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Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van COVID.

COVID had een grote impact op onze doelgroep die niet gemakkelijk toegang heeft tot het
internet, terwijl veel zaken (zelfs asielverzoeken) online afgehandeld werden. We hebben
in 2021 onze eerstelijnsactiviteiten kunnen opvoeren door de betrokken personen
huneerste opvang en sociale opvolging face to face te blijven aanbieden. Onze
Intercultureel bemiddelaarster en co-bemiddelaars (v/m/x) hebben ook vaak
doorverwezen naar medische diensten en psychologische consulten, door hun diensten
persoonlijk of telefonisch aan te bieden. Wij zijn er trots op dat wij dit eerstelijnscontact,
het handelsmerk van GAMS, hebben kunnen voortzetten. Veel groepsactiviteiten en
workshops moesten helaas worden opgeschort om de coronamaatregelen te
respecteren. Maar ook hier probeerden we innovatief te zijn en slaagden we erin om
online-informatiesessies aan te bieden in samenwerking met de opvangcentra, die een
ruimte en een computer ter beschikking van de vrouwen stelden.

Veel vrouwen leden onder het isolement in deze periode, waardoor het risico op huiselijk
en seksueel geweld toenam. Daarom hebben we workshops opgestart samen met een
groep vrouwen uit Luik om op participatieve wijze een video te maken "Mijn leven achter
het masker" in 10 verschillende talen om vrouwen aan te moedigen hulp te zoeken en
niet alleen te blijven in geval van geweld.

Het jaar 2021 werd ook gekenmerkt door de verschrikkelijke overstromingen die in de
nacht van 14 op 15 juli 2021 het zuiden van het land troffen. Een golf van solidariteit trok
door het hele land. GAMS heeft, dankzij de steun van de Fondation Chanel, 57 van de
personen van onze doelgroep in Luik, Verviers, Namen en Rochefort te hulp kunnen
schieten. Het was meer dan louter materiële hulp, deze helpende handen en de
hernomen contacten met de vrouwen van onze doelgroep hebben het mogelijk gemaakt
om situaties van intrafamiliaal geweld te identificeren en meerdere vrouwen in veiligheid
te brengen. Wij hebben zo de impact van een holistische begeleiding kunnen zien die
rekening houdt met het continuüm van gendergerelateerd geweld.

COVID heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad. Het heeft ons geholpen om de
hulpmiddelen zoals online vergaderingen en conferenties beter onder de knie te krijgen.
In 2021 hebben we een reeks webinars getest in het kader van het Netwerk van
Gezamenlijke Strategie tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) over "Hoe de kwestie
van vrouwelijke genitale verminking aan te pakken bij kinderen", die een groot succes
bleek. Dankzij deze online activiteit konden mensen uit alle hoeken van België, zonder
enige geografische beperking, deelnemen. Na het succes van dit eerste jaar, hebben we in
2022 een nieuwe cyclus gelanceerd over geestelijke gezondheid en VGV.

Redactioneel
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Fabienne Richard, Directrice van GAMS België
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Wij hebben deze periode van onderbreking van face-to-face activiteiten ook benut om hard te
werken aan het bestuur van GAMS België. Met de hulp van het Venture Philanthropy Fonds,
hebben wij kunnen werken aan ons personeelsbeleid, ons strategisch plan 2021-2025 en onze
maatschappelijke impact. Ik wil graag het hele personeelsteam bedanken voor alle moeite en
tijd die het in de verschillende werkgroepen heeft gestoken, want dit bracht massa’s extra
vergaderingen met zich mee. Dit werk heeft zijn vruchten afgeworpen, want wij hebben een
gloednieuw strategisch plan met 6 leiddraden: Preventie, Bescherming, Begeleiding, Opleiding
en overleg, Belangenbehartiging en expertise en Internationale samenwerking. 
Dit activiteitenverslag dat de nieuwe structuur van het strategisch plan volgt, zal u in staat
stellen ze beter te leren kennen.

Veel leesplezier en nogmaals dank voor uw steun en vertrouwen!



Notre mission

GAMS België (Groep voor de afschaffing Van Vrouwelijke Genitale Verminking) werd in 1996
opgericht door Khadidiatou Diallo en strijdt voor de afschaffing van vrouwelijke genitale
verminking (VGV) in België en de rest van de wereld. Het GAMS-team werkt samen met de
betrokken gemeenschappen en is actief op vlak van preventie, steun, opleiding van
professionals (v/m/x) en belangenbehartiging. GAMS België is lid van het netwerk End FGM EU
en Comité Interafricain de lutte contre les pratiques néfastes (Inter-Afrikaans Comité voor de
bestrijding van schadelijke praktijken).

Notre mission

De clitoris is een groot orgaan (8-10 cm), waarvan
het grootste deel inwendig.
Excisie is de verwijdering van het zichtbare of
uitwendige deel (de eikel van de clitoris), maar niet
van de gehele clitoris.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de
beschrijving van de verschillende soorten VGV in
2022 aangepast door "totale verwijdering van de
clitoris" te  vervangen door "totale verwijdering
van de eikel van de clitoris".                                                                 

O p m e r k i n g

Foto © RTBF

Type 1 (clitoridectomie): De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de glans van clitoris

en/of de voorhuid van de clitoris.

Type 2 (excisie): De gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine

schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.

Type 3 (infibulatie): Overlappende vernauwing van de vaginale opening, door het inknippen

en herpositioneren van de kleine of grote schaamlippen, soms door het dichtnaaien, met of

zonder verwijdering van de voorhuid en glans van de clitoris.

Type 4: Alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-

medische redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden van de

geslachtsdelen.

Wat zijn de vrouwelijke genitale verminkingen?
Genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking is “elke bewuste ingreep die leidt tot
gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw
toegebracht om niet-medische redenen” (WHO, 2014)
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Onze missie

https://www.endfgm.eu/
https://www.endfgm.eu/
http://iac-ciaf.net/


Notre nouveau plan stratégique

De grote opdracht: het uitwerken van een nieuw strategisch plan voor GAMS voor 2021-2025,
dat in 2020 van start ging en in 2021 werd voortgezet, werd na twee jaar van face-to-face
werkgroepen en workshops voltooid, waarbij de belangrijkste strategische en operationele
leiddraaden van GAMS hertekend werden. Het was een zeer participatief proces dat begeleid
werd door een consultant, Geneviève Khan, van O2 Coaching Consulting, dankzij de steun van
het Venture Philanthropy Fonds. Het nieuwe plan zal in juni 2022 aan de Algemene
Vergadering worden voorgelegd.                                                                                                                           

Dit plan is gebaseerd op 6 leiddraden en een interdisciplinaire aanpak.

Notre nouveau plan stratégique

Leiddraad 1
Preventie

 
 

Leiddraad 2
Bescherming

 
 Leiddraad 3

Begeleiding
 

Leiddraad  4
Opleiding en

overleg
 
 Leiddraad  5

Belangenbehartiging
en expertise

 
 

Leiddraad  6
Internationale
samenwerking

 
 

Eerstelijnswerk

Tweedelijnswerk
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Ons nieuw strategisch plan



Notre approcheNotre approche

Betrekken en autonoom
maken van de

gemeenschappen
betrokken bij VGV

Elke betrokken vrouw de
mogelijkheid bieden om

gebruik te maken van een
individuele

multidisciplinaire
begeleiding aangepast aan

haar behoeften

Bevordering van de
gezondheid (met inbegrip
van de reproductieve en

seksuele rechten)

Ontkrachten van de
gevestigde ideeën over

VGV

Promoten van een
intersectionele

feministische en
dekoloniserende aanpak
van de strijd tegen VGV

Erkenning van het
continuüm

   van gendergerelateerd
      geweld, ondergaan

door migrantenvrouwen

Professionals (v/m/x)
opleiden over de complexe

uitdagingen inzake VGV
om een beter begrip van

het onderwerp en
adequate zorg voor de
betrokken personen te

bevorderen

 Bruggen bouwen door
middel van synergiën en

netwerken, zowel op
nationaal als op

internationaal niveau

 Pleiten voor de recht
   van de betrokken

personen, ongeacht 
hun administratief statuut
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Onze aanpak
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Nos valeurs

Verdedigen en
respecteren van de

mensenrechten,
inclusief die van

meisjes en
vrouwen

Gelijkheid tussen
vrouwen en

mannen
Intersectionaliteit

Solidaire en
wederkerige

aanpak Noord-Zuid
/ Zuid-Noord

Reproductieve en
seksuele rechten

Duurzame
ontwikkeling

Nos valeurs
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Onze waarden



In de loop van het jaar 2021 was GAMS België onderhavig aan personeelswijzigingen.
Vertrekkend personeel, moederschapsverlof en nieuwe functies, het team is voortdurend in
ontwikkeling. Dankzij de diverse profielen, de talrijke vaardigheden en het engagement van elk
van haar leden, van de raad van bestuur, het team, tot en met de vrijwilligers, zijn de acties van
GAMS België blijven doorgaan om het dagelijkse leven van wie die de praktijk van vrouwelijke
genitale verminking ondergaan heeft, te verbeteren.

