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Waarom is het belangrijk onze  
kinderen te beschermen?

Marie Kranendonk   I   Oprichtster van WECF

Waarom steunt WECF vrouwen?
Sabine Bock   I  Directeur Duitsland

W
om

en
 in

 Eu
ro

pe
 fo

r a
 Co

m
m

on
 Fu

tu
reWomen in Europe for a Common Future

Aan de slag voor  
een wereld in balans Sascha Gabizon   I   Internationaal Directeur WECF

Waarom werkt WECF op internationaal niveau?
“Onze grootste kracht is dat we niet 
alleen maar over onze problemen 
praten, we lossen ze ook op! We werken op 
lokaal niveau, in de dorpen, aan praktische projecten 
en nemen die resultaten en die ervaringen mee als 
we onderhandelen op internationaal politiek niveau.
We brengen lokale partners en beleidsmakers samen.
Vrouwen van lokale organisaties, die soms zelfs  
geen Engels spreken en geen ervaring hebben als  
spreker voor publiek,worden door ons aangemoedigd  
om hun zorgen te uiten tijdens internationale  
politieke bijeenkomsten. Beleidsmakers en politici  
krijgen slechts zelden de kans om te spreken met  
echte mensen, die worden getroffen door onze issues. 
Alleen zo kunnen zij een ander perspectief krijgen 
op bepaalde problemen. Met onze lokale projecten 
verbeteren we direct de levensomstandigheden van 
duizenden mensen. Met ons internationale beleids-
werk bereiken we miljoenen.”

“We hebben twee ogen nodig om  
goed te kunnen zien” luidt  
een oud Chinees spreekwoord.
Pas als de visies van zowel vrouwen als mannen  
gelijkwaardig worden meegewogen bij het analyseren 
van problemen en ontwikkelen van beleid, kunnen 
we werkelijke duurzame oplossingen bedenken.  
Tot nu toe wordt de visie van vrouwen  vaak niet 
erkend als het gaat om beslissingen op het gebied  
van economie, maatschappij en milieu.Door het  
belichten van verschillende invalshoeken probeert 
WECF een diversiteit aan meningen naar voren  
te brengen. Samen, mannen én vrouwen, werken  
we aan een gezonde leefomgeving voor iedereen, 
zowel lokaal als wereldwijd“.

“Onze kinderen zijn het  
meest kwetsbare deel van onze  
samenleving.We hebben daarom allemaal  
een gedeelde verantwoordelijkheid om juist hen  
te beschermen. Alleen al omdat vervuiling van het 
milieu ernstige lichamelijke en geestelijke schade 
kan aanrichten bij kinderen. Kinderen hebben het 
recht om op te groeien in een gezonde omgeving 
zonder blootgesteld te worden aan gevaarlijke 
chemische stoffen in hun voedsel, speelgoed en 
leefomgeving. De hersenen en lijfjes van kinderen 
zijn eenvoudigweg te kostbaar en kwetsbaar” 

Waarom werkt WECF in Europa?
Sonja Haider   I   Chemicaliën Coördinator

“Voor ons beslaat “Europa” de hele 
Europese regio, van Ierland tot  
Tadzjikistan. In West Europa richten we ons 
vooral op belangenbehartiging en beleidsbeïnvloe-
ding. In de EECCA regio1 implementeren we 
projecten op lokaal niveau. Onze buren – slechts 
een paar honderd kilometer verderop – hebben te 
maken met slechte en onveilige sanitatie, een tekort  
aan energie én met milieuvervuiling. Als één  
van de weinige Westerse non - gouvernementele  
organisaties ondersteunen we onze partners in  
die regio en moedigen hen aan om vooral kennis 
en capaciteiten uit te wisselen. In onze huidige  
geglobaliseerde wereld mogen we niet toestaan  
dat er ook maar iemand wordt uitgesloten”.

