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VAM? 
 Stichting Vrouwen & Arbeidsmarkt opgericht in 2003 

 Opvolgster van Vrouwenvakscholen (1984-2002).  

 advies op het gebied van beroepsonderwijs voor volwassen vrouwen; 

 specialiteit is het ontwikkelen van cursussen en trainen van docenten 
voor kortdurende trajecten met combinaties van werken en leren voor het 
opleiden van vrouwen in niet-traditionele beroepen zoals loodgieter, 
timmerman, installateur, monteur landbouwmachines, ICT, etc.  

 o.a. lokale vrouwen organisaties gesteund om vrouwenvakscholen op te 
richten in Amsterdam-west, Suriname en Mali; cursussen in Zuid-
Soedan, Uganda, Sri Lanka. 
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Fietsen werkplaats 
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Toiletten bouwen 
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leren plaatsen van een pomp: 
technische opleiding. 
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leergang Hygiëne, water en 
sanitatie 
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Touma Barama 
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En hoezo dan? 
 Investeren in infrastructuur zonder 

capaciteitsontwikkeling is desinvesteren 

 Vrouwen niet betrekken en opleiden is economisch en 
emancipatorisch onverstandig 

 Niet iedereen is een studie-hoofd 

 Opleiden is niet alleen voor kinderen / jong 
volwassenen 

 2e kans 
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De uitdagingen 

• Veiligheid in zijn algemeenheid 

• Gebrek aan infrastruktuur 

• Burgeroorlog 

• Culturele gewoonten – mannen en vrouwenrollen 

• Financiering steeds moeilijker 
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 Women for Water 

Federatie van vrouwen organisaties wereldwijd op gebied 
water en sanitatie: 28 directe leden, 100 landen, > 1,5 
miljoen vrouwen 

“bedacht” 2002, opgericht 2004, gelegaliseerd 2009 
(secretariaat in NL) 

 

 

 

  

 getal maakt macht  een stem voor vrouwen 

Empowerment, lokaal “ownership”, equity mainstreaming, 
partnerschap, and grassroots ontwikkeling,  

 via water & sanitatie www.womenforwater.org  
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http://www.womenforwater.org/


 Women for Water 
Focus op duurzame ontwikkeling door integrated water 

resource management: 

Uitwisseling en transfer van kennis en ervaring via 
internationaal netwerk 

Facilitatie ontwikkeling vraaggestuurde projecten op lokaal 
niveau 

Lobbyen voor volledige en gelijkwaardige aprticipatie van 
vrouwen en hun organisaties 

Stimulating women's empowerment and local ownership  

Promoten equity mainstreaming  op alle niveaus 

Beoordelen van en verkrijgen ondersteuning voor  

 alle lidorganisaties 
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Waarom “water”?  
water is essentieel (water is leven) 

 (zonder “water” worden de MDGs nimmer gehaald) 

“water” is doorsnijdend (cross-cutting) 

Klimaat  verandering is Water “verandering” : 
primaire medium waardoor klimaat verandering wordt 
gevoeld (overstroming, droogte, verwoestijnisering); 
water sector stoot zelf 4% CO2 uit 

>> ieder land en regio heeft water vraagstukken/ 
problemen! 

Water schaarste: overmatig gebruik, verspilling, op 
de “verkeerde” plek 

Water voetafdruk and virtueel water 
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