Dit is de samenstelling van het team op 31 december 2021: 

Het team

Transversaal team

• Mélanie Jocquet, coördinatrice van de
__activiteiten in Wallonië, vervangen door
__Sevim Kavak tijdens haar ouderschapsverlof 
• Maud Jeulin, psychologe
• Ismatou Bah, intercultureel bemiddelaarster 
• Aïcha Ali Abdou, intercultureel
__bemiddelaarster 

• Fabienne Richard, directrice
• Stéphanie Florquin, adjunct-directrice 
• Lisa Keepen, assistente beheer en
__communicatie
• Marly Barry, administratief assistente 
• Moussa Diong, administratie en boekhouding 
• Daniela Bishop, communicatieverantwoordelijke 
• Sara El Moutaouakkel, community manager
• Marianne Nguena, coördinatrice van het
__Brussels netwerk VGV

• Carolina Neira Vianello, coördinatrice van de
__activiteiten in Brussel, sociaal verpleegster
• Annalisa d’Aguanno, psychologe, vervangen
__door Anouk Rosseels tijdens haar
__ouderschapsverlof
• Feven Tekle Tsehaye, intercultureel
__bemiddelaarster
• Keyla Lumeka, juriste 
• Lotte Buekenhout, juriste
• Inès Nzeyimana, juriste 
• Elly Pauwels, juriste
• Pauline Soupa, verloskundige

• Samia Youssouf, verantwoordelijke antenne
__Luik, vervangen door Lara Bianchet
• Louise Lambotte, coördinatrice van het
__Waalse netwerk VGV
• Fos Mohamed Nur, intercultureel
__bemiddelaarster 
• Charlotte Royen, psychologe

• Katrien De Koster, coördinatrice van de
__activiteiten in Vlaanderen
• Jessica Tatout, maatschappelijk werkster
__vervangen door Inne Declerck tijdens haar
__ouderschapsverlof 
• Ladan Dirir, maatschappelijk werkster

Brussel Wallonië

Psychosociaal team

Namen

Luik

Qui sommes-nous ?

Vlaanderen

Tegen eind 2021 telt het team 24 leden, verspreid over 3 antennes en verschillende permanenties in
Vlaanderen en Wallonië.
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Wie zijn we?



Dit is de samenstelling van de Raad van Bestuur die voor twee jaar verkozen werd tijdens de
Algemene Vergadering van 22 juni 2021:

• Khadidiatou Diallo, voorzitster
• Katinka Int'Zandt, vicevoorzitster
• Christelle Bornauw, secretaresse-generaal
• Moustapha Cissé, penningmeester
• Diariou Sow, bestuurslid
• Oumar Diallo, bestuurslid
• Sarah O'Neill, bestuurslid

Wij danken drie leden van de Raad van Bestuur die hun mandaat beëindigd hebben zonder zich
opnieuw verkiesbaar te stellen, voor hun inzet: Ali Ibrahim Abdoulkader, Khady Gaye en
Assanatou Doucouré.

Raad van Bestuur
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West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Antwerpen Limburg

Luik

Namen

Luxemburg

Vlaams-Brabant

Waals-Brabant

VerviersVerviers

Brussel
KortrijkKortrijk

GentGent

AntwerpenAntwerpen

CharleroiCharleroi

LeuvenLeuven
HasseltHasselt

Henegouwen

Permanenties

Antennes
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PREVENTIE
Leiddraad 1
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Het voorkomen van besnijdenissen is de kern van het werk van GAMS. Het doel is om te
voorkomen dat meisjes, geboren in België of hier op zeer jonge leeftijd toekwamen,
besneden worden, hetzij in Europa hetzij bij een terugkeer naar hun land van herkomst of dat
van hun ouders. De activiteiten die hiertoe bijdragen zijn opleidingen van de co-
bemiddelaars, permanenties bij de Opgroeien-consultaties, sensibilisatie op scholen of in
opvangcentra voor asielzoekers (v/m/x) en terreinwerk.

Terreinwerk en sensibilisatie-activiteiten (outreach)
Sinds 2019 organiseert GAMS wekelijkse bezoeken aan plaatsen bezocht door vrouwen van
onze doelgroep zonder geldige papieren. Dankzij dit terreinwerk hebben de maatschappelijk
werkers (v/m/x) rechtstreeks contact met personen die het risico lopen om gedeporteerd te
worden en die alleen bereikt kunnen worden door naar hen toe te gaan. Carolina, een sociaal
verpleegster, en Feven, een intercultureel bemiddelaarster, bezoeken nu sinds drie jaar het
Noordstation en omgeving om contact te leggen en aan preventie te doen. In 2021
organiseerde het team ook maandelijkse permanenties in de Humanitarian Hub, in de
voormalige Citroën-garage die nu een dagcentrum voor doorverwijzing en distributie van het
Rode Kruis is, en in het Sister's House.

Vorming en begeleiding van co-bemiddelaars en vrijwilligers uit de gemeenschappen:
Community Voices
Door de vorming van co-bemiddelaars, "GAMS Community Voices", wil GAMS België
voortdurend de vaardigheden uitbouwen van personen uit de gemeenschappen die
geconfronteerd worden met vrouwelijke genitale verminking. Deze vrijwillige co-bemiddelaars
leren hoe zij VGV op een niet-stigmatiserende manier kunnen bespreken met de
gemeenschappen in kwestie, met als doel verandering te brengen in overtuigingen en gedrag.
Als schakel met deze gemeenschappen spelen de co-bemiddelaars uit de gemeenschappen een
cruciale rol in het werk van GAMS België. Zij spreken op openbare conferenties, vergezellen de
betrokken vrouwen naar afspraken (juridische, medische, enz.), vertalen en bemiddelen tussen
eerstelijns professionals (v/m/x) en gebruikers, bemannen infostands op evenementen…
Aanvankelijk was voor 2021 een nieuwe face to face vorming voor co-bemiddelaars uit de
gemeenschappen gepland, maar deze werd uitgesteld omwille van de coronamaatregelen.
Meer dan twintig mannen en vrouwen zijn ingeschreven voor de sessie van 2022.
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Sensibilisatie van de gemeenschappen betrokken bij VGV

Voor de lockdown, waren er veel vrouwen in de straten rond
het station. Sinds COVID, maakten de opvangcentra, die
gewoonlijk alleen 's avonds hun deuren openden voor vrouwen,
hun ruimtes eindelijk ook overdag toegankelijk. Daarom hebben
we permanenties georganiseerd. Men past zich aan.

Vloeiend in 4 talen, met name Engels, Amhaars,
Tigrinya, en Frans, maakt onze meertalige intercultureel
bemiddelaarster het vertalen mogelijk en
vergemakkelijkt ze de sensibilisatie-activiteiten in de
talen gesproken door vrouwen in transmigratie,
afkomstig uit Eritrea en Ethiopië.

Feven Tsehaye Tekle, 
Intercultureel bemiddelaarster

Foto © Fondation Chanel



14Foto © GAMS België



Ter herinnering, het ACCESS-project wil de toegang tot preventie, bescherming en
ondersteuning voor vrouwelijke migranten in Europa die te maken hebben met diverse vormen
van gendergerelateerd geweld verbeteren. In het kader hiervan, werden 4 video's in
verschillende talen gepubliceerd om het bewustzijn te verhogen en het geweld tegen
migrantenvrouwen beter te kunnen identificeren. In 2021 lanceerde GAMS België 3 nieuwe
versies van de ACCESS-video's over geweld tegen migrantenvrouwen: in het Afar, Malinké en
Sousou!

3 nieuwe talen voor de ACCESS-video’s 

Een video in 9 talen om een dialoog over desinfibulatie op gang te brengen
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de l’Université libre de Bruxelles (ULB) heeft
GAMS België een informatieve video gepubliceerd, vertaald in 9 talen, om personen die leven
met een vrouwelijke genitale verminking (VGV) van het type "infibulatie" te informeren en
gerust te stellen over de mogelijkheid van desinfibulatie. Deze operatie kan infibulatie-
gerelateerde gezondheidsproblemen verminderen, zoals infecties, pijn en moeilijkheden bij de
bevalling. De beslissing om deze ingreep te ondergaan moet echter door de betrokkenen
genomen worden met volledige kennis van zaken.

Dit instrument is bedoeld om het personeel in de gezondheidszorg te helpen bij het informeren
en sensibiliseren over de ingreep en ook om de angst bij de personen in kwestie te verminderen
door hun kennis over de operatie te vergroten zodat ze een geïnformeerde keuze te kunnen
maken.

De video is beschikbaar in 9 talen: Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya, Amhaars,
Fulani, Somalisch en Afar. Ondertitels zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en het
Duits. Het is een productie van Studio Boniato in samenwerking met The Ink Link, in co-creatie
met vrouwen uit de betrokken gemeenschappen. De video is ook te zien op de website van de
FOD Volksgezondheid en op het YouTube kanaal van GAMS.
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Video's vertaald in de talen van de betrokken gemeenschappen

https://youtube.com/playlist?list=PLuKnrLmP9YYArIBMrIxTGmoVusMEI0n5e
https://youtube.com/playlist?list=PLuKnrLmP9YYAaoi-UNUyUAT9qEJmXkRuW
https://www.youtube.com/channel/UC9osj8btP6Uc6lNCvrfmQdw


De onlinesessie "Ontmoeting met GAMS", die aan alle vrouwelijke nieuwkomers aangeboden
wordt, heeft tot doel GAMS België en het werk in de antennes voor te stellen. Deze webinar is
bedoeld als een empowerment-instrument, dat vrouwen informeert over wat zij van een
begeleiding door GAMS kunnen verwachten zodat ze goed geïnformeerd voor een aanvraag
om begeleiding kiezen. Naargelang hun behoeften en de regio's verwijzen Fos, Feven en
Ismatou de vrouwen door naar de verschillende antennes en centra van GAMS.