WECF France 
BP 100 
74103 Annemasse Cedex 
France
Tel / Fax: +33 - 4 - 50 49 97 38

Crédit Agricole de Savoie   
Annemasse Saint André 
Compte: 18106 00038 96711941875 56
Code IBAN: FR76 1810 6000 3896 7119 
4187 556 Code BIC: AGRIFRPP881

Rekening 1266.45.11    
Tenaamstelling: Wecf  
IBAN: NL96 RABO 0126 6451 16 
BIC: RABONL2U 

WECF The Netherlands
PO Box 13047
3507 LA, Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 - 30 - 23 10 300 
Fax: +31 - 30 - 23 40 878

WECF heeft een  
officiële NGO status  
bij de Sociaal  
Economische Raad van 
de Verenigde Naties  
(ECOSOC)
WECF is een officiele 
partner van het Milieu 
Programma van de 
Verenigde (UNEP)
WECF is lid van het 
Europese Comité voor 
Milieu & Gezondheid 
(EEHC)

WECF wordt o.a.  
gefinancierd door  

Het Nederlandse  
Ministerie van  
Buitenlandse Zaken
Het Nederlandse  
Ministerie van  
Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening  
en Milieu (VROM)
Het Duitse Ministerie 
van Milieu
De Europese Commissie
Fondation Ensemble, 
Frankrijk
Particuliere fondsen  
en donors

WECF werkt aan de volgende thema’s  
•  Veilige Chemicaliën voor Iedereen 
•  Veilige Energie voor Iedereen 
•  Veilige Duurzame Landbouw en Plattelandsontwikkeling voor Iedereen
•  Veilig Water & Veilige Sanitatie
  
  Onze doelen zijn dat in 2020
  •   alle producten vrij zijn van gevaarlijke chemicaliën   
  •	 iedereen	toegang	heeft	tot	veilige,	betaalbare	en	 
   duurzame energie
  •   iedereen toegang heeft tot veilig, regionaal geproduceerd   
   en gevarieerd voedsel 
  •   iedereen toegang heeft tot schoon en betaalbaar  
   drinkwater en veilige sanitatie   
  Om deze doelen te bereiken ondersteunt WECF
  •  werken aan armoedebestrijding
  •  duurzame ontwikkeling en mensenrechten  
	 	 •  het ontwikkelen van een gender perspectief

WECF werd opgericht in 1994. De Conventie van Rio in 1992 bracht vele actieve, 
enthousiaste Europese vrouwen bijeen die zich wilden inzetten voor duurzame 
ontwikkeling. Zij besloten hun krachten te bundelen in een nieuwe  
netwerkorganisatie, met als doel het creëren van een een wereld in balans; een 
balans tussen milieu en economie, tussen gezondheid en economische groei  
én tussen mannen en vrouwen. WECF streeft naar een gezonde leefomgeving 
voor iedereen. Op dit moment bestaat het WECF netwerk uit meer dan  
100 vrouwen- en milieu organisaties in veertig landen in Europa en de EECCA1 
regio, die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming 
van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. WECF heeft drie kantoren, 
in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Met ons projectwerk ontwikkelen we 
praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, 
energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectie-
ven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN en internationaal niveau. W
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WECF Germany
Sankt-Jakobs-Platz 10
D – 80331 München
Germany
Tel: +49 - 89 - 23 23 938 0
Fax: +49 - 89 - 23 23 938 11

Kontonummer: 13 13 90 50
Bankleitzahl: 701 500 00
Stadtsparkasse München
IBAN: DE68 7015 0000 0013 1390 50
BIC: SSKMDEMM 

  Als u ons werk zou willen ondersteunen met een donatie,  
  neem dan contact op met 

Waarom werkt WECF op lokaal niveau?  
Gero Fedtke   I    Programma Coördinator

“Wij en onze partners werken aan het 
verbeteren van de leefomgeving en 
gezondheid van mensen waar dat het 
hardste nodig is. We bedenken individuele  
oplossingen voor lokale problemen, vaak in hele kleine 
dorpen. Om ervoor te zorgen dat onze projecten  
duurzaam zijn betrekken we de lokale bevolking bij 
het hele proces. Voor mij is het alleen maar logisch dat 
juist mensen uit de dorpen de kar trekken en het project 
uitvoeren. Daarbij betrekken we zowel vrouwen  
als mannen bij ons werk; we werken niet alleen aan 
gelijkheid maar vooral aan gelijkwaardigheid”.  

