericht is op het 

verbeteren van de toegang tot preventie,  bescherming en ondersteuning voor vrouwen met 

een migratieachtergrond in Europa die te maken krijgen met verschillende vormen van 

gendergerelateerd geweld; 

• De noodzaak om ACCESS te integreren in actie- en opleidingsplannen. 

Tijdens deze conferenties werden aanbevelingen gericht aan de Belgische regering en de 

Europese instellingen om te zorgen voor preventie van en steun aan vrouwen met een 

migratieachtergrond die met geweld worden geconfronteerd. 

ACCESS is een project van GAMS Belgium, FORWARD UK en Médicos del Mundo (Spanje), dat 

ondersteund wordt door het REC-programma van de Europese Unie. 

https://gams.be/wp-content/uploads/2020/12/20201123_ACCESS_PressRelease_Dissemination_Be_NL_V2.docx
https://gams.be/wp-content/uploads/2020/12/20201202_ACCESS_Dissemination_EU_PressRelease_V4.docx
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 Vorming van professionals (v/m/x) 

De deskundigheid van GAMS omvat sociaal-culturele, medische, psychologische en juridische 

aspecten. GAMS België organiseert het hele jaar door opleidingen voor professionals uit 

verschillende sectoren (medisch, asiel, sociaal, juridisch, kleuteronderwijs, enz.) 

Er worden ook meer specifieke modules aangeboden voor huisartsen, vroedvrouwen en 

gynaecologen, Kind & Gezin, CLB en andere beroepsgroepen.  

In totaal heeft GAMS België in 2020 793 professionals en toekomstige professionals opgeleid 

tijdens  33 opleidingssessies. 

 

Opleidingen: ja, maar online! 

In de context van de gezondheidscrisis COVID-19 heeft het GAMS België-team blijk gegeven van 

flexibiliteit en aanpassingsvermogen door online-opleidingen en workshops aan te bieden. 

GAMS België bood op 8 december een opleiding “à la carte” aan, met verschillende modules 

waaruit men kon kiezen: voorstelling van GAMS België, wat VGV is, psychologische aspecten, 

gespreksvaardigheden, alsook uitwisselingen rond casestudies. Psychologen uit de Gentse regio 

die in het kader van hun werk in contact komen met vrouwen die geconfronteerd werden met 

VGV en andere vormen van gendergerelateerd geweld, kregen een opleiding. 

Door deze opleiding is een netwerk van beroepskrachten gecreëerd met als doel de samenwerking 

tussen de diensten en de oriëntatie van de betrokken personen te verbeteren. 

24 

Foto © Bea Uhart  
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Foto © Bea Uhart  
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 Politiek pleidooi 

Migratiecontext, kwetsbaarheid, toegang tot zorg, opsluiting, femicides ... Door het werk op het 

terrein en de uitdagingen die COVID-19 stelt, is GAMS België bijzonder gevoelig voor de soms 

precaire situatie van vrouwen en meisjes die geconfronteerd worden met VGV. In 2020 bestond 

de belangenbehartiging van GAMS België uit terugkerende contacten met politieke kabinetten 

en overheidsinstellingen, (online) publieke evenementen, de publicatie van persberichten en de 

medeondertekening van open brieven. 

De Belgische overheid moet de rechten van vrouwen in precaire 

situaties respecteren 

Vrouwen in zeer kwetsbare situaties worden geconfronteerd met verschillende vormen van GBV. 

Veel van deze vrouwen hebben VGV ondergaan. Door hun onzekere situatie zijn ze kwetsbaarder 

voor geweld en hebben ze minder toegang tot ondersteunende diensten. 

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Nultolerantie tegen VGV heeft GAMS België een 

persbericht uitgegeven om de precaire situatie van “ongedocumenteerde” vrouwen die het 

slachtoffer zijn van VGV aan de kaak te stellen. In dit persbericht herinnert GAMS België de 

Belgische regering aan haar verplichting om de mensenrechten te eerbiedigen van vrouwen die 

het slachtoffer zijn van genitale verminking en die zich in een kwetsbare situatie bevinden.   

