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1. Voorwoord
De stichting midwives4mothers (m4m) is een zelfstandige stichting die op initiatief van de
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is opgericht. M4m heeft als
centrale doelstelling het ondersteunen en versterken van verloskundigen in landen waar goede
verloskundige zorg niet zo vanzelfsprekend is. Bekend is dat verloskundigen een sleutelfunctie
hebben in goede zorg voor de zwangere, de barende en de kraamvrouw. Op verzoek van de
beroeps organisatie van verloskundigen in een land met een (te) hoge moeder- en kindersterfte en
met een duidelijke vraag waaraan m4m zou kunnen voldoen wordt er een samenwerking
aangegaan voor een periode van vier jaar. We werken op project basis. Voor de periode van vier
jaar is bewust gekozen omdat we daarmee de vaart in het project houden. De Stichting m4m
hanteert een hele bijzondere werkvorm bij het vormgeven van de ondersteuning. Namelijk de
twin2twin methode. De methode houdt in dat professionals uit het land waarmee het project
wordt aangegaan worden gekoppeld aan verloskundigen uit Nederland op basis van
gelijkwaardigheid. Zo wordt gedurende het project kennis en ervaring uitgewisseld tussen 20
verloskundigen. Ook werken de professionele organisaties van beide landen samen aan
verbetering van de organisaties.
Zo staan professionele hulpverleners in direct contact met elkaar. Een directere manier van
(bij)scholing bestaat niet. De gebruikte methode voor de professionele koppeling is uniek. Door
het wederkerig karakter profiteren zwangere vrouwen in het projectland en Nederland van de
samenwerking.
Zie twin2twin Midwives Empower Midwives, an inspirational step-by-step guide ISBN 978-90-810510-5-7
http://midwives4mothers.nl/en/projects/tekstpagina/17/twin2twin-method
Van 2013 t/m 2016 werft m4m fondsen voor de financiële ondersteuning van het twin2twin (t2t)
project tussen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de
Association Marocaine des Sages Femmes (AMSF).Zie http://midwives4mothers.nl/nl/home
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2. Activiteiten twin2twin project Marokko & Nederland
Het twin2twin project tussen de KNOV en AMSF vind plaats van 2013-2016. Er zijn twaalf
gespiegelde workshops voor de groep twins in Nederland en Marokko, systematisch verdeeld
over vier jaar. Er is één ontmoeting van de hele groep gedurende het wereldcongres van ICM met
daarnaast minimaal één uitwisseling per twin deelnemer. Dit zorgt voor een stapsgewijze
introductie en acculturatie voor 20 paar gekoppelde verloskundigen die aan het eind van het
project een klein gezamenlijk product opleveren en een band hebben ontwikkeld die verder gaat
dan collegialiteit. Zo ontstaat er een duurzaam platform waar uitwisseling plaats blijft vinden, ook
na het afronden van het project. Onderstaand een globale beschrijving van de twaalf workshops
in vier jaar om zo de context te schetsen voor een uitwerking van de activiteiten voor 2014.
De zeven leden van het twin2twin projectteam zijn de enige betaalde krachten van het project, al
doneren zij allen 20% van hun tijd. Twins, allen full time werkende verloskundigen, besteden
gemiddeld 10 uur per maand vrijwillig aan het project.

AMSF

Malika Tibhiri

20 Marokkaanse verloskundigen

KNOV

Lotte Kweekel

20 Nederlandse verloskundigen

Franka Cadée

De communicatietaal van het project is Frans en Engels. Voor dit project zijn twee
tolk/verloskundigen onderdeel van het projectteam. Asmaa Barkat tolkt Arabisch/Frans/Engels
en Jasmine Angehrn tolkt Nederlands/Frans/Engels. Zij zijn beschikbaar voor alle projectteam
vergaderingen plus workshops en kunnen twins ondersteunen in hun onderlinge communicatie.

Twins Fatima en Bernice (Verloskundigen
en PhD studenten) werken samen aan
onderzoek over informatievoorziening aan
Marokkaanse vrouwen over hypertensie in
de zwangerschap
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i.