Ter gelegenheid van de internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale
verminking (op 6 februari) was de "Communauté de pratiques sur les mutilations génitales
féminines" (CoP MGF) zeer aanwezig op de sociale media door het delen van de getuigenissen
van zes geëngageerde activistes, leden van CoP. Deze stemmen weerklonken op Twitter en
Facebook, samen met die van andere activisten (v/m/x) en professionals (v/m/x) van over de
hele wereld die aan deze internationale actiedag deelnamen. Zij pleitten ervoor om een einde te
maken aan VGV en voor een meer holistische aanpak bij de ondersteuning van overlevenden
en voor het opvoeden van kinderen zonder besnijdenis. Tot slot herhaalden de leden dat er een
einde moet komen aan de stigmatisering van de gemeenschappen betrokken bij VGV. Wij
streven hier naar een inclusieve aanpak om zoveel mogelijk stemmen van betrokken vrouwen,
meisjes en mannen te laten meespreken en meer zichtbaarheid te geven aan de activiteiten op
het terrein.
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6 activistes laten hun stem horen om het grote publiek te sensibiliseren    

Veel face-to-face groepsworkshops moesten geannuleerd worden omwille van de
coronamaatregelen. Wij hebben desondanks getracht het gemeenschapswerk voort
te zetten via andere projecten. Eerst met een webinar getiteld "Ontmoeting met
GAMS", aangeboden in verschillende talen (Pular, Somalisch, Tigrinya, Amhaars,
Engels), dat vanaf juni 2021 maandelijks georganiseerd wordt door de interculturele
bemiddelaarsters.

Mélanie Jocquet,  coördinatrice van de activiteiten in Wallonië en de antenne Namen

Ontmoeting met GAMS: online gemeenschapswerk

Ik heb verschillende bijeenkomsten in het Somalisch begeleid. Net als in 2020
hebben we ons zo goed mogelijk aangepast aan de coronamaatregelen en
oplossingen gevonden om de vrouwen voorlichting te geven. Dankzij de online
bijeenkomsten konden asielzoeksters in de provincie Henegouwen, die geïsoleerd
ver van de grote steden leefden, informatie krijgen en kennismaken met GAMS
België.

Fos Mohamed Nur,  intercultureel bemiddelaarster bij de antenne in Luik

https://copfgm.org/2021/02/international-day-of-zero-tolerance-against-fgm-cop-voices-of-change


Foto © Benas Gerdzunias
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BESCHERMING
Leiddraad 2



Het psychosociale en juridische team buigt zich ook over meldingen van eventuele risico's op
besnijdenis of gedwongen huwelijk. Bij elke melding beoordeelt het team het risiconiveau en
beslist het over de te ondernemen stappen om het meisje in kwestie te beschermen, vaak in
samenwerking met een gemeenschapswerker (v/m/x) of co-bemiddelaars. De opvolging van de
melding gebeurt meestal in samenwerking met de persoon die het risico gemeld heeft.

Om de opsporing en opvolging van de risicosituaties te verbeteren, heeft de juridische dienst
eind 2021 ook de detectometer gelanceerd. Een hulpmiddel voor professionals (v/m/x) met als
doel een doorverwijzingsprotocol op te stellen, afhankelijk van het risiconiveau. Het helpt om
de te ondernemen acties te bepalen voor de bescherming van meisjes met risico op besnijdenis
of voor de opvolging van meisjes die al besneden werden.

Ondanks preventie-inspanningen blijft het risico op besnijdenis in Europa of tijdens een reis
naar het land van herkomst reëel. Het organiseren of uitvoeren van een VGV is strafbaar
volgens de Belgische wetgeving ingevolge "artikel 409 van het Strafwetboek". De rol van
GAMS België is om professionals (v/m/x) en/of familieleden de nodige vaardigheden bij te
brengen om een nakende of geplande besnijdenis te voorkomen. In 2021 hebben wij een
juridische permanentie geopend en een instrument gelanceerd om risicosituaties op te sporen
en op te volgen. Het project van de juridische nieuwsbrief werd opgestart dankzij de steun
van Brussel Preventie & Veiligheid.

Versterking van het juridische team en lancering van de detectometer en nieuwsbrief
Sinds de vzw INTACT eind 2019 op non-actief werd gezet, biedt GAMS België juridische
ondersteuning aan in het Frans en het Nederlands aan advocaten (v/m/x) en gespecialiseerde
diensten inzake internationale en nationale aanvragen om bescherming. Onze advocaten
(v/m/x) bieden specifieke informatie over rechtsspraak, rechtsleer alsook achtergrond
informatie over VGV, gedwongen huwelijken en gerelateerd geweld. In 2021 ontvangen we
voor het eerst financiering van BPV (Brussel Preventie & Veiligheid) voor ons project
"Preventie, opvang en begeleiding van slachtoffers van VGV en gerelateerd geweld". Dankzij
deze financiering kon de juridische dienst van GAMS permanenties opzetten en het team
versterken met nieuwe juridische collega's: Elly Pauwels, Inès Nzeyimana en Lotte Buekenhout. 

De juridische permanenties worden georganiseerd in overleg
met de antennes, die verantwoordelijk zijn voor het
identificeren van situaties waarvoor juridische ondersteuning
nodig is. Wij werken interdisciplinair, dat is wat GAMS sterk
maakt. 

 Keyla Lumeka,  juriste bij GAMS België
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Bescherming van meisjes met risico op besnijdenis die in België verblijven      

Foto © GAMS België
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In 2021 is GAMS België toegetreden tot het "Collectif Mariages forcés et violences liées à
l'honneur", een collectief dat voor een periode van 5 jaar gefinancierd wordt door minister
Linard in het kader van het Plan Droits des Femmes. Het collectief wordt gecoördineerd door La
Voix des femmes en verenigt 6 partnerverenigingen (La Voix des femmes, GAMS België, La
Maison Plurielle de Charleroi, La Plateforme Mariages forcés de Liège, het Réseau Mariage et
Migration en de asbl Violences et Mariages forcés de Mons). Het doel van het collectief is het
finaliseren van een geharmoniseerd identificatie- en begeleidingsprotocol dat dan als basis zal
dienen voor vormingen met professionals (v/m/x). In 2021, tijdens de eerste maanden van het
project hebben we onze opleidingsmethodologieën, onze bijhorende hulpmiddelen en
specifieke aanpak voor bepaalde doelgroepen, zoals asielzoeksters, vrouwen geïmmigreerd in
het kader van gezinshereniging… uitgewisseld. 

In het najaar van 2021 lanceerde GAMS België haar eerste
juridische nieuwsbrief bestemd voor advocaten (v/m/x),
professionals (v/m/x) uit de juridische wereld en andere
organisaties, om dieper in te gaan op juridische kwesties inzake
vrouwelijke genitale verminking (VGV), gedwongen huwelijken
en gerelateerd geweld. Het bevat juridisch nieuws over nationale
en internationale bescherming, uitnodigingen voor
evenementen, nieuwe publicaties en nieuwe wetteksten. 

Inschrijven kan via: https://gams.be/nl/nieuwsbrief/
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Bescherming van reeds besneden meisjes en vrouwen tegen andere
vormen van geweld

Maar dat is nog niet alles!

In 2021 begon GAMS met teamsupervisies (per antenne) met behulp
van externe psychologen, met als doel het welzijn van de teams
voorop te stellen. Om de twee maanden, of elke maand als nodig,
kunnen de teamps een veilig kader opzoeken om situaties te delen die
stress veroorzaken of impact hebben op hun welzijn, hetzij door de
doelgroep, hetzij binnen het team.

Ondersteuning van en zorg voor de geestelijke gezondheid van ons
personeel door middel van supervisies

https://gams.be/nl/nieuwsbrief/
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BEGELEIDING
Leiddraad 3
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Het woord laten aan vrouwen en meisjes zodat ze zich vrij kunnen uitspreken over wat ze
hebben meegemaakt in een veilige, niet-veroordelende omgeving: dat is de basis van de
begeleiding bij GAMS België tijdens een eerste opvang. Dit gesprek dient voor een eerste
evaluatie van de behoeften met het oog op een op maat gemaakte individuele begeleiding:
sociaal, psychologisch, juridisch, doorverwijzing naar partnerorganisaties waar nodig. Er
worden ook groepsworkshops aangeboden (voor vrouwen, mannen, jongeren, kinderen,
zwangere vrouwen) om hun weerbaarheid te versterken.

In 2021 hebben 557 nieuwe personen gebruik gemaakt van individuele sociale en/of
psychologische en/of gemeenschapsbegeleiding, naast de 194 gebruikers van de voorgaande
jaren, wat neerkomt op een totaal van 751 begeleide personen. In vergelijking met het
voorgaande jaar (670 begeleidingen) merken wij een duidelijke stijging.

