
 

Convention Nice 2016: Empowering Women Together 
Door Christel Meijerman (presidente Zontaclub Utrecht), Sina Roelfs (Penningmeester ZCU) en Marijke Jongbloed 
(District 29 Gouvernor biennium 2014-2016 en lid van Zontaclub Utrecht). 

 

Van 1 tm 6 juli 2016 vond de Zonta International Convention in Nice plaats. In dit verslag vind je een samenvatting 
van de belangrijkste uitkomsten en besluiten van deze conventie.  

Leeswijzer 

Deel 1 van dit verslag beschrijft de District Board meeting van zaterdag 2 juli en verslag van de officiële opening op 
zondag 3 juli, in deel 2 staat het verslag van de ‘Business Sessions’ en in deel 3 is een samenvatting van een lezing 
opgenomen en verslagen van enkele van de workshop die we volgden. Van de onderdelen die door ZI uitgebreid 
gedocumenteerd zijn beschrijven we met name wat aspecten die van belang kunnen zijn voor clubs uit onze area. 
Deel 4 geeft tips voor de lezer: wat waar te vinden op de ZI site.  

Het ‘Convention Booklet’ vormt een mooie aanvulling op dit verslag voor wie nóg meer wil lezen (ver bijvoorbeeld 
programma, namen, kandidaten, keynote speakers. Voor wie juist minder wil lezen: de 4 Conventie nieuwsbrieven 
van ZI (rechts bovenaan de Conventiepagina op de ZI Site) geven een beknopte samenvatting. 

 

DEEL I - Start van de Conventie 
District bijeenkomsten - Zaterdag 2 juli 
Op deze zaterdag ochtend kwamen alle 33 districten van zonta bij elkaar. Iedere Conventiebezoeker van District 29 
was van harte welkom in de vergadering van ons district en het was mooi te zien hoeveel mensen hier aanwezig 
waren (ruim 180). Enkele belangrijke verworvenheden van de afgelopen 2 jaar werden benoemd, zoals de splitsing 
van de Duitse area in 2 area’s. Dat is een gunstige ontwikkeling; meer area’s betekent immers: meer invloed in het 
internationale circuit. Er is ook veel werk verzet om Spanje uit te laten groeien tot zelfstandige area, met Katharina 
Miller als ‘Spanish Representative’ (tijdelijk vertegenwoordiger). De verzelfstandiging is zal eind volgend biennium 
aan de orde komen. Ook is de positie van de District treasurer veel veiliger gemaakt door het oprichten van een 
Zonta District 29 stichting om een bankrekening op naam te kunnen openen. Het was een warme en hartelijke 
bijeenkomst die een mooie blik in de keuken van het District en de activiteiten van Zontians op district niveau gaf, 
mede dank zij de vele uitbundige dankwoorden die naar elkaar werden uitgesproken. Marijke Jongbloed, Gouvernor 
2014-2016, bedankt haar bestuur Gabriele Bruebach (Gouvernor Elect), Monica Geise (treasurer) Gabriele Springer 
(parlementarian), Micka van Dorth (Secretaris) en de Areadirectors Sigrun Christiansen (Noord-Frankrijk/Spanje), 
Brita Gerling-Koehne (Duitsland), Jacqueline Abbott-Deane, (UK) Brigitte Leferink (NL), Katharina Miller 
(Represenative Spanje) en de voorzitters van de Districtscommissies én alle anderen van District 29 voor hun inzet in 
het afgelopen biennium.  

De vergadering wordt afgesloten met een hartelijk woord en blik naar de toekomst van Gouvernor – Elect Gabriele 
Brubach. Het nieuwe Districtsbestuur wordt gevormd door: Gabriele Brübach (Gouvernor Elect), Brigitte Leferink 
(Leftenent Gouvernor), Christine Comerais (Treasurer), Catherine Mc Ewan (parlementarian) en de Areadirectors 
(waaronder José Hoogveld voor NL, area 04). 



Welkom op de conventie – Zondag 2 juli 
De meer dan 2000 bezoekers die op deze ochtend in de conferentiezaal in het Apollo zaten, werden tijdens de 
officiële opening van de Conventie welkom geheten door Maria Jose Landeira Oestergaard. Daarna richtten de drie 
Europese Districts Gouvernors een persoonlijk woord tot de aanwezigen.  