België wordt aangespoord om het Verdrag van Istanbul beter na te leven 

Op 21 september 2020 publiceerde de Groep van deskundigen (GREVIO) die belast is met het 

toezicht op de uitvoering van het Verdrag van Istanbul (Verdrag inzake het voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) haar evaluatieverslag over België. Dit 

verslag bevat enkele van de aanbevelingen die zijn voorgesteld door de Coalitie “Samen tegen 

geweld”, waarvan GAMS België lid is. 

8 maart: medewerksters GAMS België staken! 

“Als vrouwen stoppen, stopt de wereld”. Op 8 en 9 maart 2020 riep het Collectief 8 maars op tot 

twee stakingsdagen van vrouwen* in België. Dit jaar was de staking gebaseerd op vier pijlers: de 

loonarbeidsstaking, de huishoudelijke arbeidsstaking, de consumptiestaking en de studie- en 

opleidingsstaking. 

GAMS België is een feministische vereniging die dagelijks in contact staat met vrouwen met een 

migratieachtergrond die te maken krijgen met gendergerelateerd geweld. De werkneemsters van 

GAMS België, een vereniging in een precaire sector, besloten om op maandag 9 maart het werk 

neer te leggen, alsook om het geweld tegen vrouwen aan te klagen. 

https://gams.be/nl/2020/02/05/vgv-de-belgische-overheid-moet-de-rechten-van-vrouwen-in-precaire-situaties-respecteren/
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“Herwaardeer mensenrechten door mensen 

zonder papieren te regulariseren!” 

Dit is de slogan die GAMS België lanceerde ter 

ondersteuning van de campagne van de Coördinatie van 

Mensen zonder Papieren in België, voor de regularisatie  

van mensen zonder papieren. Wat we eisen: dezelfde 

rechten voor iedereen, vooral in de context van COVID-19. 

Crisissituatie: voor rechtvaardige en humane maatregelen 

Als reactie op de zorgwekkende humanitaire situatie aan de grenzen van Europa heeft GAMS 

België de oproep van het Platform kinderen op de vlucht tot actie voor de hervestiging van niet-

begeleide minderjarigen vanuit Griekenland ondertekend, evenals de gezamenlijke brief getiteld 

“Bescherm iedereen door de meest kwetsbaren te beschermen!” 

Uit bezorgdheid over de toename van partnergeweld tijdens de lockdown, heeft GAMS België de 

open brief ondertekend (gepubliceerd in het Frans door RTBF, en in het Nederlands door De 

Morgen) met als titel “Isolatie en geweld tegen vrouwen: welke maatregelen moeten er worden 

genomen?” 

GAMS België heeft ook de open brief “Wat met het belang van de kinderen?”, opgesteld door 

KiReCo, de Vlaamse coalitie voor kinderrechten, mede-ondertekend. 

Een persbericht voor een waardig migratiebeleid werd gepubliceerd door het Plateforme santé 

mentale en exil, waarvan GAMS België lid is, om maatregelen te eisen voor een waardig 

opvangsysteem dat toegankelijk is voor alle verzoekers internationale bescherming (v/m/x) 

zonder uitzondering. 

Strijd tegen racisme en islamofobie 

Daags na de demonstratie in Brussel ter ondersteuning van vrouwelijke studenten die een 

hoofddoek dragen, riep GAMS België op tot de strijd tegen islamofobie en voor toegang tot 

onderwijs voor iedereen door de open brief #HijabisFightBack te steunen: “Het hoofd laten zakken 

om het niet meer te bedekken, nee bedankt!” 

Tot slot deelde GAMS België het standpunt van End FGM EU in solidariteit met Europees 

parlementslid Pierrette Herzberg-Fofana, die zelf geconfronteerd werd met racistisch politiegeweld. 