Het publiek van GAMS België bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen die asiel aanvragen, die een
VGV ondergaan hebben en die behoefte hebben aan begeleiding en doorverwijzing op
medisch, psychosociaal of juridisch vlak. Wij ontvangen ook gevluchte vrouwen en meisjes en
personen die naar België zijn gekomen voor een gezinshereniging of om andere redenen. Onze
rol bestaat erin hen te verwelkomen, te informeren en door de Belgische sociale context te
gidsen. Wij verwelkomen ook steeds meer mensen die zich in een precaire verblijfssituatie
bevinden.
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Oude gebruikers (m/v/x)
Nieuwe gebruikers (m/v/x)
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Figuur 1: Herkomst van personen die van een
nieuwe individuele begeleiding hebben genoten 

in 2021 (n = 557)

Figuur 2: Profiel personen die individueel begeleid
werden bij GAMS in 2021 (n = 751)
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Figuur 3: Profiel personen die een individuele
begeleiding hebben genoten in 2021 (n = 557) 
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GAMS werd geconfronteerd met veel uitdagingen op het gebied van sociale
begeleiding. Het doel van deze werkgroep is de werking van de sociale
begeleiding nog meer af te stemmen op de behoeften van de doelgroep,
rekening houdend met de strategische leiddraaden van de organisatie.
GAMS België wil zich nog meer richten op de preventie van VGV en de
begeleiding van meisjes en vrouwen die reeds een VGV ondergingen.
Katrien De Koster, coördinatrice van de activiteiten in Vlaanderen

Behoeftenanalyse: de eerste opvang
Tijdens de eerste opvang wordt de persoon alleen gezien, indien nodig in aanwezigheid van een
tolk. De sessie duurt een uur, soms langer. Het doel is de behoeften van de betrokken persoon
te identificeren en te analyseren, de doelstellingen en activiteiten van GAMS voor te stellen, te
sensibiliseren inzake VGV en gedwongen huwelijken, de persoon door te verwijzen voor
psychologische, sociale, juridische en/of medische opvolging (intern of extern) in overleg met
de desbetreffende maatschappelijk werker (m/v/x) indien de persoon elders wordt opgevolgd. 

Na deze eerste opvang kan de persoon verschillende mogelijkheden combineren:

De antenne van Brussel

Een persoon kan genieten van een sociale opvolging bij GAMS België, afhankelijk van zijn/haar
specifieke behoeften en verzoeken. De opvolging betreft vooral de problematiek van de VGV.
Er wordt een meer algemene sociale opvolging aangeboden aan personen in een precaire
verblijfssituatie ("migranten zonder papieren"), die een beperkte toegang hebben tot andere
sociale diensten. In de loop van het jaar 2021 heeft het team een werkgroep opgericht om een
intern opvolgingstraject te bedenken overeenkomstig met het nieuwe strategisch plan om zo
beter in te spelen op de behoeften van de begeleide personen. 

De overgrote meerderheid van de personen die wij in Brussel ontmoeten in het kader van onze
psychosociale - juridische dienst blijft in een zeer precaire situatie verkeren: velen van hen
wonen in kraakpanden in Brussel, leefruimten die zich vermenigvuldigen door het grote aantal
migranten zonder papieren dat niet in de mogelijkheid is om een plaats te vinden in de
opvangcentra voor daklozen. Zij ondervinden grote economische, sociale, medische en
psychologische moeilijkheden, wat hen zeer kwetsbaar maakt en hen blootstelt aan andere
vormen van geweld, naast degene die zij reeds ondergaan hebben en die de reden voor hun
vertrek naar België waren. Het zijn mensen die onzichtbaar leven, zonder erkenning, gevangen
in een tussenruimte, die zwaar getroffen werden door de gezondheidscrisis en die nog steeds
lijden onder de gevolgen ervan.” 

Gerichte en aangepaste begeleiding: sociale opvolging

Carolina Neira Vianello, coördinatrice van de activiteiten van GAMS in Brussel
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Individuele begeleiding (sociaal, psychosociaal en/of juridisch);
Deelname aan groepsworkshops;
Doorverwijzing naar een externe dienst indien de behoeften niet onder de
bevoegdheden van GAMS vallen (bijvoorbeeld: medisch attest) of indien de persoon te
ver van het kantoor woont (buurtbegeleiding).

Een eerste opvang kan voldoende zijn en er zal dan geen vervolg komen, maar er kan altijd een
beroep gedaan worden op GAMS België als dit later nodig zou blijken.



Het team van GAMS België beschikt over drie psychologen, gevestigd in Brussel, Namen en
Luik. Zij begeleiden vrouwen bij hun individuele psychologische opvolging. In 2021 werden
76 personen begeleid en werden 557 psychologische consultaties uitgevoerd. 

In 2021 blijven de moeilijkheden die de gebruikers
van de gezondheidszorgen ondervinden, dezelfde als
in 2020. Vertraagde asielprocedures, gebrek aan
vrijheid, de omvang van het fysiek en sociaal
isolement, de almaar verslechterde precaire
omstandigheden, de onderbroken contacten en
begeleiding, COVID en de beangstigende
berichtgeving daarover in de media. De problemen
en de sfeer van angst hebben de geestelijke
gezondheid van onze doelgroep verzwakt en
aangetast. Het gevoel van een gehypothekeerde
toekomst en machteloosheid kwamen vaak ter
sprake tijdens onze consultaties.

 Annalisa D’Aguanno, psychologe en coördinatrice

Therapeutische begeleiding: psychologische consultaties 

Op klinisch niveau

Op niveau van het asiel 

De psychologen bieden psychotherapeutische begeleiding voor vrouwen, kinderen,
mannen, moeder-kind-dyades, huwelijks- en gezinspsychotherapie (dit laatste enkel in de
antenne in Namen), 
De psychologen werken, waar nodig, met opgeleide tolken die de taal van de gebruikers
spreken, 
Zij zorgen voor psychosociale en juridische samenwerking in het belang van de gebruikers,
zowel intern als in samenwerking met het externe netwerk, 
Ter bevordering van reflectie worden regelmatig interne klinische intervisies en
coördinatievergaderingen over de activiteiten georganiseerd, 
Elke psycholoog (v/m/x) geniet van externe supervisie.

In het kader van begeleiding inzake asielaanvragen schrijven de psychologen
gedetailleerde verslagen,
Uitzonderlijk begeleiden zij bepaalde kwetsbare personen tijdens ondervragingen/
verhoren bij het CGVS/de RvV,
Op initiatief van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV, organiseren de
psychologen van GAMS en FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) van Luik een werkgroep
voor het opstellen van gedetailleerde psychologische verslagen voor personen die een
asielaanvraag indienen.
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Ons team van psychologen



Versterken van de individuele en collectieve weerbaarheid van de betrokkenen 

 Gemeenschapsworkshops

In de groepsworkshops volgen wij een feministische, emancipatorische en participatieve
aanpak (gerelateerd aan volksonderwijs, genderbeleid, empowerment, co-creatie met de
deelnemers (v/m/x)). Wij werken met beelden, ervaringen, kennis en de eigen krachten van de
deelnemers (v/m/x).

GAMS België verwerft het label                                                           in 2021 !DDIIVVEERRSS TTII EE
Vanwege ons handelsmerk "strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking"
hebben wij altijd een zeer gemengd team gehad wat betreft afkomst, studieniveau, godsdienst
of leeftijd. Met het Diversiteitsplan en de steun van onze diversiteitsadviseur van Actiris
beseften wij dat deze rijkdom niet altijd erkend en gewaardeerd werd. Wij zijn begonnen met
het organiseren van themadagen voor het hele team om zo telkens een land te ontdekken: op
deze dagen stellen collega's de politieke situatie en de socio-culturele aspecten van hun land
voor. Wij organiseerden reeds een dag over Conakry, Guinee, een over Djibouti en de volgende
zal over Eritrea gaan. Dit helpt ons ook in ons werk, want veel vrouwen uit onze doelgroep zijn
uit deze landen afkomstig.

Helaas werden alle antennes gedwongen hun groeps-
workshops te herzien om aan de coronamaatregelen te
voldoen. Zelfs de oudste gemeenschapsworkshop voor de
vrouwen, de onmisbare "Laatste vrijdag van de maand", moest
worden opgeschort. In oktober 2021, zo was in de antenne in
Namen slechts één sessie mogelijk met een beperkt aantal
deelnemers (v/m/x). Om het gebrek aan contacten ten gevolge
van de pandemiemaatregelen te compenseren, was het
psychosociale team innovatief en flexibel en onderhield het
contacten via alle mogelijke middelen: videoconferenties,
WhatsApp of zelfs ook telefoongesprekken.      

We maakten een video
ter bevordering van e
diversiteit bij GAMS
België en de inclusiviteit 
binnen het team, die een 
weerspiegeling van ons
team is. We zijn er erg 
trots op; het is een
kleurrijke, vrolijke, 
dynamische video... 
net als ons team.