Onze District Gouvernor Marijke Jongbloed hield een warm betoog, waarin zij benadrukte dat de Conventie een 
unieke gelegenheid is om Zontians van over de hele wereld te ontmoeten. “Het is een tijd waarin we door samen te 
werken, ideeën te delen, nieuwe vriendschappen aan te gaan en oude banden te versterken de grenzen 
overschrijden en daarmee bruggen bouwen die inzicht geven in onze verschillende culturele politieke, wettelijke of 
economische omstandigheden. Marijke vertelde onder meer dat deze bijeenkomst een eye opener zal zijn voor de 
‘first timers’, doordat zij de internationale dimensie van Zonta van binnenuit kunnen ervaren. “The upcoming flag 
parade with banners from all the Zonta countries around the world, will leave you with long-lasting memories and 
the feeling of being a ‘real’ Zontian.” 

Deze speech maakte dat ik mij buitengewoon welkom voelde én enorm trots op 
Marijke, die de afgelopen jaren bergen heeft verzet voor ons District. Haar verhaal 
voor deze zaal vol vrouwen uit de hele wereld gaf in een notendop aan wat Zonta 
inhoudt, waarom je als Zontian verschil kan maken en… hoe het voelt om deel uit 
te maken van dit krachtige netwerk. Kortom: dit moment was een prachtige kers 
op de taart van haar Gouvernorschap.  

In de daarna volgende vlagparade schitterde Brigitte Leferink namens onze area in 
Volendams kostuum met de Nederlandse vlag – ze zag er prachtig en statig uit! Het 
was inderdaad zo indrukwekkend als Marijke voorspelde; misschien juist omdat 
het een eenvoudig ritueel is zonder al te veel woorden en beweging. Van ieder 
land treedt één gezicht naar voren, heel verschillend qua gelaatstrekken maar 
ieder met dezelfde uitstraling van trots, kracht en plezier. 

De weergave van de zeer boeiende lezingen die deze dag nog volgden vind je op 
de site van ZI. 

 

DEEL II - De Business Sessions 
Business session # I – Candidates, zondag 3 juli 
Presentations of the candidates 

Een belangrijk onderdeel van deze dag was de presentatie van de kandidaten voor de International President-Elect, 
International Vice President, International Treasurer/Secretary, International Directors (max 7 uit 10 kandidaten te 
kiezen) en de International Nominating Committee (1 uit elk district plus 4 wereldwijd). Het was uitermate boeiend 
om de speeches van deze kandidaten te beluisteren. Een schat aan Zonta- en werkervaring en talenten kwam voorbij 
en in de intenties voor de toekomst van Zonta zaten interessante accentverschillen. Boeiend was het ook te zien dat 
er veel verschillende manieren van speechen zijn. Een spannend moment was de oproep voor kandidaten van de 
vloer, waar een kandidaat opstond uit District D17: Lalivan Karnchanachari, ze gaf een gloedvolle en zelfverzekerde 
speech. De andere kandidate uit D17 leek nogal van slag door het opstaan van haar rivaal. Zij kwam moeilijk uit haar 
woorden en de argumenten sloegen voor mijn gevoel hier en daar de plank mis. Het was heel fijn dat we ook nog 
met de kandidaten in gesprek komen gaan in een meet en greet, hierbij kregen sommigen het voordeel en anderen 
het nadeel van de twijfel en kon ik voor mijn gevoel een gefundeerd oordeel vellen. Lalivan legde mij uit dat zij heel 
graag haar werk als Gouvernor af wilde maken en daarom had besloten van de vloer op te staan en de mensen uit de 
zaal zelf te laten kiezen. Een goed argument en dappere daad, vond ik. Een beschrijving van alle kandidaten is terug 
te lezen in het in mei gemailde ‘Convention Booklet’ (ook te vinden op onze Google Drive). 



Business Session #2 – Elections, maandag 4 juli 
Besloten sessie, alleen stemgerechtigden, maandag 4 juli  

Parallel aan deze sessie kon men workshops volgen; zie hiervoor de site van ZI  
 

De Verkiezingen 

De verkiezingen startten met de mededeling van de International President dat er een maatregel was genomen door 
het bestuur betreft de deelname van een van de kandidaten. Maria José las de Campaigning Policy nog eens voor, 
deze luidt: “Culture, ethnicity, age, religion, sexual orientation or greography may not be used as qualification”- een 
van de kandidaten voerde kennelijk de dag ervoor de geografische ligging als een pro aan om op haar te stemmen en 
is daarom gediskwalificeerd – het betrof toevallig de tegenkandidaat van Lalivan uit D17.  