Projectjaar 1: 2013 terugblik

Januari tot juni stond in het kader van opzetten van een projectteam: rolverdeling, verkenning
van project filosofie, opbouwen van vertrouwen en verwachtingenmanagement zijn in deze
periode sleutelwoorden. Doelen voor beide organisaties en een bijpassend profiel voor de
deelnemers werd opgesteld.
Februari-mei: 20 twins zijn geïdentificeerd in beide landen volgens de opgestelde criteria.
Workshop 1 (Utrecht & Rabat):
Juni ’13: Koppeling van twins. Verkenning filosofie project en verwachtingen voor de komende
vier jaar. Vieren van de nieuwe relatie met spellen en dans. Twins krijgen elkaars contact gegevens
en hebben de opdracht elkaar te leren kennen om zo elkaar voor te kunnen stellen aan de groep
in workshop 2. Communiceren per mail, Skype (soms met tolk). Uitwisseling over privé zaken en
de verloskunde. Twee KNOV twin gaan naar Marokko op eigen kosten omdat zij niet kunnen
wachten hun twin te ontmoeten.
Workshop 2 (Utrecht & Rabat):
Oktober ’13: Introductie van eigen twin aan groep, introductie cultuur, boekuitwisseling over alle
aspecten van de Nederlandse en Marokkaanse cultuur, fondswerven, en uitvoeren eerste
(verwachtingen) evaluatie.
Extra activiteiten in Nederland: December: Product handboek ontwikkeld door twee Twin
docent/verloskundigen als donatie aan project.

ii.

Projectjaar 2: 2014 uitgelicht

Workshop 3 (Utrecht & Rabat):
Februari – Voorbereidingen voor gezamenlijke programma en t2t workshops gedurende ICM
congres in Praag. Introductie workshop project planning.
Extra activiteiten in Rabat: Ontwikkeling van AMSF website wordt uitbesteed aan webbouwer in
Marokko.
Workshop 4 Praag:
Juni ICM congres: Eerste ontmoeting van twin koppels en gezamenlijkheid van hele groep. Het
wereldcongres van de International Confederation of Midwives (ICM) vind eens per drie jaar
plaats. 3500 verloskundigen delen kennis en kunde in een keus van 150 ,plenaire en parallelle
sessies over alle aspecten van de verloskunde. Twins delen hun dag in naar interesse. Tevens zijn
er twee workshops specifiek voor twins plus gezamenlijke maaltijden en een feestavond.

AMSF en KNOV ‘twin
voorzitters’ vertegenwoordigen
hun verenigingen op de ALV
van ICM ’14 voorafgaand aan
het Internationale congres.

4

Jaarverslag m4m 2014
Workshop 5 Praag:
Juni ICM congres: gezamenlijk kiezen van project onderwerp en vormen van kleine subgroepen.
Samenwerken aan projectplannen inclusief uitstippelen van rolverdeling en tijdspad.
Alle projectvoorstellen worden door een expert team van zes internationaal erkende
verloskundige voorzien van feedback.

Nadia, de vicepresident van AMSF
draagt de vlag van haar land bij de
openingsceremonie van het ICM
congres

Workshop 6 (Utrecht & Rabat):
Oktober, de eerste uitwisseling van tien AMSF verloskundigen naar Nederland vind plaats. Alle
facetten van de Nederlandse geboortezorg worden belicht. Twins delen ontwikkelingen van hun
projectplannen in de workshop.

Verloskundigen uit Marokko werken
en verblijven gedurende de
uitwisseling samen met hun twin in
Nederland. Zo wordt de dagelijkse
praktijk, zoals het uitproberen van een
baarkruk, ervaren.

Verloskundigen hebben gedurende
de uitwisseling tijd om in groepjes
te werken aan hun eigen project.
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Extra activiteiten in Rabat: Versterken van de organisatie van verloskundigen in Marokko door
middel van een workshop strategisch plannen en bestuursorganisatie in oktober ’14.

Het maken van een organogram
van de organisatie structuur van
AMSF als onderdeel van de
workshop voor bestuur.

In oktober ’14 vond in Rabat op de Nederlandse ambassade een stakeholders bijeenkomst plaats
van alle partijen betrokken bij de geboortezorg in Marokko. Het doel van deze bijeenkomst was
om de samenwerking met deze partijen te versteken, en aandacht te geven aan de sleutelrol van
verloskundigen in een goed georganiseerde geboortezorg.

Van links naar rechts, de Nederlandse
ambassadeur, Ron Strikker, AMSF
president Khadija Habibi, ICM president
Frances Day-Stirk, verloskundige
Ministerie van volksgezondheid en mede
organisator stakeholder bijeenkomst
Hanane Masbah, penningmeester AMSF
Touria Harizzi.

Ruime media aandacht via kranten
en TV (8uur journaal) maken de
Stakeholders bijeenkomst in Rabat
tot een tot groot succes.
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iii.