Ziehier de video!
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https://www.youtube.com/watch?v=5QHUrzBYfBU


Wat zijn voor jou de meest memorabele
momenten van deze tien jaar
vrijwilligerswerk?
Allereerst is er de ontstaansgeschiedenis van
het project met alle opwinding van het prille
begin en het besef dat we iets relevant tot
stand hebben gebracht. Wat mij altijd heeft
aangemoedigd om door te gaan zijn de
vrouwen die terugkomen na hun bevalling
met hun baby's. Zo konden we zien wat nuttig
was, wat ontbrak en wat moest worden
verbeterd. Geen twee sessies zijn hetzelfde.
Er zijn soms groepen waar de dynamiek van
die aard is dat we meer taboe-onderwerpen
inzake seksualiteit, contraceptie of andere
kwesties kunnen aansnijden. Er ontwikkelen
zich veel mooie dingen en je kan dan stellen
dat je als gemeenschapswerkster niet hoefde
te spreken omdat de vrouwen het woord
namen. Dit is iets wat ik tot vandaag de dag in
mijn workshops bewaar. Mijn doel is ook om
hen mondiger te maken door ervoor te zorgen
dat zij zich allemaal kunnen uitdrukken,
kunnen zeggen wat zij te zeggen hebben,
vragen kunnen stellen over de taalbarrière
heen. Ik realiseer me ook dat we er, dankzij
onze gemeenschapsanimatrices, in slagen
deze barrière te overwinnen. Soms zijn er
culturele verschillen tussen vrouwen uit
West-Afrika en die uit Oost-Afrika. Al deze
uitwisselingen zijn heel verrijkend.

Sinds haar oprichting heeft GAMS België altijd kunnen rekenen op geëngageerde mensen:
verloskundigen, vertalers (v/m/x), tolken, kinderverzorgers (v/m/x), begeleiding van de
betrokken vrouwen, IT-consultants (v/m/x) en zovele anderen. De vrijwilligers (v/m/x), die in
de eerste plaats diep geëngageerd, zijn zowel getuigen als actoren (v/m/x) van de evolutie bij
GAMS België sinds vele jaren. Elk van deze personen levert een waardevolle bijdrage aan
onze vereniging. Voor Pauline Soupa, verloskundige, is dit al 10 jaar zo. Om deze tien jaar van
haar toewijding te vieren, stelen we haar enkele vragen. 

Wat deed je besluiten om je voor GAMS te
engageren?
Ik ontmoette Fabienne naar aanleiding van
een conferentie. Het was een uitdaging als
verloskundigen die ons samenbracht. Ik wou
hierbij betrokken worden, dus ik ben "De
laatste vrijdag van de maand" (noot van de
redactrice: één van de oudste gemeenschaps-
activiteiten van GAMS) beginnen bijwonen. 
 Ik was helemaal vol van het GAMS-project en
ben eraan blijven plakken. Van daaruit
ontstond het idee om een workshop over de
voorbereiding op de geboorte voor zwangere
vrouwen te organiseren. 

Wanneer zijn deze workshops over
voorbereiding op de zwangere vrouwen
begonnen?
Meteen daarna, in 2011. Ik heb een paar
vriendinnen, verloskundigen, verzameld en
we hebben ons gelanceerd. Eerst met een
formule van drie prenatale sessies, vervolgens
evolueerden we in functie van de noden van
de vrouwen. 
De workshops 'voorbereiding op de geboorte'
werden opgeschort tijdens de lockdown. Er
waren veel verschillende sprekers in de loop
der jaren omdat het vrijwilligerswerk is dat
gecombineerd moest worden met de
werktijden van de ziekenhuizen.
In de loop der jaren hebben wij onze
workshops uitgebreid met behandelingen die
meer te maken hebben met lichamelijk welzijn  
om vrouwen opnieuw met hun lichaam,
zelfzorg en aanrakingen te verbinden. 

GAMS, dat is een
grote familie, dat is

activisme.
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Interview met Pauline Soupa : van vrijwilligster tot betaalde kracht
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begeleiding en postnatale opvolging van
besneden vrouwen dat mij in staat stelt hen
te begeleiden en hen naar de juiste diensten
door te verwijzen naargelang hun behoeften
tijdens de sessies. Met Fos (intercultureel
bemiddelaarster bij GAMS) hebben wij ook
situaties van geïnfibuleerde vrouwen gezien
en hebben wij steun kunnen verlenen en de
kwestie van desinfibulatie kunnen bespreken
met de vrouwen en hun gynaecologen.

Je bezoekt ook verschillende steden met dit
project.
Ja, ik organiseer momenteel begeleidingen in
Brussel, Namen en Luik. Het is ook mogelijk
dat wij opvangcentra bezoeken als er een
specifiek verzoek komt van meerdere
zwangere vrouwen die in hetzelfde centrum
verblijven.

Hoe zou je GAMS definiëren na al deze tijd bij
deze organisatie?
GAMS, dat is een grote familie, dat is
activisme. Dit overvalt je, je komt hier
toevallig werken. Ik kan het niet in één woord
vatten. Ik heb er meer woorden voor nodig,
veel woorden. Het zijn uitwisselingen,
ontdekkingen, bewustwording van
menselijkheid. Zien hoe we allemaal
verschillend zijn en hoe we elkaar uiteindelijk
allemaal kunnen tegemoetkomen. 

Wat kunnen wij jou wensen voor het ONE*-
project dat je promoot?
De voorbereiding op de geboorte is een
onderdeel van het ONE-project en ik heb het
gevoel dat dit onderdeel goed van start ging.
Ik zou me nu graag concentreren op de
opleidingen bij het personeel van ONE en PSE
(Promotion de la santé à l’école, Promotie van
Gezondheid op School). We hebben nog
moeite om jonge meisjes te bereiken. Dit is
een publiek dat bereikt kan worden via de
schoolgeneeskunde. Ik koester veel hoop. 

Bij de voorbereiding op de geboorte, wie is er
aanwezig van het GAMS-team?
Er is een verloskundige en één of meer 
 interculturele bemiddelaarsters of co-
bemiddelaars, afhankelijk van de talen die de
vrouwen spreken en de antennes waar we de
workshops houden. 
In Luik bijvoorbeeld, doen we soms beroep op
vrijwilligers (v/m/x).  Als de groep heterogeen
is qua landen van herkomst, kunnen er tot
drie personen belast zijn met culturele
bemiddeling. Soms zijn er vrouwen die Frans
of Engels spreken, dan kan ik de workshop
alleen doen.

Je bent van een toegewijde vrijwilliger naar
een werknemer van GAMS geëvolueerd. Kan je
ons vertellen hoe dat gegaan is? 
Er was al enige tijd sprake binnen GAMS om
een positie te openen voor deze workshops
en ik stond daar zelf ook achter. Na tien jaar
begon het vrijwilligersstatuut te wringen. We
konden geen workshops met opvolging meer
aanbieden. We hadden iemand nodig die de
opvolging kon beheren, één en dezelfde
persoon voor elke workshop die ook de
logistiek kon verzorgen. Toen Fabienne
Richard via ONE de middelen kon vinden om
deze deeltijdse functie te openen, zag ik de
advertentie en heb ik meteen gesolliciteerd. Ik
wilde deze workshops echt nieuw leven
inblazen in een andere vorm en met iemand
die er tijd voor maakt.

En die tien jaar ervaring heeft bij GAMS...
Naast de ervaring die ik bij GAMS had,
speelde het ook in mijn voordeel dat ik 12 jaar
in het UMC Sint-Pieter heb gewerkt, dat een
groot, zeer divers publiek heeft, met ook veel
migranten. Ik heb veel Guinese en andere
migrantenvrouwen die een VGV ondergaan
hadden, begeleid bij het bevallen. Ik heb
praktische ervaring op het terrein in de 

28*Equivalent van Opgroeien in Franstalig Belgïe
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Naast het eerstelijnswerk investeert GAMS België erg veel in de opleiding van professionals
(v/m/x) die in contact komen met personen die VGV ondergaan hebben, in verschillende
sectoren: de sociale sector, gezondheidszorg, onderwijs, asiel, politie, de vroege kinderjaren.
Het doel hiervan is de identificatie en ondersteuning van de doelgroep te verbeteren. GAMS
België ligt aan de basis van de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke
genitale verminking in Brussel en Wallonië, een heeft als doel tips uit te wisselen en samen
met andere actoren (v/m/x) hulpmiddelen te creëren. GAMS België coördineert, in
partnerschap met AIDOS en met de steun van het gezamenlijk programma UNICEF-UNFPA
(Fonds van de Verenigde Naties voor de Bevolking), ook de "Communauté de pratiques MGF"
op internationaal niveau.

Met de steun van de FOD Volksgezondheid heeft GAMS de vorming van verloskundigen/
contactpersonen voor VGV in de ziekenhuizen hervat. Al sinds 2014 vond er geen volledige
tweedaagse vorming meer plaats. De situatie in de ziekenhuizen maakte de nood aan vorming
voelbaar. In totaal werden 45 verloskundigen/contactpersonen opgeleid. Er werd besloten
een "gemeenschap van praktijkervaring" voor verloskundigen op te richten om in de
kraamklinieken ervaringen te kunnen delen. Wij hebben ook verder gewerkt aan de
ontwikkeling van een protocol voor de identificatie in het ziekenhuis en ondersteuning van
vrouwen die werden besneden. Het protocol werd gevalideerd in het UMC Sint-Pieter dat als
voorbeeld zal dienen voor andere ziekenhuizen.
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In 2021,  heeft GAMS 1266 professionals (v/m/x) opgeleid (hetzij 500 meer dan in 2020), in 53
opleidingssessies (20 meer dan in 2020) waarvan 31 online! 