https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/het-platform/news-events/call-to-action-hervestiging-van-niet-begeleide-minderjarigen-vanuit-griekenland.html
https://www.kinderenopdevlucht.be/nl/het-platform/news-events/call-to-action-hervestiging-van-niet-begeleide-minderjarigen-vanuit-griekenland.html
https://gams.be/nl/2020/03/26/gezamenlijke-brief-bescherm-iedereen-door-de-meest-kwestbaren-te-beschermen/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_confinement-et-violences-faites-aux-femmes-quelles-mesures-adopter-une-carte-blanche-collective?id=10473104
https://www.demorgen.be/nieuws/door-de-lockdown-worden-steeds-meer-vrouwen-24u-op-24-geconfronteerd-met-onmogelijke-situaties-open-brief-over-vrouwenrechten~bfa33b40/
https://www.demorgen.be/nieuws/door-de-lockdown-worden-steeds-meer-vrouwen-24u-op-24-geconfronteerd-met-onmogelijke-situaties-open-brief-over-vrouwenrechten~bfa33b40/
https://www.kinderrechtencoalitie.be/wat-met-het-belang-van-kinderen/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D135619771525168%26id%3D109862404100905&show_text=true&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D135619771525168%26id%3D109862404100905&show_text=true&width=500
https://gams.be/nl/2020/06/29/gams-belgie-solidair-met-europarlementslid-herzberg-fofana/
https://gams.be/nl/2020/06/29/gams-belgie-solidair-met-europarlementslid-herzberg-fofana/
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 Synergieën en netwerken 

Op Belgisch niveau: Gezamenlijke strategie voor  

de strijd tegen VGV  

Het netwerk van Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen VGV (GS-VGV), gecoördineerd door 

GAMS België, heeft tot doel de coördinatie en de kwaliteit van de interventies van zijn leden 

inzake kwesties die met VGV verband houden, te verbeteren en deze interventies te doen 

erkennen door politieke en administratieve instanties. De GS-VGV houdt zich bezig met de 

communicatie, de uitwisseling van expertise en ervaring, publicaties, onderzoek en 

belangenbehartiging. 

In 2020 telde het GS-VGV-netwerk 27 ledenorganisaties, verdeeld in twee groepen: de Waalse 

coördinatie en de Brusselse coördinatie. Het bracht actoren bij elkaar die zich bezighouden met 

VGV: professionals (v/m/x), als activisten (v/m/x).  

Online workshop: “Hoe de kwestie van vrouwelijke genitale verminking aan te 

pakken met kinderen in individuele consultaties?” 

Op 3 december 2020 organiseerden de Brusselse en Waalse GS-VGV een workshop voor 

profesionals die in contact komen met betrokken gezinnen, om praktijken uit te wisselen. De 

workshop werd gefaciliteerd door Joëlle Mouvet, receptioniste bij de medische consultaties, en 

verantwoordelijk voor educatieve activiteiten op gebied van relationeel, affectief en seksueel 

leven (EVRAS) van het planningscentrum Collectif contraception van Seraing. Deze workshop was 

zeer geslaagd, en was de eerste van een reeks die in 2021 zal worden voortgezet. 

Meer informatie: strategiesconcertees-mgf.be  

Op Europees niveau: het End FGM EU netwerk 

Het End FGM EU netwerk verenigt ongeveer 30 Europese organisaties die als doel 

hebben een einde te maken aan VGV door de Europese actie te ondersteunen. End 

FGM EU biedt gemeenschappen een stem om Europese regeringen en 

beleidsmakers in de goede richting te beïnvloeden. 

GAMS België is stichtend lid van het netwerk en maakt sinds de oprichting deel uit van de raad 

van bestuur.  

#EndFGMMyths 

Elk jaar lanceert het EU-netwerk End FGM een campagne rond het thema van VGV. Het discours 

rond de praktijk is vaak bezaaid met stereotypen en mythes die schadelijk kunnen zijn voor de 

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/author/scmgf/


29 

 

strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking. Daarom lanceerde het netwerk in 

2020 de campagne #EndFGMMyths om vooroordelen over VGV te ontkrachten. Zoals elk jaar 

steunde GAMS België de campagne van het netwerk. In 2021 wees GAMS België met name op 

twee vooroordelen: 

• “VGV is een Afrikaans probleem”: lange tijd werd gedacht dat VGV-praktijken beperkt bleven 

tot Afrika. VGV wordt zelden in verband gebracht met Indonesië, Iran, Pakistan, Colombia ... 

waar het nog steeds bestaat. Bovendien impliceert het beschouwen van VGV als een 

Afrikaanse praktijk dat heel Afrika erbij betrokken is. Sommige Afrikaanse landen, zoals Angola 

of Botswana, kennen deze praktijk echter niet. De prevalentie kan ook sterk variëren binnen 

een land, afhankelijk van etniciteit of regio. 