Projectjaar 3: 2015 vooruitblik

Workshop 7 (Rabat en Utrecht) :
Februari: Uitwisseling van tien Nederlandse twins naar Marokko. Afronden van
projectvoorstellen, workshop over project management en culturele diversiteit. Kennismaking
met de Marokkaanse geboortezorg en logeren bij twin thuis.
Workshop 8 (Utrecht en Rabat)
Juni: Workshop: working on project, leadership & scarves of Bono. – Midterm evaluation/focus
groups.
Workshop 9 (Utrecht en Rabat)
October 3rd exchange Morocco> The Netherlands: working on relationship & working on
actualising project.

iv.

Projectjaar 4: 2016 vooruitblik

Workshop 10: (Rabat & Utrecht)
February 4th exchange The Netherlands> Morocco: working on relationship & actualising final
aspects of project.
Workshop11: (Utrecht en Rabat)
June Workshop: finalising project- how to wrap up. Make joints plans for the future. Expectation
management.
Workshop 12: (Rabat en Den Haag)
November Final exhibition of project products & joint celebration in Morocco & the
Netherlands.

3. m4m bestuur
De m4mbestuursleden, Suzanne Thompson, Mike Muller en Marianne Wigbers, kwamen in het
voorjaar en het najaar samen om lopende en toekomstige zaken te bespreken met Franka Cadee.
Fondswervingsprojecten als de Marikenloop en de ‘Ali B op de thee’-loting. Agaath Schoon, in
haar rol als fondsenwerver en coördinator van de verkoop van de ‘Here I am’-sokjes en mutsjes
schoof aan om waardevolle ideeën uit te wisselen over het beheer van de m4m-website en het up
to date houden van de bijbehorende nieuwspagina. Agaath kreeg deze taak in beheer. Vast
agendapunt; De voortgang van het t2tproject met de Marokkaanse verloskundigen. Ook waren
er verschillende telefonische vergaderingen en was er het ICMcongres in Praag, waar voorzitter
Suzanne en t2tprojectleider Franka elkaar spraken en Suzanne de Twinsisters leerde kennen. Het
bestuur vergaderde ook over het onderzoek naar de t2t methode: Franka werd gevraagd een
projectvoorstel te schrijven. Voor het aankomende jaar blijft het bestuur alle ontwikkelingen van
het t2tproject volgen, en zullen zij weer brainstormen over de verschillende mogelijkheden om
m4m onder de aandacht van de KNOV-leden te (blijven) brengen op Facebook, @twitter, de
website en in het Tijdschrift voor Verloskundigen. Dit in het belang van al die midwives over de
gehele wereld, die het niet zo comfortabel hebben in het bijstaan van zwangere en barende
vrouwen als wij, verloskundigen, hier in Nederland.
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4. Fondswerven & donoren in 2014
Dank aan Moeder voor Moeders (Aspen
BV) voor hun financiële bijdrage van
€50,000 voor dit project.

Marikenloop 2014

Dit jaar liepen 30 KNOV verloskundigen
plus vriendinnen mee met de Marikenloop
om fondsen te werven voor m4m. De
loopster met de hoogte opbrengst kreeg de
Marikenloop wisseltrofee uitgereikt op de
ALV van de KNOV door de voorzitter
Linda rentes. Dat was dit jaar Bahar
Goodahrzi die €750 heeft geworven. In
totaal heeft de Marikenloop dit jaar €12,012
opgebracht. Dank aan de KNOV voor de
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‘verdubbelaar’. De belofte om het opgehaalde bedrag te verdubbelen was een belangrijke
incentive voor de loopsters.

‘here I am’
is het speciale kenmerk van de
producten van
midwives4mothers

In totaal zijn er in 2014 3.181 mutsjes en 2.867 sokjes verkocht met name aan praktijken voor
verloskunde. Door deze mutsjes te kopen steunen praktijken niet alleen het werk van m4m, ook
het onderwerp wordt onder de aandacht gebracht van hun cliënten. De opbrengst van de
producten voor m4m is hoog omdat alleen de productiekosten moeten worden betaald. Andere
kosten zijn er niet omdat deze door vrijwilligers worden gedaan.
Marikenloop
Sokjes & Mutsjes
Donaties
Moeder voor Moeders
Totaal geworven fondsen

€24.024,€13.626,€7.639
€50.000,€95.289,-

Voor financieel jaarverslagen zie http://midwives4mothers.nl/nl/wie-zijnwe/tekstpagina/4/het-bestuur > Documenten.
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