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Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen bestond in 2021 uit: 

• Saskia Voortman (voorzitter, lid namens de JAC van de VVAO) 
• Riemke Riemersma (secretaris) 
• Lia Bleijenberg (penningmeester) 
• Margaret van Diermen (lid namens de FAC van de VVAO) 
• Astrid van Heumen (lid vanuit het VVAO Hoofdbestuur). 

De voorzitter en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd.  
  



In 2021 heeft het bestuur drie keer vergaderd, nl. op 29 januari, 7 mei en 
3 december. Agendapunten die aan de orde kwamen betroffen onder meer 
de beoordeling van nieuwe projecten, de voortgang en afronding van 
lopende projecten. De VVAO heeft haar jaarlijkse subsidie van EUR 10.000 
aan MATellegen overgemaakt bestemd voor internationale projecten. 
Daarnaast ontving MATellegen individuele donaties en giften. Dat bedrag is 
toegenomen tot EUR 2.785.  
  
Tevens is aandacht geschonken aan mogelijkheden om meer publiciteit en 
donaties te genereren. Ook worden de gesubsidieerde stichtingen 
uitgenodigd voor de bestuursvergadering om zo meer zicht te krijgen op de 
voortgang van projecten.  
  
In The VVAO Post wordt op regelmatige wijze aandacht aan de projecten 
van MATellegen gegeven. Ook zijn er presentaties gegeven op de algemene 
ledenvergadering van de VVAO en bij verschillende afdelingen van de 
VVAO. Tevens zijn boekenleggers van MATellegen uitgedeeld op de 
ledenraadsvergadering van de VVAO en op de besturendagen van de VVAO. 

Projecten 2021 

  

Devi geslaagd voor haar studie Economie - Bali 



In 2021 werden aan de stichtingen Friends of Al-Falah, Egoli Africa en 
Maendeleo, in het kader van reeds eerder toegekende projecten en op 
basis van tussen- c.q. eindrapportages vervolg c.q. eindbijdragen 
uitgekeerd. De bijdrage aan de stichting Friends of Al-Falah betrof een 
bijdrage aan een studie hoger onderwijs voor twee christelijke Pakistaanse 
studentes. De bijdrage aan de stichting Egoli Africa betrof een 
beroepstraining voor jonge (14-25 jaar) vrouwen. Het ging o.a. om 
naailessen en trainingen als kapster en watertankbouwer. De bijdrage aan 
de stichting Maendeleo was ten behoeve van de ontwikkeling van de 
economische en maatschappelijke zelfhulpgroep voor moeders met HIV/
aids in Kilify County, Kenia.  

 

Naai- en breiatelier alleenstaande vrouwen - Ruwanda 

In 2021werden voor nieuwe projecten bijdragen toegekend aan de 
Stichting Melania en de Stichting Meraih Bintang. De bijdrage aan de 
Stichting Melania is voor een naai- en breiatelier voor alleenstaande 
moeders in Rwanda. De bijdrage aan de Stichting Meraih Bintang is voor de 
universitaire opleiding van leraressen ten behoeve van hun accreditatie in 
Indonesië.  



Siti geslaagd voor haar studie Pedagogiek, Lerarenopleiding 

Het project in Zuid-Marokko van de Stichting Moustaqbel waar een woon- 
en studiehuis werd opgericht voor kansarme jonge berbervrouwen die ver 
weg wonen van universiteitsstad Marrakech liep in 2021 door. 
 

Moustaqbel 
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