• “VGV hangt samen met religie”: het is niet ongewoon te horen dat VGV een islamistische 

praktijk is. Het gaat echter niet om alle moslimgemeenschappen, en VGV wordt ook toegepast 

door christelijke en animistische gemeenschappen. Het verhaal van Jenny, een blanke 

Amerikaanse vrouw met een christelijke achtergrond die VGV onderging, is daar een goed 

voorbeeld van. 

The Purple Chair: engagement van jongeren 

in de strijd tegen VGV 

Als partner van het Youth4Change-project, 

gecoördineerd door End FGM EU, heeft GAMS 

België op 2 december 2020 een webinar 

voorgesteld om, in België, het YouTube-kanaal 

“The Purple Chair” te lanceren. De End FGM Youth 

Ambassadors zijn de auteurs van het initiatief. 

De webinar werd volledig geanimeerd door 

jongerenactivisten in de strijd tegen VGV en geweld tegen vrouwen: 

• Gemodereerd door Fatoumata Binta Bah, deelneemster aan de jongerenworkshop van GAMS 
België 

• Binta, voormalig radiopresentatrice en deelneemster aan de jeugdwerkgroep van GAMS België 

• Adama Kourouma, co-bemiddelaarster 

• Oumou Barry, werkneemster van GAMS België, deelneemster aan de jongerenworkshop van 
GAMS België 

Zij konden de kwestie van de betrokkenheid van jongeren bij de strijd tegen VGV aan de orde 

stellen dankzij de deelname van Isma Benboulerbah, programmamedewerkster van End FGM EU. 

F
o

to
 ©

 G
A

M
S

 B
e

lg
iq

u
e

  

https://gams.be/nl/2020/03/27/endfgmmyths-nee-vrouwelijke-genitale-verminking-is-geen-afrikaans-probleem/
https://gams.be/nl/2020/06/19/endfgmmyths-is-vgv-gekoppeld-aan-religie/
https://www.youtube.com/watch?v=sT-EYYRTFik&list=PLuxcw-sFExMHkx1SIf-nv4wT-TXceEuPx
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Bruggen bouwen tussen Afrika en Europa: de CoP FGM 

De Community of Practice on FGM (CoP MGF) is een internationaal en tweetalig 

(Frans-Engels) netwerk dat professionals uit verschillende sectoren en 

activisten bijeenbrengt. Zij wisselen praktijken en informatie uit, en bespreken 

kwesties in verband met VGV. Verder stellen ze ook contextueel passende 

antwoorden voor aan besluitvorm(st)ers en professionals. 

Tegen 2020 telde de CoP FGM meer dan 400 leden, die vooral in Afrika en Europa gevestigd zijn, 

maar ook uit andere regio's zoals Azië en Noord-Amerika komen. Er worden regelmatig 

thematische gespreksronden georganiseerd om de uitwisseling van kennis en goede praktijken 

tussen de leden van de CoP FGM te bevorderen. Deskundigen worden uitgenodigd om actief deel 

te nemen aan het debat en het te ondersteunen, vragen van leden te beantwoorden en bij te 

dragen tot de kennisdeling door hun deskundigheid over het onderwerp ter beschikking te stellen. 

De besprekingen worden afgesloten met een samenvatting van de discussie om de collectieve 

kennis die verzameld is te bewaren en onder de aandacht te brengen. 

In 2020 werd de nieuwe website van de CoP FGM gelanceerd, met informatie over de 13 thema's 

die door de CoP FGM sinds de start in 2017 zijn behandeld. De website bevat ook een lijst van 

deskundigen, waardoor de netwerkmogelijkheden van de leden van de CoP FGM versterkt 

worden. 

