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Project info

De missie en oorsprong van Moeders voor Vrede
Moeders voor Vrede werd opgericht in 1992 door Jennie Vanlerberghe, tijdens een bezoek aan voormalig Joegoslavië. Getroffen door het grote menselijke leed tijdens de oorlog, besloot
Moeders voor Vrede er verschillende projecten te steunen. Later nam Moeders voor Vrede ook projecten in België, Afrika (Zuid-Afrika en Somalië) en Israël/Palestina op zich. Sinds 2002 is de vzw
hoofdzakelijk actief in Afghanistan.
Moeders voor Vrede heeft als hoofddoel het doen naleven en het verbeteren van mensenrechten met een klemtoon op vrouwenrechten en het
verminderen van geweld tegen vrouwen en kinderen wereldwijd. In Afghanistan maakt de vzw deel uit van de internationale ngo Mothers for Peace,
bestaande uit een Belgische, Afghaanse en Franse tak ('Mères pour la Paix'). In Afghanistan stichtte de vzw de internationale ngo 'Mothers for Peace'.

Wat doet Moeders voor Vrede?
De vzw wil vrouwen de nodige vaardigheden bijbrengen en de middelen verschaffen om zelf te kunnen bouwen aan een menswaardig bestaan.
Medische projecten
Mothers for Peace (MfP) runt in vier regio's in Afghanistan een plaatselijke gezondheidscentrum, waar telkens één dokter en één verpleegster
werken. MfP voorziet de units ook van medicatie en medisch materiaal en stuurt dokters en verpleegsters uit naar de afgelegen dorpen om er
gezondheidszorg te onderwijzen.
In Bamyan wordt de kliniek gerund door Shohada, onder voorzitterschap van dr. Sima Samar. Zij kreeg in 2009 de vredesprijs van de stad Ieper en
werd in 2011 genomineerd voor de Nobelprijs voor Vrede. Samen worden er in de verschillende gezondheidscentra maandelijks gemiddeld zo'n 4
800 personen geholpen.
Onderwijs
In de gebieden waar MfP actief is, bestaat bijna geen onderwijs, en zeker niet voor vrouwen of meisjes. MfP biedt alfabetisering- en Engelse lessen
aan. De klasjes tellen 25 leerlingen.
Landbouw
MfP heeft in verschillende regio's schapen-, kippen- en bijenprojecten lopen. Daarbij worden arme vrouwen opgeleid om te zorgen voor de dieren.
Ze kunnen genieten van de opbrengst (yoghurt, honing, wol, eieren,...), terwijl ze zelf de verantwoordelijkheid over de teelt dragen. Elk jaar vraagt
MfP een deel van het vee, dat door reproductie uitgebreid is, terug, zodat het aantal begunstigden kan groeien en het project financieel
onafhankelijk kan worden. Door deze projecten krijgen vrouwen en arme gezinnen een unieke kans op een betere toekomst.
Productie: naaien, pottenbakken
Enkele leraren leren het pottenbakken (typisch voor Istalif) en borduren aan studenten aan. Na verloop van tijd kunnen zij zelfstandig naaien en
potten bakken en kunnen zij hun producten op de lokale markt of internationaal verkopen. Momenteel zijn ze druk bezig rode poppies op witte
handdoekjes te borduren die een goede afzetmarkt vinden in het toeristisch centrum van het Flanders Fields Museum in Ieper.

Hoe kan jij Moeders voor Vrede helpen?
Financiële steun voor alle projecten in Afghanistan
Medisch:
loon van een dokter: 400 €/maand
loon van een verpleegster : 203 €/maand
medicatie en medisch materiaal voor 4 gezondheidscentra: 373 €/maand
Onderwijs:
loon van een leraar : 38 €/maand (niet fulltime)
kost van studiemateriaal per leerling per jaar: 12 €/jaar
Naaiatelier:
loon van een leraar : 221 €/maand
materiaal voor één naaister: 7 €/maand
Daarnaast zijn er uiteraard ook kosten qua onderhoud, eten, vervoer, administratie, en de lonen van het lokaal personeel verantwoordelijk voor
deze projecten: 1 general manager, 1 executive manager, 1 administrative assistant, 1 boekhouder, 1 hoofd educatie, 1 hoofd landbouw, enkele
koks, schoonmakers en bewakers.

