


Melania 100 jaar
Melania-KVG Bennekom 50 jaar

Vele jaren voor en door sterke vrouwen. 





1921-1950
liefdadigheid

• Nederlands-Indië

• Hulp aan ziekenhuizen en scholen

• Melania-werk sterk verweven met het missiewerk

• Geld wordt in Nederland via donaties bijeengebracht door 
verschillende Melania afdelingen 



Caroline Schmutzer – Van Rijckevorsel



1950-1970
Hulp

• Uitzending van leken (verpleegkundigen en docenten) naar de door 
Melania gesteunde ziekenhuizen en scholen.

• Projecten in meerdere landen: van Nederlands-Indië naar andere 
koloniën en wereldwijd.



Zuster 
Corry d’Haese



1970-1990
Emancipatie en internationale solidariteit

• Projecten worden gesteund met opbrengsten van activiteiten door 
Vrouwengildes

• Rechtstreekse communicatie van de KVG-vrouwengroepen met de 
vrouwen in de projecten

• Solidariteit van vrouwen hier met de vrouwen daar, samenwerking in 
wederkerigheid

• Emancipatie van de vrouwen hier

• Projecten wereldwijd



Truus Appelman



1990-2015
Gender empowerment

• Steun van de Vrouwengildes vermindert

• Samenwerking en subsidiering Cordaid

• In de Melania projecten nemen vrouwen meer zelf het heft in handen 
en werken ze vaker buiten de deur (bijv. kapperszaak)

• Het gaat niet meer alleen om activiteiten rond huishouden en de 
directe voedselproductie

• Ontwikkelingswerkers zijn de nieuwe contacten/intermediairs in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 



Elly Derksen



Vanaf 2015……

Hoe ziet de toekomst van Melania eruit……? 



Karin Kandt-Reinders en Mojdeh houri



Vanaf 2015…… Vrouwelijk 
ondernemerschap en duurzaamheid.

• Betrokkenheid tussen vrouwen hier en daar is nog altijd springlevend

• Het starten van een inkomen-genererende activiteit of een 
onderneming is iets wat vrouwen hier en daar bindt

• Intermediairs worden steeds meer gevonden in lokale 
ontwikkelingswerkers en NGO’s

• De internationale duurzame ontwikkelingsdoelen zijn belangrijk in elk 
Melania-project.

• Het Melania vrijwilligers-team is divers en internationaal. Het bestaat 
voor een deel uit vrouwen met niet westerse achtergrond, een 
internationale opleidingen of werkervaring in het buitenland.



• Fondsenwerven is een belangrijke activiteit van Melania geworden. 
Donateurs zijn onder andere (diverse) vrouwengroepen, (vrouwelijke) 
ondernemers en vermogensfondsen. 

• Wandel en fietstochtsponsoring doet zijn intrede

• En wij KVG’s …..? 



Dank KVG’s Bennekom-Wageningen 

voor 50 jaar warme betrokkenheid,

ambassadeurschap en steun voor Melania. 

Samen op naar de toekomst!
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Project 1
Dhala kledingproductie en accessoires

Project 2
Kinda Ojende

(zelfstandig door hard werken)

Project 3
Spinazie en kool op droge grond