Foto © GAMS Belgë 
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http://www.copfgm.org
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Campagne: #CoPVoicesAgainstFGM, stemmen van de CoP FGM spreken zich uit 

tegen VGV 

Ter gelegenheid van de Wereldmeisjesdag op 11 oktober 2020 heeft de CoP FGM zich er 

opnieuw toe verbonden ruimte te bieden aan allen die opkomen voor de rechten, de bescherming 

en het welzijn zij die geconfronteerd werden met VGV. Maar ook worden er ervaringen en 

informatie uitgewisseld om de preventie en de dienstverlening te verbeteren. 

Via de campagne “CoP Voices against FGM” deelde CoP FGM inspirerende citaten van haar leden. 

De campagne eindigde op 25 november, de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld  

tegen vrouwen. 

Dialoog en webinar #FGMinCrisis 

Van oktober tot november 2020 troffen 76 deskundigen van 44 organisaties in 31 landen elkaar 

online. Ze namen allen deel aan verscheidene virtuele dialoogsessies met belanghebbenden ter 

voorbereiding van de vergadering van de werkgroep van donoren van VGV op 16-17 november 

2020.  

De online-discussies concentreerden zich op de preventie van en de reactie op VGV in 

noodsituaties en in een humanitaire context, met het uitdrukkelijke doel een concrete reeks 

aanbevelingen te formuleren voor donoren en belangrijke actoren in het veld. 

Aan het eind van de reeks besprekingen werd een verslag opgesteld met de resultaten van de 

internationale dialoog. Op 12 november 2020 werd de webinar “Preventing and Responding to 

Female Genital Mutilation in Humanitarian Settings” gehouden om de conclusies en aanbevelingen 

als feedback voor te leggen aan internationale donoren, waaronder de Verenigde Naties en de 

Wereldgezondheidsorganisatie. 

Meer informatie : copfgm.org  

https://copfgm.org/2020/12/preventing-and-responding-to-female-genital-mutilation-in-emergency-and-humanitarian-contexts
https://copfgm.org/wp-content/uploads/2020/12/Report_Preventing-and-responding-to-FGM-in-Emergency-and-Humanitarian-Contexts_17.12.20.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4sfgHf_qMlk
https://copfgm.org/
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 Vélingara, een Senegalese regio die ons 

nauw aan het hart ligt 

Sinds 2016 steunt GAMS België een project om VGV af te schaffen in Vélingara, 700 km ten 

zuiden van Dakar, de thuisregio van Khadidiatou Diallo, voorzitster van GAMS België. 

Het “Vélingara”-project omvat enerzijds het luik van sponsoring voor families die een 

overeenkomst ondertekend hebben voor de opvoeding en bescherming van hun dochters tegen 

VGV en gedwongen huwelijk, en anderzijds het ondersteunen van de actie-theatergroep Liwal. 

Het scholingspact 

Tegenwoordig besluiten sommige families hun dochters te beschermen tegen VGV, maar durven 

dit niet in het openbaar te zeggen uit angst te worden afgekeurd. Verder hebben ze niet altijd de 

middelen om hun meisjes op school te houden en te voorkomen dat zij voor hun 18e trouwen. 

Via dit project sluit GAMS België een overeenkomst met ouders zodat de meisjes naar school 

kunnen gaan en beschermd zijn tegen VGV en gedwongen huwelijk. Zodra het “pact” ondertekend 

is, verbinden de ouders zich ertoe de scholing en de lichamelijke integriteit van hun dochter te 

waarborgen. Vervolgens vindt een regelmatige follow-up plaats op het gebied van school en 

gezondheid. 

Dit jaar werd het project beïnvloed door COVID-19 maar GAMS België paste zich aan door 

gebruik te maken van ... de radio! Het team ter plaatse heeft bewustmakingssessies kunnen 

starten via radio Bamtaré en een partnerschap kunnen aangaan via de gemeenschapsradio van 

Linkéring. 