Vrijwilligers in België
promotie van de vzw/naambekendheid vergroten: vormgeving van promotiemateriaal, zoals bv een 3-maandelijkse e-newsletter, brochures,
formele en informele brieven, het aanspreken van allerlei communicatiekanalen…
fondsenwerving: ontwikkelen van producten met het logo van de organisatie, aanwezig zijn op beurzen, marlten (en ze ook zoeken), contacteren
van bedrijven, privé-donateurs, instanties… en hen informeren wat de vzw doet en hoe zij kunnen meewerken...
animatie/sensibilisering/educatie:
geven van lezingen: voorbehouden aan vrijwilligers die al hebben kennis gemaakt met de werking in Afghanistan,
vinden van en/of meehelpen op grote evenementen waaraan de vzw kan deelnemen, bij voorkeur gerelateerd aan de doelstelling van de vzw
(bijvoorbeeld een congres ivm oorlog, uitreiking vredesprijs, de dokters uit Afghanistan die een week lezingen kwamen geven in België, panel
over vrouwenrechten…)
schrijven van artikels over de situatie in Afghanistan (met kennis van zaken)
administratie/secretariaat: op zoek gaan naar instanties die subsidies toekennen, nagaan of de vzw in het profiel past van subsidieaanvragen, subsidiedossiers opstellen
boekhouding: mee financieel toezicht houden op de projecten. Dagelijks ontvangt de vzw een update van haar projecten. Maandelijks wordt er een financieel overzicht opgesteld, wekelijks
wordt er bekeken welke mogelijke wijzigingen een verbetering zouden kunnen betekenen.
webmastering: onderhoud/ontwerp website
Vrijwilligers kunnen zowel aan de slag op het kantoor in Ieper of van thuis uit. Meer info via info@mothersforpeace.be

Vrijwilligers in het buitenland (Afghanistan)
De vzw heeft zeer positieve ervaringen met het werk van vrijwilligers in Afghanistan zelf, zowel op korte als op lange termijn. Dit zijn voornamelijk fotografen, verslaggevers, mensen die er voor
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langere tijd in de werking mee functioneerden… Afghanistan blijft een risicoland dus de vzw bekijkt elke aanvraag individueel en in functie van de plaatselijke toestand.
Voor meer informatie, of om een suggestie te doen, kan u terecht op info@mothersforpeace.be.

Algemene info
Raad van bestuur

Jennie Vanlerberghe (voorzitter), Brigitte Vandamme (ondervoorzitter), Monique Delbeke
(secretaris)

Dagelijkse leiding

Dries Dehaudt, coördinator

Opgericht in

1994

Gemiddeld aantal werknemers in voltijdse equivalenten (VTE)

1

Aantal vrijwilligers

25

Commentaar over vrijwilligers/medewerkers/bestuurders

De bestuurders worden niet vergoed

Rekeningnummer(s)

BE49 6469 0044 7071 - BIC BNAGBEBB (geen fiscaal attest) - met vermelding ‘via donorinfo.be’

Fiscaal attest

Wordt uitgereikt voor giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 €
bereiken en gestort worden op rekeningnummer 'BE10 0000 0000 0404' van 'Koning
Boudewijnstichting' met vermelding '197-0280-00092'

Nieuwsbrief

driemaandelijkse e-news 'Mothers for Peace'
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Financiële info

2016
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba-sprl, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2016

Opbrengsten 2016

Totaal = 175.960 € (100%)

Totaal = 175.929 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

128.621 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€
60/61

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62
Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634
Voorzieningen voor risico's en kosten635/638
Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2016