WECF RZ Holland +.indd   1 29.07.2008   16:00:02 Uhr



1 EECCA regio – Oost Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië
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Feiten 
In de 19e eeuw waren 

er alleen al in Duitsland 
1500 appelsoorten;  

tegenwoordig  
domineren slechts drie 

soorten de Europese 
supermarkten. 

Agro-biodiversiteit 
en wereldvoedsel  

veiligheid staan  
onder druk.  

Feiten 
120 miljoen mensen in de   
EECCA regio1, en minstens 
20 miljoen in de EU,  
hebben geen toegang tot 
veilige sanitatie.

14 000 kinderen in de  EECCA 
regio1 sterven aan de gevolgen 
van vervuild water.

Beter (afval) water  
management kan op jaarbasis  
30 miljoen ziektegevallen  
als gevolg van vervuild  
water voorkomen.

Feiten 
Armen worden het  
meest getroffen door  
klimaatverandering.

Tenminste 21 000 mensen 
sterven jaarlijks in de EECCA 
regio1 aan een vervuild bin-
nenmilieu.

Enquêtes laten zien dat 
vrouwen meer dan mannen 
bezorgd zijn over duurzame 
energie en zich vaker  
tegenstanders tonen van kern-
energie. Vrouwen zijn meer 
geneigd over te schakelen op 
hernieuwbare energie.
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Feiten  
Er worden steeds meer baby’s 

geboren met hoge concentraties 
gevaarlijke chemicaliën  

in hun lichaam, 
door milieuverontreiniging. 

97 000 chemicaliën in consu-
mentenproducten die verkocht 

worden in de EU  
zijn niet voldoende op 

gezondheidsrisico’s getest. 

Consumenten krijgen niet  
genoeg informatie om de keuze 

te maken zichzelf te beschermen. 

was met rioolwater uit het rio-
leringssysteem van de stad waar 
ik woon. Dit had niet alleen veel 
zieken, maar zelfs enkele doden 
tot gevolg. Hier in Oekraïne zijn 
de sanitaire voorzieningen ver 
beneden menselijke waardigheid. 
Zo maken plattelandsbewo- 
ners vooral gebruik van latrines, 
die zich buitenshuis bevinden. 
Vaak staan die ook nog pal naast 
waterputten waar bewoners  
hun drinkwater uithalen.  
Dit zorgt voor veel vervuiling en 
veel ziektes. We willen met ons 
werk laten zien dat veel gezond-
heidsproblemen in ons gebied te 

te maken hebben met een tekort 
aan energie. Dit betekent in het 
dagelijks leven dat zij het zich 
niet kunnen veroorloven een 
licht aan te steken of een kamer 
te verwarmen. Om te overleven 
verbranden veel plattelandsbe-
woners alles wat er voorhanden 
is; plastic, kerosine enzovoort, 
zonder rekening te houden met 
de gezondheidsrisico’s. In ons 
projectdorp Hayanist lijden veel 
kinderen aan astma en andere 
ziekten aan de luchtwegen  
vanwege de rokerige potkachels 
in de klaslokalen. Voor mij is dat 
onacceptabel! Om de situatie te 
verbeteren hebben we een project 

met een flinke scheut chemische 
verdelgers. Bleekmiddel is hier 
dan ook erg populair en volgens 
veel Grieken goed voor de gezond-
heid. Maar we weten dat bloot-
stelling aan giftige chemicaliën 
kanker kan veroorzaken, kan 
zorgen voor onvruchtbaarheid 
en zelfs de hersenontwikkeling 
van kleine kinderen kan schaden. 
Daarom laten we met onze pro-
jecten zien dat je als consument 
ook invloed kan uitoefenen en 
gewoonweg kan weigeren om 
gevaarlijke chemicaliën te kopen. 
En daarmee producenten kan 
overtuigen hun producten veiliger 