Ondersteuning van de strijd tegen het coronavirus in Senegal 

COVID-19 heeft een ongekende impact op de gezondheid, de samenleving en de economie. De 

strijd tegen genitale verminking van vrouwen is van cruciaal belang, maar de dreiging van de 

pandemie eist ook een groot deel van de aandacht op. Onder de benaming “Preventie van het 

Coronavirus” startte GAMS België begonnen met de productie van maskers om de meest 

kwetsbare personen een kit aan te bieden met: 

• 1 stuk zeep 

• 1 wasbaar masker 

• 1 fiche over preventie van het virus  

De actie kreeg de steun van de districtsarts die het model van het masker valideerde, en van de 

prefect van Vélingara. Dankzij donaties zijn er 1.000 maskers gemaakt en 500 kits uitgedeeld.  

https://gams.be/nl/2020/04/06/ondersteun-de-preventie-van-corona-in-senegal/
https://gams.be/nl/2020/04/06/ondersteun-de-preventie-van-corona-in-senegal/
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 Onderzoek en expertise  

Artikel: “Critical Discussion on Female Genital Cutting/Mutilation and 

Other Genital Alterations - Perspectives From a Women’s Rights NGO” 

Het doel van dit artikel is de bespreking van het naast elkaar bestaan van VGV en andere medisch 

ongerechtvaardigde genitale ingrepen bij volwassen vrouwen (cosmetische genitale chirurgie) en 

kinderen (besnijdenis bij jongens en genitale chirurgie bij intersekse kinderen). 

In dit artikel stellen Stephanie Florquin en Fabienne Richard dat het debat over VGV en andere 

genitale ingrepen rekening moet houden met bestaande sociaal geconstrueerde ongelijkheden, 

met name geslacht en huidskleur of etniciteit, en hoe dit van invloed is op degenen die aan 

genitale ingrepen worden onderworpen. De auteurs belichten de praktische uitdagingen die zich 

in hun dagelijkse werk in een NGO voor vrouwenrechten voordoen en besluiten met een aantal 

aanbevelingen. 

Lancering van de interactieve WHO-tool voor de berekening van de 

economische kosten van VGV 

Op 6 februari 2020 nam Fabienne Richard deel aan de lancering in Brussel van de interactieve 

tool van de WHO voor de berekening van de gezondheids- en economische kosten van VGV.  

Deze tool beoordeelt de huidige en toekomstige kosten van VGV-zorg in geselecteerde landen, 

evenals de potentiële besparingen voor de gezondheidsstelsels wanneer de prevalentie van VGV 

wordt teruggedrongen. 

Bij deze gelegenheid sprak Fabienne Richard in panel 2: "Hoe kunnen we onze inspanningen 

opvoeren om tegen 2030 een einde te maken aan VGV? Samenwerken om FGM wereldwijd af te 

schaffen." Op uitnodiging van het EU-Netwerk tegen VGV presenteerde zij de kwestie van de 

medische en sociale kosten van VGV.  

Gendernet - Voorkomen, opsporen en tegemoet komen aan de noden 

van meisjes en vrouwen die leven met of het risico lopen op VGV 

Op 13 en 14 februari 2020 was Fabienne Richard in Parijs voor de vergadering van de stuurgroep 

van het Gendernet-project en presenteerde zij, in samenwerking met de Université Libre de 

Bruxelles (ULB), de laatste studies over de prevalentie van VGV in België en een overzicht van de 

diensten die in het kader van het ACCESS-project gerealiseerd zijn. 

Het Gendernet-project is een internationaal project waarbij België, Canada, Frankrijk en Zweden 

betrokken zijn. Het beoogt zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de omstandigheden en 

noden van de doelgroep op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11930-020-00277-1
https://srhr.org/fgmcost/cost-calculator/
https://srhr.org/fgmcost/cost-calculator/
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Foto © GAMS België 

Hoofdstuk “Vrouwelijke genitale verminking” in het KiReCo-rapport 

Aan Vlaamse zijde is GAMS België lid van KiReCo (Kinderrechtencoalitie), de Vlaamse Coalitie 

voor de Rechten van het Kind. In 2019 en 2020 hebben KiReCo en haar leden meegewerkt aan 

een publicatie rond het thema “onzichtbare kinderen”. Veel kinderen en minderjarigen zijn 

namelijk nog steeds ondervertegenwoordigd in de cijfers, worden niet in aanmerking genomen in 

het beleid en blijven onder de radar van veel organisaties. 