31 online 22 face-to-face

Opleiding van verloskundigen

Professionals (v/m/x) in rechtstreeks contact met de betrokken personen



Voor het eerst hebben wij een reeks thematische workshops georganiseerd om na te gaan hoe
de kwestie van vrouwelijke genitale verminking met kinderen kan worden besproken. Dit
thema werd door de leden bij een enquête tijdens een jaarvergadering aangevraagd. We
organiseerden in december 2020 een eerste workshop en hebben er in 2021 nog vier kunnen
organiseren. Telkens wordt een nieuwe deskundige uitgenodigd en wordt het onderwerp
vanuit een andere invalshoek voorgesteld. Zo was het thema op 26 november 2021: "Seksueel
geweld en genitale verminking bij vrouwen - hoe om te gaan met een onthulling in het kader
van schoolactiviteiten". De deelnemers (v/m/x) konden ideeën uitwisselen met de sprekers op
basis van klinische posters: Miriam Ben Jattou, advocaat, feministe, oprichtster van de vzw
Femmes de Droit - Droit des femmes, gespecialiseerd in seksueel geweld en/of geweld binnen
het gezin, Keyla Lumeka, advocaat bij GAMS België en Céline Liurno, psychologe bij het
Centrum voor Gezinsplanning Centre de Planning Familial Solidaris in Luik.

Sinds maart 2021 staat het Brusselse VGV-netwerk onder leiding van één
enkele coördinator, Marianne Nguena, die verantwoordelijk is voor het
aansturen van het Brusselse VGV-netwerk met een luik sociale actie en
een luik gezondheidsbevordering. Marianne heeft synergiën tot stand
kunnen brengen met Louise Lambotte, coördinatrice van het Waalse
VGV-netwerk. Verschillende activiteiten werden gezamenlijk uitgevoerd,
zoals de reeks webinars over de Gezamenlijke Strategie.

Het Netwerk van de Gezamenlijke Strategie

31

De online workshopreeks over "Hoe de kwestie van besnijdenis bespreken met kinderen” 

U kunt de workshopreeks online herbekijken op de website van Gezamenlijke
Strategie, klik hier.

Het in kaart brengen van netwerken om het overleg te verbeteren 
In 2020 hebben wij aangedrongen op een meer algemene reflectie over “waaruit bestaat een
netwerk "buiten de officiële bijeenkomsten en formele toetredingen. Deze reflectie werd in
2021 in team voortgezet en met CBPS (Centre Bruxellois de Promotion de Santé). Sindsdien zijn
de verschillende netwerken waarvan GAMS lid is, in kaart gebracht (regionale, nationale en
internationale organisaties). Het team "Gezamenlijke Strategie" overweegt ook de aanmaak van
een factsheet en een instrument voor de voorbereiding van netwerkvergaderingen. Het doel
van deze hulpmiddelen is netwerkvergaderingen efficiënter te maken door middel van
belangrijke voorbereidende stappen en de verspreiding van belangrijke informatie te koppelen
aan interne werkzaamheden van het team.

De online workshops bleken een praktische en adequate oplossing. Met meer dan
100 inschrijvingen zijn de webinars een moment geworden waar de leden van het
netwerk enorm naar uitkijken. Wij zijn van plan dit zo te houden, zelfs indien de
gezondheidssituatie weer ruimte biedt voor face-to-face workshops, aangezien dit
een grotere deelname uit verschillende geografische gebieden mogelijk maakt.

Marianne Nguena, coördinatrice van de Gezamenlijke Strategie

Foto © Anja Strelec

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/tool/serie-dateliers-en-ligne-2022-la-serie-psy-autour-des-mutilations-genitales-feminines/
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BELANGENBEHARTIGING
EN EXPERTISE

Leiddraad 5

Foto © GAMS België



De kracht van GAMS België ligt in haar bottom-up aanpak. Al haar terreinwerk met de
betrokken gemeenschappen en professionals (v/m/x) beïnvloedt de inhoud van haar
belangenbehartiging die verankerd is in de ervaringen van de betrokken personen. Dankzij
haar ervaren multidisciplinair team (gezondheid, psychologie, rechten, gemeenschappen) is
GAMS België een erkend sleutelfiguur geworden voor de ontwikkeling van richtlijnen of
nationale campagnes bij ministeries en overheidsdiensten.

De Gemeenschapsdiagnose is gelanceerd!
Als resultaat van twee jaar onderzoek door Stéphanie Florquin in het kader van het Brusselse
SC-MGF-netwerk, ondersteund door COCOF, werd de Gemeenschapsdiagnose begin 2001
voorgesteld en verspreid. Het doel van deze publicatie is na te gaan wat de behoeften en eisen
zijn van vrouwen die VGV (vrouwelijke genitale verminking) ondergaan hebben, op vlak van
seksuele en reproductieve gezondheid en hun rechten op een alomvattende manier, rekening
houdend met de verschillende aspecten van seksuele en reproductieve gezondheid, zoals
contraceptie, toegang tot zorg, seksualiteit, en gendergerelateerd geweld. Deze studie
beantwoordde aan het doel van het Brusselse netwerk voor VGV, met name de bevordering
van de (seksuele) gezondheid van meisjes en vrouwen getroffen door VGV. 
Dankzij een enquête, mogelijk gemaakt door het betrekken van leden van het Brusselse
netwerk voor VGV, hebben 70 mensen uit 14 verschillende landen aan deze studie
deelgenomen. De studie werd verspreid bij de Brusselse overheidsadministratie, bij leden van
het VGV-netwerk, op verschillende platformen voor gezondheidsbevordering zoals
Cultures&Santé, FBPS en andere sociale netwerken.

Elk jaar op 6 februari - de internationale  dag van nultolerantie
voor VGV - komt GAMS België in actie. Dit jaar hebben de
twee Waalse antennes de  organisatie van een webinar op zich
genomen op 4 februari 2021, getiteld: "Besnijding - wat zijn de
uitdagingen voor besneden vrouwen in België?” Om het debat
aan te zwengelen, hebben we verschillende deskundigen
uitgenodigd om de juridische, medische en seksuologische 
 aspecten van de ingreep te bespreken. Bovendien was dit
webinar een gelegenheid om terug te blikken op de
geschiedenis van GAMS en om, virtueel, het 25-jarig bestaan
van de vereniging te vieren. Mevrouw de Vicevoorzitster van
de Waalse Regering en Minister van Tewerkstelling, Vorming,
Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, en Gelijke
Kansen en Rechten van de Vrouw, Christie Morreale was zo
vriendelijk om dit webinar voor ons in te leiden. Zij heeft ook
gevraagd om op zondagmorgen 6 februari een bezoek te
mogen brengen aan het GAMS-kantoor in Luik, waar zij twee
uur lang met het team heeft kunnen praten om inzicht te
krijgen in het werk op het terrein. 33

Behoeften en eisen op vlak van seksuele en reproductieve gezondheid
rechten van vrouwen die met VGV leven in Brussel

Steun van Minister Christie Morreale ter gelegenheid van 6 februari

Foto © GAMS Belgique



GAMS België is een partner van het project GenderNet "Sharing Actions and Strategies for
Respectful and Equitable Health Care for Women with FGC/M" dat in Canada, België, Frankrijk en
Zweden uitgevoerd wordt. Dit programma beoogt de toegang tot en de kwaliteit van de zorg
voor migrantenvrouwen die VGV ondergaan hebben, te verbeteren. In het kader van dit project
heeft GAMS samen met de ULB gewerkt aan een KAP-studie (Kennis, Attitudes en Praktijken)
die via Belgische beroepsorganisaties (verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kinderartsen
en maatschappelijk werkers (v/m/x)) werd verspreid. Meer dan 460 vragenlijsten worden
momenteel geanalyseerd. Dit zal een evaluatie van de huidige kennis en praktijken van de
professionals (v/m/x) en hun opleidingsbehoeften mogelijk maken.
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Open brieven

GAMS België interpelleert regelmatig het maatschappelijk middenveld, organiseert of neemt
deel aan een burgerdebat over de mensenrechten door middel van open brieven:

 Interpellatie en deelname aan maatschappelijke debatten

 GenderNet

Een internationaal project om de toegang tot en de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Het dilemma van jonge meisjes met risico op besnijdenis (FR) ondertekend door Marie
Doutrepont, advocate bij Progress Lawyers Network. Ter gelegenheid van de dag van de
nultolerantie van VGV op 5 februari 2021 hebben wij de aandacht gevestigd op de situatie van
deze jonge meisjes die moeten kiezen tussen "hun clitoris of hun mama" ingevolge een besluit
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om bescherming voor ouders van meisjes met
risico op besnijdenis niet langer te erkennen. Wij hebben op deze internationale actiedag via
een perscommuniqué ook aandacht besteed aan vrouwen in precaire situaties die VGV
ondergaan hebben.

We waren ook mede-ondertekenaars
van het persbericht van “le Monde selon
les femmes” over de situatie van
vrouwen en meisjes na de komst van
de Taliban in Kaboel.

Wij hebben ook, samen met 114
organisaties of collectieven, de  eisen
gesteund van de beweging zonder
papieren van het Begijnhof, die via een
honger- en dorststaking ijverden voor
hun regularisatie.