2016-2018 Zonta International and Zonta International Foundation Boards:  
President: Sonja Hönig Schough (gekozen tijdens de Zonta International Convention 2014)  
President-Elect: Susanne von Bassewitz (uit ons District D29!!!!) 
Vice President: Sharon Langenbeck  
Treasurer/Secretary: Bridget Masters 

International Directors  
Sonia Albanese carotti (D28) 
Judith Anderson (Au) 
Lydia Chaillou (D29) 
Judith Kautz (USA)  
Ute Scholz (D27) 
Ursula Werner (D14) 
Hsin-hsin Yang (Taiwan) 
 

2016-2018 International Nominating Committee 
North, Central and South America: Kerry Dixon  
Europe: Gabriella Samara Paphitis  
Africa: Hortense Chekete  
Australia and New Zealand: Ann Horrocks  
Asia: Winnie Teoh  
Wereldwijd: Florence Fischer-Herber, Maria Jose Landeira Oestergaard, Joy Orlich, Maria Stefanova 

 

Al met al een mooie uitkomst van de verkiezingen, waar alle kandidaten waarop wij stemden ook werden verkozen, 
op een enkeling na. Het is heel fijn dat we weer een Europese en zelfs districtsvertegenwoordiging hebben in het 
internationale bestuur met de komst van Susanna. Ook Sharon is een aanwinst, we kennen haar al goed omdat zij   
het laatste biennium de ‘liaison’ van ZI was voor ons District. We hebben haar leren kennen in Groningen als een 
heel plezierig en toegankelijk iemand. Zij is (volgens degenen die met haar gewerkt hebben) cultureel sensitief en 
heeft heel veel internationale ervaring. Ook heeft zij een goed oog voor Europese belangen en diversiteit binnen 
Zonta. Die indruk kreeg ik zelf ook van haar tijdens de ‘meet en greet the candidates’ op dag 1 van de Conventie – 
een heel pientere, enthousiaste en hartelijke vrouw, die vast heel goed in staat is Zonta te ‘moderniseren’, in de zin 
dat de organisatie aantrekkelijker wordt voor meer en jongere leden.  

 

 



Business Session #2 – Openbaar vervolg, maandag 4 juli 
Results of the Biennium - presidents report  

Maria José Landeras Oestergaard vertelde dat zij aan het begin van haar biennium trots was te mogen starten met 
een hoog niveau van vertrouwen in de voornemens: alle doelen werden aangenomen met 100% stemmen voor. Dat 
was uniek in de Zonta geschiedenis. De ZI Presidente gaf in haar biennium richting aan de professionalisering van de 
organisatie van Zonta International, met een belangrijke focus op PR. 

Zie ook Convention Booklet of 
|  pdf   http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/International
%20President%20Report.pdf?ver=2016-07-15-130253-770 (9 slides) 

De volgende 4 stappen vormden het fundament van haar leidinggeven:  

1. Basis: Strategie – Om de strategie te kunnen bepalen is een kracht en zwakte analyse van kansen en 
bedreigingen verricht, ofwel: er is onderzoek gedaan naar het fundament of de basis van de organisatie. 

2. Focus: Rollen en Taken – de focus van het sterkte – zwakte  onderzoek lag op de rollen & 
verantwoordelijkheden, performance, risico’s, financiën. 

3. Taking action: Dit betekende op alle bovenstaande terreinen acties voor verbeteringen in zetten. Ook 
schijnbaar kleine acties, als het opstellen van de minutes voor bijeenkomsten om ervoor te zorgen dat er 
effectief vergaderd kan worden.  

4. Engage en improove: Members. Leden verwerven was het grootste aandachtspunt, daarnaast is een start 
gemaakt met leiderschipontwikkeling door een commissie in te stellen die op dit vlak trainingen laat 
ontwikkelen en zal implementeren op alle Zontalevels. Om verbinding te bewerkstelligen is het belangrijk 
successen te vieren. Ook moedigde Maria José iedereen aan om over de grenzen van clubs, area en district 
heen samen te werken.  
 