Elke organisatie pakte deze kwestie op haar eigen manier aan. GAMS België heeft ervoor gekozen 

twee kwesties aan te kaarten die indruisen tegen de belangen van kinderen die het slachtoffer zijn 

van VGV: het feit dat de ouders van een meisje dat vluchteling is niet automatisch als vluchteling 

worden erkend en de kwestie van intersekse genitale verminking. 
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https://www.kinderrechtencoalitie.be/wp-content/uploads/2020/11/Eindpublicatie-2020-Zie-Mij-Onzichtbare-Kinderen-en-Hun-Rechten-Kinderrechtencoalitie-Vlaanderen.pdf
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In 2020 betekent GAMS België…  

• Bijna 2500 abonnees op Facebook 

• 782 abonnees op Twitter 

• 62 nieuwsbrieven (in het Nederlands en het Frans)  

• 5 actieve websites 

• gams.be; 

• strategiesconcertees-mgf.be, de referentiesite over VGV in België, met o.a. bronnen en 
dagboeken van leden; 

• copfgm.org, de website van de praktijkgemeenschap inzake VGV, beheerd door GAMS 
België; 

• we-access.eu om de toegang tot ondersteunende diensten te vergemakkelijken voor 
vrouwen met een migratieachtergrond die geconfronteerd worden met 
gendergerelateerd geweld; 

• gbv-asylum-hub.be, de website met tools ter identificatie en begeleiding van personen 

die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld in de Belgische asielsector.    

• 20 nieuwe video’s op YouTube 

• 8 publicaties in de geschreven pers en op de Belgische en internationale radio  

Laten we communiceren! 

GAMS België in de pers 

• Migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld hebben onvoldoende toegang tot hulp, Het 

Nieuwsblad, 19 november 2020 

• Solidariteit met besneden meisjes?, PUB, 3 augustus 2020 

• Khadidiatou Diallo: ‘With GAMS we saved 3,500 girls from mutilation’, BRUZZ, 24 april 2020 

• Le parquet protège dix fillettes qui risquent l’excision : “Et à côté de cela, combien de cas nous 

échappent ?”, La DH, 6 februari 2020 

• Vermelding van webinar “Feminisme, antiracisme en VGV” van GAMS België op Campus info – 

Radio Campus Bruxelles, 18 mei 2020  

• Intervieuw – Journée des droits de la femme : les femmes se mobilisent, RTBF, 8 maart 2020  

• Opiniestuk – La reconnaissance des violences de genre n’est pas négociable (Fem & Law), RTBF 

Info, 28 september 2020  

• Opiniestuk – Pour une politique migratoire digne, Le Vif, 25 october 2020 

https://gams.be/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/
https://copfgm.org/
https://www.we-access.eu/
http://gbv-asylum-hub.be/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_94954533#:~:text=Migrantenvrouwen%20die%20slachtoffer%20zijn%20van%20geweld%20hebben%20onvoldoende%20toegang%20tot%20hulp&text=Vrouwen%20met%20een%20migratieachtergrond%20die,op%20vlak%20van%20hun%20rechten.
https://pub.be/nl/solidariteit-met-besneden-meisjes/
https://www.bruzz.be/en/videoreeks/bruzz-international-zondag-26-april-2020/video-khadidiatou-diallo-gams-we-saved-3500
https://www.dhnet.be/actu/faits/le-parquet-protege-dix-fillettes-qui-risquent-l-excision-et-a-cote-de-cela-combien-de-cas-nous-echappent-5e3b11569978e234870ec872
https://www.dhnet.be/actu/faits/le-parquet-protege-dix-fillettes-qui-risquent-l-excision-et-a-cote-de-cela-combien-de-cas-nous-echappent-5e3b11569978e234870ec872
https://www.rtbf.be/auvio/detail_journee-des-droits-de-la-femme-les-femmes-se-mobilisent?id=2609978&jwsource=cl&fbclid=IwAR0DKx3BerlMhAqUJ1-X-_XusFtl2d-UY1psIMrPVfI7jxrUpR21DGxaCS8
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-faut-reconnaitre-les-feminicides?id=10595319
https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-politique-migratoire-digne/article-opinion-1349183.html


37 
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Financiële status 2020   

Het jaar 2020 heeft ons - ondanks de gezondheidscrisis - op financieel gebied goed nieuws 

gebracht. Aangezien onze twee Waalse afdelingen, Luik en Namen, beiden erkend zijn als 

ondersteunende diensten voor gendergerelateerd geweld, waardoor in Wallonië duurzame 

financiering voor onze eerstelijnsactiviteiten gegarandeerd is.  

