
PERIOD POVERTY 
 

Of MENSTRUATIE ARMOEDE is momenteel een hot item in België en heel Europa.  
12% van de jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar kunnen zich geen noodzakelijke 
tampons of maandverbanden veroorloven 
In Africa ligt dit percentage nog stukken hoger.  Maandverbanden zijn er voor de 
meeste schoolmeisjes en vrouwen gewoon onbetaalbaar en niet te vinden.  Daardoor 
zijn ze vaak 1 week per maand afwezig op school wat zorgt voor een grote 
leerachterstand en afhaken. 
 
RINOO, een locale vzw uit Mariakerke, startte in 2018 een naaiatelier op in Beau, 
Cameroon.   
 
Het naaiatelier bevindt zich in een wijk met veel tienerzwangerschappen en 
laaggeschooldheid.   
 
Ondertussen werken 12 à 15 jonge moeders fulltime in het atelier en worden enkele 
duizenden maandverbanden per maand geproduceerd. 
 
De maandverbanden zijn van hoge kwaliteit en comfortabel, gemaakt naar een ontwerp 
van de Gentse Hanne Decloedt (Padpower.org). 
 

 
 
Een team van onze  locale partner, Royaltyworld.org, verzorgt 
sensibilisatieprogramma’s in scholen rond menstruatie hygiene, geboorteplanning, 
huiselijk geweld, emancipatie en ‘empowerment:  “Restore her Dignity” is de slogan . 
 
Met de opbrengst van de bloemenverkoop willen we onder andere zorgen voor eigen 
elektriciteit zodat er ook kan gewerkt worden bij stroomuitval. 
 
De bloemen zijn heel dankbaar en bloeien tot laat in het najaar.  Als je de Gerber’s 
beschermt tegen vorst, mag je ook volgend jaar nog een rijk bloemenpakket 
verwachten. 

        vzw. RINOO.org       (Kbo: BE0636 82 892) 



 

RINOO is een vzw met een aantal projecten in Kameroen. Het grootste project is een 
productieatelier voor wasbare maandverbanden. 
Met dit project dat loopt onder de naam "Restore Her Dignity" bereiken we twee doelen: 
 
PERIOD POVERTY:   
Veel meisjes, vrouwen kunnen zich geen hygiënisch materiaal voor maandstonden 
veroorloven of ze zijn gewoon niet beschikbaar. 
Het project sensibiliseert ook rond menstruatie hygiene, geboorteplanning, huiselijk 
geweld, emancipatie en ‘empowerment. 
 
Het naaiatelier is gelegen in een wijk met veel alleenstaande 
tienermoeders.  Momenteelwerkenal een15-tal moeders fulltime in het atelier. 
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