Presentatie door voorzitter van de internationale commissies 

Zonta is heel sterk! – In het afgelopen biennium lag de focus op hoe Zonta in de wereld staat en hoe men Zonta ziet 
in de wereld. Wij zagen dat de bestaande missie vrouwen te versterken werd omarmd. De eerste stap naar nog 
krachtiger worden was een integraal communicatieplan te ontwikkelen. Op pagina 20 en 21 van het laatste Zonta 
magazine zie je een schema van het plan. Design is duidelijker dan voorheen en de boodschap is nu ook duidelijker, 
er is meer uniformiteit in woorden. Een voorbeeld hiervan is: We dreunen niet altijd meer die lange missie op maar 
verkorten hem tot: “Zonta Helps Women”. Daarmee is immers ook in één klap duidelijk wat wordt bedoeld! Na het 

uitwerken van het 
communicatieplan zijn de 3 
internationale commissies nauw 
betrokken bij alle PR campagnes 
(Advocacy, UN en CoE, Service 
en Membership). Om dit te 
bewerkstelligen is gezorgd dat 
voor iedere Zonta functionaris 
en Zonta clubleden goede tools 
op de website werden 
geplaatst, PR materiaal met 
catchy lay out en met een 
gedegen inhoud. In het 
verlengde hiervan zijn en op de 
site geplaatst voor degenen met 
verantwoordelijkheid (bv 
training voor de delegate). 

  

http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/International%20President%20Report.pdf?ver=2016-07-15-130253-770
http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/International%20President%20Report.pdf?ver=2016-07-15-130253-770
http://www.zonta.org/Portals/0/Membership/Events/Convention2016/Final%20Presentations/International%20President%20Report.pdf?ver=2016-07-15-130253-770


D31 and Region Mongolië Recognition 

Een mooie prestatie in het afgelopen biennium: Mongolië is een area geworden! 

 

Zonta International Finance Committee report 

De internationale Commissie van Financiën brengt verslag uit van de afgelopen twee jaar.  

Financieel management vraagt ‘Gouvernance’: zorg voor goed bestuur en gezonde en heldere financiële structuren. 
Er zijn diverse budgetscenario’s ontwikkeld om in te kunnen spelen op verschillende ontwikkelingen, rekening 
houdend met plannen van de President Elect en de Treasurer Elect.   

Wanneer je de totale uitgaven van de organisatie van Zonta International bekijkt zie je dat bijna de helft uitgegeven 
wordt aan personele kosten. Personeelsbudget is laag in vergelijking tot andere organisaties. 100% van de donaties 
aan Zonta International Foundation gaat naar de serviceprojecten. Dit is besloten in 2008. De kosten worden nu 
gedekt door een subsidie (grant) van Zonta International. De grootste bron van inkomsten voor de organisatie van ZI 
is de contributie van de leden – hieruit wordt jaarlijks een afdracht overgemaakt naar ZI. Vergroting van aantal leden 
is dus belangrijk om de boodschap uit te dragen en geld voor goede doelen in te zamelen, maar ook om te 
garanderen dat de organisatie van Zonta wereldwijd gezond en sterk is en blijft.  

 

Opbrengsten Zonta International Foundation 

Doel was 5.306.000 USD in te zamelen in het afgelopen biennium. Hiervan is bereikt: 4.960.000 USD, dit is 93,5 % 
van het beoogde bedrag. In vorige biennia lag de range tussen 4.9 en 5.1 miljoen USD, de drie biennia daarvoor lag 
dit rond de 1.0 – dus de laatste 3 biennia is substantieel meer ingezameld voor goede doelen, dus het is een mooie 
ontwikkeling!  

 

 



Risk management - Britt Gustavson  

Bij het berekenen van de Zonta budgetten en het stellen van doelen houden we rekening met interne risico’s 
(verloop in leden en personeel) – én externe risico’s (reputatieverlies en aswolken) 

Het bestuur van Zonta International is verantwoordelijk voor strategie en management, dus ook voor 
risicomanagement. Wat gebeurt er als je je doelen niet bereikt. We gebruikten SWOT analyses om hier inzicht in te 
krijgen. De volgende stappen worden daarbij doorlopen: 

1. Bewustwording van risico’s; doel is iedereen hier bewust van te maken binnen Zonta.  
2. Tools: Geen do’s en dont’s maar verdiept inzicht in waar er risico’s kunnen optreden. DBM gebruiken om 

dit onderwerp te bespreken. 
3. Doel: nieuwe procedures ontwikkelen en implementeren 

Het doel van de Zonta International Foundation is het vinden en uitrollen van goede en effectieve serviceprojecten. 
In het afgelopen biennium is geconstateerd dat er zekere risico’s verbonden waren aan de manier waarop de 
geldstromen georganiseerd waren. Daarin zijn nu verbeteringen aangebracht. Verbetering van archief system is ook 
een maatregel om risico’s te beperken.  