Wie online zegt, zegt sociale netwerken, de teams
van onze antennes konden rekenen op de
technische steun van het communicatieteam voor
webinars, het maken van pictogrammen, het
lanceren van verschillende online
sensibilisatiecampagnes zoals de  jaarlijkse
campagne van 6 februari, die van 8 maart, 11
oktober en 25 november. Het is ook dit team dat
verantwoordelijk is voor de lay-out van de
publicaties, het online zetten van video’s en de
logistiek voor  evenementen. Dit jaar verdubbelt
GAMS haar aanwezigheid op het WWW en werd
het actief op nog twee sociale netwerken, met
name LinkedIn en Instagram. 

Je kan ons volgen, als je dat nog niet doet.

Projecten en personen onder aan- 
dacht brengen door communicatie

of: Sociale Media

https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/02/05/le-dilemme-des-petites-filles-a-risque-dexcision-NN3GABLQJRGRPA2N57XHHVCOZY/
https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/
https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/https:/www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/
https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/https:/www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/
https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/https:/www.mondefemmes.org/carte-blanche-femmes-et-filles-dafghanistan-nous-ne-nous-tairons-pas/
https://www.lesoir.be/376332/article/2021-06-05/carte-blanche-le-gouvernement-va-t-il-laisser-mourir-les-sans-papiers?fbclid=IwAR17lYHSYbExRj5IwmfOmrKuOt0RgWtbNS7aZ4qibzKJfHf3mkdeRaCOJT4
https://www.linkedin.com/company/gams-belgique/
https://www.instagram.com/gamsbe/
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Het werk via netwerkendelen: nationale en internationale interventies 
Wij hebben aan verschillende evenementen deelgenomen om onze publicaties te promoten en
onze expertise op nationaal en internationaal niveau te delen. We hebben ook resultaten met
concrete voorstellen gedeeld: het rapport van de diagnose van de Brusselse gemeenschap op
de conferentie "noden en behoeften op het vlak van gezondheid en seksuele en reproductieve
recht van vrouwen die VGV ondergaan hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Dit
werd online georganiseerd door het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid,
SENSOA, op 11 oktober 2021.

Op Europees niveau hebben wij een workshop georganiseerd over
onze publicatie, heruitgegeven in 2020, Vrouwelijke genitale
verminking: een aantal mythes onder de loep tijdens het 
 Knowledge Sharing Event georganiseerd door het Europese
netwerk END FGM Europe, op 11 november 2021.

In het kader van de Community of Practices FGM, Building the Bridges, met als doel
praktijkvoorbeelden uit te wisselen en bruggen te bouwen tussen het Noorden en het Zuiden,
hebben wij samen met AIDOS en het Europese netwerk End FGM tussen oktober en november
2021 drie webinars georganiseerd naar aanleiding van de virtuele internationale dialoog. Het
hoofddoel van deze uitwisselingen was het ondersteunen van de ontwikkeling van praktische
en veelbelovende transformerende benaderingen om een einde te maken aan Vrouwelijke
Genitale Verminking (VGV) door kruisbestuiving, het in kaart brengen van goede praktijken en
het formuleren van gezamenlijke aanbevelingen voor de voornaamste internationale
belanghebbende partijen. Vervolgens hebben we de resultaten van deze bijeenkomsten aan
UNICEF en UNFPA voorgesteld tijdens een slotwebinar op 2 december 2021. 

Tenslotte hebben wij ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de interactieve databank met
END FGM, dat het vergelijken vergemakkelijkt en de aandacht vestigt op goede initiatieven in
wetgeving betreffende VGV in de 14 Europese lidstaten.

Inspelen op deze vragen naar expertise maakt deel uit van de opdracht van
netwerken, maar het is ook een gelegenheid om het werk van het Brusselse
netwerk op nationaal, Europees en internationaal niveau te delen en in de kijker te
zetten. Uit de vele verzoeken die wij over dit onderwerp ontvangen, blijkt duidelijk
dat er veel vraag is naar de expertise van het netwerk, dus proberen wij daar zo
goed mogelijk op te antwoorden.
Marianne Nguena, coördinatrice van de Gezamenlijke Strategie

https://gams.be/wp-content/uploads/2021/07/Idees-recues_NL_2021_v10.pdf
https://copfgm.org/home
https://copfgm.org/home
https://www.endfgm.eu/news-en-events/press-releases/launching-the-first-interactive-map-on-fgm-laws-policies-and-data-in-europe/
https://www.endfgm.eu/news-en-events/press-releases/launching-the-first-interactive-map-on-fgm-laws-policies-and-data-in-europe/


Elk jaar begeleiden wij studenten voor hun laatste jaarwerk, hun Master- of Doctoraat.

Wij hebben de volgende projecten begeleid:

Versterking van de competenties van professionals (v/m/x) om de
betrokkenen beter te identificeren en te begeleiden 

GAMS België leidt al vele jaren toekomstige maatschappelijke assistenten (v/m/x), advocaten
(v/m/x), communicatiespecialisten (v/m/x) en psychologen (v/m/x) op. Deze studenten
betekenen een dynamische kracht en maken een interessante dialoog tussen de verschillende
generaties mogelijk, alsook uitwisseling van standpunten en vaardigheden. Sommige stagiairs
(v/m/x) worden vervolgens vrijwilligers. Dit is het geval van Jérôme Halatan, een psycholoog
die stage liep, en die zich na zijn stage engageerde voor twee langdurige psychologische
begeleidingen van besneden vrouwen. 
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Begeleiding van stagiairs en doctoraatsstudenten (v/m/x)

Le rôle des hommes dans la lutte
contre les mutilations génitales
féminines : entretiens avec des

hommes originaires d’Afrique de
l’Ouest et de Somalie sensibilisés à

cette problématique 

Eindwerk voorgelegd voor de titel
van Master in de Volksgezondheids-
wetenschappen met als doel
Gezondheidsbevordering.
Academiejaar 2020-2021 
Adviseurs: Annalisa d'Aguanno en
Fabienne Richard

Somville Laura (2021)

Le bien-être physique et
psychologique d'une femme excisée

lors d'une prise en charge
infirmière/d'un soin infirmier.

Eindwerk verricht met het oog op het
behalen van het bachelorsdiploma van
verpleegkundige algemene verzorging.
Academiejaar 2020-2021
Wetenschappelijk adviseur: Fabienne
Richard

Diallo Aïssatou (2021)

Overcoming Female Genital
Mutilation and internalised social
norms in the context of migration:

Turning points and explanatory
mechanisms 

 
 

Thesis ingediend voor het behalen van
de graad van Doctor in de
Volksgezondheidswetenschappen 
Co-promotor: Fabienne Richard

 Afi Agboli (2021)
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INTERNATIONALE
SAMENWERKING

Leiddraad 6

Foto © GAMS België



GAMS België werd door het Duitse adviesbureau Health Focus, gevraagd om als partner mee te
werken aan de uitvoering van een programma voor de afschaffing van de Vrouwelijke Genitale
Verminking in Guinee, gecoördineerd door het Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), het Duitse agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking,
en de Guinese regering. We werden gevraagd om een literatuuronderzoek te verrichten naar
strategieën voor de afschaffing van VGV en een actieonderzoeksproject met als thema
"Onderwerping van vrouwen, VGV en de seksuele ontwikkeling van het koppel: bevindingen,
analyse en vooruitzichten op minder gendergerelateerd geweld in Guinee" te starten in
Mamou.

Met haar 26-jarig bestaan en haar eerstelijns- en tweedelijnswerk in de Belgische diaspora,
haar goede kennis van transformerende genderbenaderingen, heeft GAMS ervaring opgedaan
dat naar Europa en de landen van herkomst kan overgedragen worden. GAMS België
ontvangt regelmatig verzoeken om steun van vrouwen die het slachtoffer zijn van VGV en die
in hun land van herkomst geen hulp kunnen krijgen. Wij moeten dringend onze acties in Sub-
Saharisch Afrika versnellen. Daarom heeft GAMS in 2021 consultancies bij een Duitse
coöperatie in Guinee opgestart.
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Consultancy en actieonderzoek in Guinee Conakry

De eerste cyclus van het actieonderzoek in Mamou werd tussen september en november 2021
uitgevoerd in samenwerking met de Guinese NGO AFASCO Er werden 6 dialoogsessies
opgezet over onderwerpen zoals de socialisatie van jongens en meisjes, de impact van de
besnijdenis op seksualiteit, recht van seksuele en reproductieve gezondheid, gendergerelateerd
geweld, alsook het omgaan met emoties.

Rollenspel met de organisatoren van AFASCO, 
Augustus 2021

Vier groepen van 8 personen van hetzelfde
geslacht: gehuwde mannen, gehuwde vrouwen,
jonge mannen en jonge vrouwen konden
gedurende 6 sessies in een veilige ruimte
constructief discussiëren om genderstereotypen
te ontkrachten. Aan het eind van dit proces
kwamen zij bijeen in Mamou voor een inter-
generationele dialoogsessie op 18 december. De
groep heeft vervolgens aanbevelingen voor de
plaatselijke autoriteiten kunnen maken. Dit werd
op maandag 20 december 2021 werden
voorgelegd aan de gouverneur en de regionale
inspecteur voor sociale actie, religieuze leiders en
vertegenwoordigers van Ngo's.