0€

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

68.120 €
0€

73

Lidmaatschapsbijdragen

0€

6.144 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

7.366 €

39.061 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

0€

Overheidssubsidies73

0€

Tombola 70

0€

Andere bedrijfsopbrengsten74

71 €

1.757 €
377 €
0€

175.960 €

Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2016

95.440 €

4.932 €
0€

175.929 €

Saldo van het boekjaar : -31 €

Activa 2016
Vaste activa 20/28

Passiva 2016
2.376 €

Eigen vermogen10/15

Vlottende activa 29/58

508.812 €

Schulden en voorzieningen16/49

Totaal activa 2016

511.188 €

Totaal passiva 2016

507.861 €
3.327 €

511.188 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2016 bedraagt 505.485 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2015
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2015

Opbrengsten 2015

Totaal = 248.843 € (100%)

Totaal = 183.651 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

178.993 €
0€
21.639 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

4.792 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

8.920 €

40.996 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2015

82.986 €

1.920 €
503 €
0€

248.843 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2015

84.728 €
0€
78 €
6.939 €
0€

183.651 €

Saldo van het boekjaar : -65.192 €

Activa 2015
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2015

Passiva 2015
2.376 €
508.533 €

510.910 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2015

507.893 €
3.017 €

510.910 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2015 bedraagt 505.516 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2014
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2014

Opbrengsten 2014

Totaal = 209.351 € (100%)

Totaal = 216.355 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

171.970 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

89.686 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

4.673 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

15.837 €

29.888 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2014

2.302 €
518 €
0€

209.351 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2014

102.379 €
0€
54 €
8.400 €
0€

216.355 €

Saldo van het boekjaar : 7.004 €

Activa 2014
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2014

Passiva 2014
2.376 €
574.330 €

576.706 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2014

573.084 €
3.622 €

576.706 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2014 bedraagt 570.707 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2013
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2013

Opbrengsten 2013

Totaal = 289.587 € (100%)

Totaal = 178.928 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61

221.894 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73

57.701 €

Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61

0€

Legaten73

0€

Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Algemene kosten excl. bezoldigingen61
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62

16.373 €

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70

9.840 €

48.380 €

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden70

0€

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65
Uitzonderlijke kosten66

Totaal kosten 2013

2.257 €
682 €
0€

289.587 €

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75
Uitzonderlijke opbrengsten76

Totaal opbrengsten 2013

103.450 €
0€
92 €
7.845 €
0€

178.928 €

Saldo van het boekjaar : -110.659 €

Activa 2013
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2013

Passiva 2013
2.376 €
571.838 €

574.215 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2013

566.079 €
8.135 €

574.215 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2013 bedraagt 563.703 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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2012
Audit info : Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone BVBA, lid van het BIBF nr. 70042484, werd gecontroleerd.

Kosten 2012

Opbrengsten 2012

Totaal = 258.600 € (100%)

Totaal = 308.647 € (100%)

Projecten, activiteiten excl. bezoldigingen60/61
Fondsenwervingskosten excl. bezoldigingen60/61
Informatie, sensibilisering en educatie excl. bezoldigingen60/61
Algemene kosten excl. bezoldigingen61

212.245 €
2.024 €
0€
14.622 €

62

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

26.984 €

Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73
Legaten73

0€

Lidmaatschapsbijdragen73

0€

Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen70
70

Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden

Afschrijvingen en waardeverminderingen630/634

0€

Overheidssubsidies73

Voorzieningen voor risico's en kosten635/638

0€

Tombola 70

Andere bedrijfskosten, belastingen64/67
Financiële kosten65

2.128 €
597 €

66

Uitzonderlijke kosten

Totaal kosten 2012

0€

258.600 €

55.415 €

9.037 €
0€
240.781 €
0€

Andere bedrijfsopbrengsten74
Financiële opbrengsten75

52 €
3.363 €

76

Uitzonderlijke opbrengsten

Totaal opbrengsten 2012

0€

308.647 €

Saldo van het boekjaar : 50.047 €

Activa 2012
Vaste activa 20/28
Vlottende activa 29/58

Totaal activa 2012

Passiva 2012
2.376 €
683.111 €

685.487 €

Eigen vermogen10/15
Schulden en voorzieningen16/49

Totaal passiva 2012

676.738 €
8.749 €

685.487 €

Het beschikbare bedrag op 31/12/2012 bedraagt 674.362 €. Het beschikbare bedrag wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de som van de schulden en voorzieningen.
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