te maken. Een thema van de Jeugd 
Conferentie die we organiseerden 
in samenwerking met WECF was 
dan ook “Een toekomst zonder 
gif”. Daarnaast lobbyen we voor 
betere richtlijnen om er voor  
te zorgen dat consumentenpro-
ducten gifvrij worden en blijven. 
Dankzij het internationale werk 
van WECF is het voor ons moge- 
lijk geweest om onze kennis uit te 
wisselen en samen te werken met 
partners in andere landen”. 

Carla Baer Manolopoulou   I   Griekenland
WECF lid - Clean up Greece 

Ela Priwieziencew   I   Poland
WECF lid - Spoleczny Instytut 
Ekologiczny

“  
Ik wil mensen ervan bewust maken 

hoe hun brood, hun fruit en al  
hun andere voedsel wordt geproduceerd. “ Mijn organisatie werkt aan  

duurzame ontwikkeling in Armenië,  
waar veel mensen op het platteland 

“ Veilige sanitaire voorzieningen zijn  
voor mij heel belangrijk. Daar kwam ik 
achter toen mijn hele buurt ondergelopen

uitgevoerd met zonne-energie.  
Ik vind dat iedereen, dus ook de 
armen, recht heeft op duurzame 
energie. Met geld van WECF 
waren wij in staat om een film 
te produceren waarin wij de 
vervuiling binnenshuis en het 
enorme tekort aan schone ener-
giebronnen in Armenië zichtbaar 
maakten. De Wereld Gezond-
heidsorganisatie, WHO, nodigde 
ons zelfs onlangs uit om tijdens 
een internationale conferentie 
onze film te laten zien”.           

“ Hier in Griekenland, zoals in veel  
landen, geloven veel mensen dat je   
‘ongedierte’ het beste kunt verwijderen

maken hebben met veilige sanita-
tie en schoon water.  
Ik ben daarom ook blij dat we met 
steun van WECF in drie scholen  
EcoSan toiletten hebben kunnen 
bouwen waardoor het aantal 
meisjes met blaasontsteking 
enorm is afgenomen. De ecolo-
gische toiletten zijn inmiddels zo 
bekend in Oekraïne dat de vraag 
ernaar is toegenomen, zelfs onder 
de autoriteiten”.

Elena Manvelyan   I  Armenië
WECF lid - Armenian  
Women for Health and  
Healthy Environment (AWHHE)

Gebeurt dat met bestrijd- 
ingsmiddelen of op een veilige en 
duurzame manier? Ik ben van 
mening dat veilige en biologische 
landbouw de meest belangrijke 
factor is die invloed heeft op onze 
gezondheid en op onze levens.  
Het is ons geboorterecht!  
Agro-biodiversiteit is deel van 
onze cultuur, onze natuur en onze 
traditie en moet op regionaal 
niveau worden beschermd.  
Als we dat kwijtraken, wat kan ik 
dan voor erfenis nalaten aan mijn 
vier kinderen?  
Met ons grensoverschrijdende 
WECF project ‘Groene Bruggen’ 
proberen we de kennis over agro-

biodiversiteit te behouden in 
Oekraïne, Duitsland en Polen. 
Onze kennis hierover nemen  
we mee naar internationale  
conferenties. Want biologische  
landbouw mag dan een lokaal 
bedrijf zijn, de vruchten die  
het oplevert hebben wereldwijd  
impact. Toen ik zeven jaar 
geleden met dit werk begon waren 
slechts twintig boeren in onze 
regio geïnteresseerd in biologische 
landbouw. Nu staat de telefoon 
nooit meer stil”.

Svetlana Slesarenok   I   Oekraïne 
WECF lid - Black Sea Women’s 
Club (BSWC)
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Healthy Environment for All 
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