Foto © GAMS Belgique



In 2017 lanceerde GAMS België een sponsorprogramma "pact voor onderwijs" in Vélingara en
de plattelandsgemeente Linkéring om de scholing van meisjes te ondersteunen en hen te
beschermen tegen besnijdenis en gedwongen huwelijken en sensibiliseringssessies door middel
van toneel te organiseren in de dorpen van het departement Vélingara. Tijdens vorige missies
deed GAMS twee vaststellingen: de moeilijkheid voor geïnfibuleerde vrouwen om medische en
psychologische zorg te krijgen en het gebrek aan preventiemiddelen voor VGV tijdens
prenatale consultaties en op scholen.

Vorming van gezondheidspersoneel en leerkrachten in Senegal
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Naar aanleiding van de komst van een grote groep Eritrese vrouwen in Luxemburg hebben de
Luxemburgse autoriteiten GAMS om hulp gevraagd bij de vorming van de teams van de
opvangcentra voor asielzoekers. In 2021 heeft GAMS 4 opleidingssessies van een dag
georganiseerd voor het ONA (Office National de l'Accueil) en het Luxemburgse Rode Kruis. Er
lopen besprekingen om een grote nationale conferentie te organiseren ter ondersteuning van
het lanceren van een nationaal plan in de strijd voor de afschaffing van VGV in Luxemburg.
Door COVID werd dit project, gepland sinds 2020, uitgesteld. GAMS België bestudeert de
mogelijkheid om een GAMS-afdeling in Luxemburg te openen of daar een partnervereniging op
te leiden.

Naar aanleiding van deze vaststellingen werd in overleg met de plaatselijke autoriteiten
besloten om een paar tweedaagse opleidingssessies te organiseren. De eerste was voor
gezondheidspersoneel uit het district Vélingara, te beginnen met de verloskundigen, en de
tweede voor leerkrachten van de koepel van het district Vélingara. In totaal kregen 61
personen (31 uit de medische sector en 30 uit het openbaar onderwijs) een opleiding over de
theorie en praktijk omtrent de preventie van VGV. 

Vorming van teams van de opvangcentra voor asielzoekers (v/m/x) in
Luxemburg
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Foto © Bea Uhart



Giften en bijdragen
2 %

Private stichtingen
10 %

Internationale subsidies
5 %

Belgische subsidies
77 %

Financiële kosten
< 1 %

Regularisatie 
vorige jaren

1 %

Andere 
exploitatiekosten

1 %

Afschrijvingen
1 %

Personeelskosten
77 %

Exploitatie- en
werkingsuitgaven

20 %

GAMS België is erin geslaagd om, ondanks de huidige context, een positieve balans te
behouden dankzij de toename van de dienstverlening, die in 2021 werd hervat (opleidingen,
honoraria voor onderzoeksprojecten of internationale expertise). Deze eigen middelen maakten
het mogelijk de salariskosten te compenseren die niet door subsidies werden gedekt. 

Bilans et perspectives

J a a r r e k e n i n g  2 0 2 1

Uitkeringen
6 %

I n k o m s t e n  2 0 2 1

U i t g a v e n  2 0 2 1

Activa
Passiva
Financiële kosten

Over te dragen positief resultaat

- 1.249.618 €
- 1.246.036 €

- 1.056,08 €
 

2.526 €

Belgische subsidies 
Internationale subsidies
Private stichtingen
Uitkeringen
Giften en bijdragen

- 946.462 €
56.988 €

121.370 €
79.885 €
26.913 €

Personeelskosten
Exploitatie- en werkingsuitgaven
Afschrijvingen
Andere exploitatiekosten
Regularisatie vorige jaren
Financiële kosten
(Vrijmaking voorzieningen)

- 947.177 €
256.257 €

12.907 €
13.242 €
14.055 €

1.056 €
- 17.601 €

= 1.249.618 €
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Notre nouveau plan stratégiqueBilanBalans



Perspectives et défis pour 2022
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Bilans et perspectivesNotre nouveau plan stratégique

Sinds twee jaar werken wij onder COVID-19-
maatregelen, wat een rechtstreekse invloed
heeft gehad op onze begeleiding werking. Het is
duidelijk dat deze maatregelen ons team hebben
gedwongen flexibel te zijn en een groot
aanpassingsvermogen te hebben. Dit jaar
hebben we verschillende hulpmiddelen
ontwikkeld, en online-activiteiten
georganiseerd, zowel voor personen
geconfronteerd met VGV als voor professionals
(v/m/x). 

Na twee jaar wachten zal 2022 het jaar zijn van de hervatting van verschillende face-to-face-
activiteiten, met inbegrip van de opleiding van de zeer gemotiveerde co-bemiddelaars. We
moesten met een wachtlijst werken omdat we niet iedereen tegelijk konden opleiden. Ons
nieuw strategisch plan nodigt ons meer dan ooit uit om te investeren in leiddraad 1 van
Preventie, de kern van het werk van GAMS België.

COVID heeft zijn sporen nagelaten, ook op onze geestelijke gezondheid, zowel in onze
doelgroep als in onze teams. De verscherping van de verblijfsregels met een stijgend aantal
personen aan wie asiel werd geweigerd, weegt ook op onze teams en bemoeilijkt het
begeleidingswerk. De prioriteit voor 2022 en 2023 wordt het versterken van ons
preventiebeleid voor psychosociale risico's op het werk door de aanwerving van een
medewerker (v/m/x) voor personeelszaken en door het organiseren van externe supervisies,
teamwelzijnsdagen, permanente vorming en geïndividualiseerde begeleiding.

Versterking van het GAMS-team in Vlaanderen: een behoefte die niet langer onvervuld kan blijven

Het welzijn van de teams: een prioriteit 

Hoewel Vlaanderen de regio is met de meeste getroffen gezinnen, beschikt het over de minste
financiële middelen en het minst menselijk kapitaal. Met de hulp van het Venture Philanthropy
Fund zal onze focus voor 2022 en 2023 liggen op het verhogen van de budgetten van de
Vlaamse gemeenschap, de federale overheid en private stichtingen om actiever te worden in
Vlaanderen. De noden zijn er heel groot. 

Community Voices, de kracht van sensibilisering door co-bemiddelaars

De woorden van het jaar 2021

Perspectives et défis pour 2022

 Flexibiliteit en inspelen op de verlengde coronamaatregelen en de overstromingen

Dit jaar zijn wij de Fondation Chanel bijzonder
dankbaar voor haar steun. Tijdens de
overstromingen in juli trachtten wij onmiddellijk
contact op te nemen met de vrouwen die wij
begeleiden om hun noden te achterhalen en
aanvullende fondsen te zoeken om hen te
helpen.

Maar hoe bereid je je voor op een natuurramp
zoals de overstromingen in Wallonië?

De Fondation Chanel heeft onze subsidies met
25.000 euro verhoogd. Met dit bedrag hebben
wij rechtstreekse hulp kunnen verlenen aan 57
personen (aankoop van huishoudapparaten,
meubilair, enz.) in Luik, Verviers, Namen en
Rochefort. Wij hebben van deze steun gebruik
gemaakt om de aandacht te vestigen op zeer
arme buurten in Verviers waar tientallen
Somalische gezinnen op zichzelf leven met een
lage integratiegraad. Deze directe hulp heeft een
band gesmeed en er zullen in de toekomst
activiteiten worden opgezet met andere
diensten uit de buurt: ziekenhuis, centrum voor
gezinsplanning, Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Dankzij deze
globale aanpak kon ook intrafamiliaal geweld in
bepaalde gezinnen worden opgespoord en
konden vrouwen worden doorverwezen naar
ondersteunende diensten.

Vooruitzichten en uitdagingen voor 2022
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Notre nouveau plan stratégiqueLe mot de 2021 de notre présidente

Het woord van Khadidiatou Diallo, voorzitster van GAMS België, voor het jaar 2021 is : trots.
Ze legt in een paar regels en met veel emotie uit waarom.

2021 is een speciaal jaar, nog een jaar van pandemie en pijn voor mij. Ondanks alle
ups en downs bleef het team sterk en toonde zich paraat. Ze waren er voor de
personen uit de betrokken gemeenschappen wanneer die hulp en een luisterend
oor nodig hadden. Of het nu de psychologische dienst was, de sociale opvolging of
de workshops: alles werd echt goed geregeld en daar ben ik trots op. Ondanks alle
moeilijkheden, hebben we onze missie volbracht en onze doelstellingen bereikt.
Dus wat kan ik nog meer zeggen dan dank u, dank u, dank u team. Jullie waren zo
sterk en jullie hebben het beste van jezelf gegeven.

Ik ben zo trots op jullie!

2021 in één woord van onze voorzitster

Foto © Frank Toussaint



Sponsors (v/m/x)
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Blijf in contact! Steun ons

Doe een gift op BE37 0012 8683 3928
Of via onze website: https://gams.be/nl/doe-een-gift-2/

GAMS België
Groep voor afschaffing van vrouwelijke genitale verminking

Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat, 6 - 1080 Brussel
Website: www.gams.be
Contact: info@gams.be / 02.219.43.40

Foto © Bea Uhart

https://www.instagram.com/gamsbe/
https://www.facebook.com/GAMSBe
https://twitter.com/GAMS_Be
https://www.linkedin.com/company/gams-belgique
https://gams.be/newsletter/
https://gams.be/nl/doe-een-gift-2/
http://www.gams.be/