Balans en vooruitzichten  

Bilan 2020  

  

Opbrengsten     1.110.977€  

Kosten     1.085.432€  

Verordening voorgaande jaren             5.799€  

  

Over te dragen positief resultaat           31.346€  

Opbrengsten 2020  Kosten 2020  

Belgische subsidies: 69%  

Europese subsidies (AMIF, DG Justice): 

 7%  

Internationale subsidies: 6% 

Private stichtingen: 12%  

Prestaties: 4%  

Giften en bijdragen: 2% 

Personeelskosten: 75%  

Werkingskosten en activiteiten:  

 21%  

Afschrijvingen: 1%  

Retrocessies partners: 2% 

Financiële kosten: <1% 

Regularisatie vorige jaren: 1% 
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Uitdagingen voor 2021 

In 2020 vernam GAMS Belgium dat zij toegang tot het Venture Philanthropy Fund had gekregen, 

waarmee het bestuur en het beheer van GAMS België versterkt kan worden. Verscheidene 

projecten zijn eind 2020 van start gegaan en moeten in 2021 voltooid worden: 

• Een logboek om de sociale impact van de organisatie te meten; 

• Versterking van het onderdeel human resources (plan voor de preventie van psychosociale 

risico's, opleidingsplan voor het personeel, evaluatie van het personeel, tijdbeheer, enz.); 

• Een nieuw strategisch plan 2021-2022; 

• Een fundraising-plan.  

Het beheren van al deze strategische projecten, terwijl de eerstelijnsactiviteiten ondanks de 

gezondheidscrisis op hetzelfde niveau gehandhaafd worden, zal in 2021 dan ook een grote 

uitdaging blijven voor GAMS België. 

De ontwikkeling en versterking van de activiteiten van GAMS België in Vlaanderen blijft eveneens 

een belangrijke uitdaging en hiervoor zal actief gezocht moeten worden naar financiering in de 

Vlaamse Gemeenschap, die het meest wordt getroffen, maar toch over de minste financiële 

middelen beschikt. 

We blijven hoopvol 

“Ondanks het moeilijke jaar blijven we hoopvol dat 
we de strijd tegen gendergerelateerd geweld kunnen 
voortzetten en de structurele middelen kunnen 
vinden die nodig zijn om deze strijd tot een goed 
einde te brengen”.  

Katrien De Koster, coördinatrice van de activiteiten in Vlaanderen  

Dankjewel!  

Dank aan u die ons steunt, financieel of 
op een andere manier, en in het 
bijzonder aan alle vrijwilligers, 
stagiairs, bondgenoten en partners  
(m/v/x) die elk op hun eigen manier 
hebben bijgedragen aan de strijd tegen 
vrouwelijke genitale verminking in 
België en de rest van de wereld! 

https://www.venturephilanthropyfund.be/nl/organisatie/gams-belgique
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 Donateurs 

Programme PCI 

(Promotion de la 

citoyenneté et de 

l ’ interculturalité) 
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Steun ons 

• Doe een gift op BE37 0012 8683 3928 

• Of via de website:  

gams.be/nl/doe-een-gift-2/  

GAMS België 

Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking 

• Maatschappelijke zetel: Gabrielle Petitstraat, 6 – 1080 Brussel 

• Vestigingen: gams.be/contct/  

• Website: www.gams.be  

• E-mail: info@gams.be 

Laten we in contact blijven! 

• Facebook: GAMS Be  

• Twitter: @GAMS_Be  

• Newsletter: gams.be/newsletter/  

https://gams.be/nl/doe-een-gift-2/
https://gams.be/contct/
http://www.gams.be
mailto:info@gams.be
https://www.facebook.com/GAMSBe
https://twitter.com/GAMS_Be
https://gams.be/newsletter/
https://www.facebook.com/GAMSBe/
https://twitter.com/GAMS_Be
https://gams.be/newsletter/