¾ Het verlies van leden is een risico omdat dat verlies van inkomsten betekent. Daarom heeft behoud 
en uitbreiding van ledenaantal alle aandacht het komende biennium. 
Operationele kosten om serviceprojecten uit te voeren worden nu betaald door de achterliggende 
UN organisaties. In de procedures zijn nog meer aanpassingen gedaan om de overheadkosten van 
deze organisaties zo laag mogelijk te houden. 
De zonta donaties komen rechtstreeks ten goede aan de verschillende projecten binnen de UN 
projecten met een verrekening van ongeveer 4% voor administratie en evaluatie kosten.  
NB: het Zonta ( Amerikaans) Fiscaal jaar eindigt 31 mei, dus alle fundraising na die datum gaat naar 
volgend biennium. 

 

Zonta Leadership Development 

Chair of Leadership Development Committee -  Jaqueline Gudmundsen 

Het Zonta Leadership Developmentprogramma  kan gezien worden als een vriend. Iemand die je opvangt als je 
struikelt en je steunt door dik en dun. Daarom is face to face training van Zonta leiders belangrijk. En het leereffect is 

wederkerig; Zonta International leert door 
deze trainingen ook waar de (opleidings) 
behoeftes liggen. Webinars zijn daarnaast 
ook handig, want snel en overal ter wereld te 
volgen. En zelftraining is belangrijk, zodat je 
zelf kunt kiezen wat je nodig hebt, 
bijvoorbeeld vlak voor je iets moet doen 
waar je je onzeker over voelt. Op basis van 
deze drie noties is een online aanbod 
ontworpen voor doorgaande groei en 
ontwikkeling voor leden en leiders op 
individueel, club en district niveau. Hiermee 
is een basis gelegd voor een ‘Leadership 
Academy’ voor leiderschap binnen Zonta. 
Naast leiderschapstrainingen vindt je op de 
site ook info en vaardigheden trainingen voor 
andere aspecten van Zonta werk. 

Alumni netwerk van JMK, YWPA en AE awards: de leiders van onze toekomst! 

 



Advocacy  

Door Director of Programs and Advocacy Megan Radavich 
Sinds 2006 is het onderwerp Advocacy toegevoegd aan het Zonta curriculum. Sindsdien zijn er protocollen en 
richtlijnen ontwikkeld, statements gepubliceerd, en WEPS geïmplementeerd (Women EmPowerment Strategies). 
Ook de conventie in Istanbul (georganiseerd door CoE) bood een platform voor Advocacy voor Zontaclubs. In deze 
Conventie is onder meer uitgebreid stilgestaan bij het thema huiselijk geweld en de rechten van slachtoffers. Zonta 
Says No is een goed voorbeeld van een geslaagde door ZI geïnitieerde  Advocacy campagne. Megan Radavich noemt 
ook als succesvoorbeeld het Gender Responsive Schools project in Vietnam. Het bleek een succes en de regering is 
van plan dit in de rest van het land ook te implementeren. Er is een sterke expertise opgebouwd op issues als 
traficking en migratie en met regelmaat sprak Zonta hierover op UN meetings. 
  
 

Advocacy is heel belangrijk omdat er geen quick fix is voor herstellen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
geld alleen is niet genoeg. Het is een onderwerp dat altijd onze tijd en aandacht zal vragen, maar wellicht effectvoller 
kan gebeuren wanneer we zoveel mogelijk samenwerken met andere belanghebbende partijen en organisaties.  

In de PP presentatie  over Advocacy is een slide opgenomen met successen van Zonta op het gebied van Advocacy.  

Zonta International heeft de status van deelnemer bij de Council of Europe [Raad van Europa] sinds 1983. Dit 
betekent dat ZI het recht heeft om rechtstreeks te werken met alle lichamen van de CoE. ZI kan rechtstreeks alle 
parlementariërs benaderen en voor ZI belangrijke issues op de agenda zetten. Ze mag gevraagd en ongevraagd 
advies geven. En ZI neemt deel aan de vergaderingen van diverse Commissies van het Europees Parlement. 

 

Karin Nordmeyer, parlementariër CoE ( en Zontian uit District 29) 

Karin Nordmeyer, parlementariër bij de de CoE benoemde dat ZI een goede en betrouwbare naam heeft als partner, 
met een heldere en doelgerichte visie. Ze nodigt alle Zontians uit om langs te komen in Straatsburg. Als we ons 
vooraf aanmelden kan zij een officiële rondleiding verzorgen en kunnen we andere parlementariërs ontmoeten. Op 
deze uitnodiging gaan we natuurlijk graag in! 

Karin Nordmayer noemt Istabul Convention 2015 een mooie ‘landmark’ conventie, die niet alleen toegankelijk was 
voor de 47 lidstaten van Europa maar voor de hele wereld - Zonta kreeg hier de gelegenheid zich uit te spreken over 
de topics die gerelateerd zijn aan vrouwenrechten en empowerment.  

Ook de ‘Convention on action against traficking’ biedt een platform voor Advocacy. De volgende link geeft meer 
informatie over de uitkomsten van deze conventie:   

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-international-legislation-council-europe/council-
europe-convention-action_en 

¾ Cornelia Zemskeris (nu Chair van de JMK District Commissie, wonend in Parijs, zat in afgelopen biennium 
in de internationale Advocacy commissie; misschien leuk om haar te vragen hierover in onze club of voor 
onze area te komen spreken! 

¾ CEDAW: elimination of discrimination of women: Resolution 19 [1992] – uitrollen in gemeenten! 
¾ De Inter District meeting in februari is ook een Advocacy platform 
¾ ‘Nothing will change without gender equality’: www.coe.int/en/web/istanbulconvention; 

 

  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-international-legislation-council-europe/council-europe-convention-action_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-international-legislation-council-europe/council-europe-convention-action_en
http://www.coe.int/en/web/istanbulconvention


 

Latest updates from International Service and ZISVAW projects 
De partners van het United Nations Population Fund (UNFPA) en het U.S. Fund for 
UNICEF vertellen over de laatste stand van zaken van projecten in Liberia, Nigeria and Rwanda.  
 

Knowledge for Dignity - Delaying early marriage in Niger 

Dit is een ZISVAW project in Nigeria dat gestart is in samenwerking met het United Nations Population Fund (UNFPA) 
in biennium 2014-2016 en erop gericht is tienerhuwelijken te ‘verlaten’ (delay teen marriage). Tienerhuwelijken zijn 
erg schadelijk voor de ontwikkeling van jongens en meisjes. Het haalt hen van school voordat ze hebben leren 
schrijven. En meisjes krijgen kinderen terwijl hun lichamen er niet klaar voor zijn, met alle gevolgen van dien. Het 
percentage kindhuwelijken is in Nigeria hoger dan in elk ander land en 73% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar oud 
is analfabeet.  

Er wordt verteld over een 18-jarige die haar ouders hielp 
en dank zij het ZISVAW programma leerde lezen en 
schrijven voor ze moest gaan trouwen. Een belangrijk 
onderdeel van het project is de Communicaty Dialogue – 
een hele gemeenschap zit hierbij samen en bespreekt 
onderwerpen als kindhuwelijken, gedwongen huwelijk en 
delen van gevoelens rond de onderwerpen. Uiteindelijk 
deelt men de mening dat de lichamen van de meisjes 
klaar moeten zijn voor het krijgen van kinderen voordat 
zij gaan trouwen. Dat is een belangrijk resultaat. Een 
groep van 21 meisjes, van 15-19 jaar oud komt sindsdien 
bij elkaar, ze besteden tijd aan uitwisselen van ervaringen 
en leren elkaar sociale vaardigheden. Onze Zontadollars 
hebben hier hun vruchten afgeworpen! 

 Voorstel is dit project komend biennium te blijven steunen.  

1218 yes, 6 no. Wij stemden voor. 

 

 

Fistula Project  

Sinds 2008 heeft ZI 2.550.000,- gedoneerd aan het 
Liberia Fistula Project met als doel hun gezondheid en 
socio-economische status te verbeteren. Hierdoor 
ontvingen 1.000 vrouwen en adolecente meisjes 
behandeling en inmiddels zijn meer dan 200 fistula 
‘survivors succesvol gere-integreerd in hun 
gemeenschap. Het aantal fistulagevallen nam 
hierdoor af, door de ebola uitbraak in Liberia in 2014 
raakte de gezondheidzorg in die regio evenwel 
overbelast overbelast waardoor het project in de 
afgelopen twee jaren wat onder druk kwam te staan 
en nu eigenlijk opnieuw een flinke injectie nodig 
heeft. Voorstel is in komend biennium te blijven 
steunen. 

1210 votes yes, 25 votes no. Wij stemden voor.  

  

  


