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Marleen en Tim waren in juli in Vietnam. Hier zijn ze in het noorden, op bezoek 

bij gezinnen die meedoen aan het project Sustainable Livelihoods dat we 

samen doen met Blue Dragon.  

 



 

Beste vrienden, donateurs en geïnteresseerden, 

  

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief, waarin we jullie graag bijpraten over 

de laatste ontwikkelingen bij de stichting. Wat meteen al opvalt, is dat de 

nieuwsbrief er anders uitziet dan jullie gewend zijn: namelijk met de nieuwe 

naam en het nieuwe logo*. Op de jaarvergadering in februari hebben we 

jullie met trots ook de bijbehorende nieuwe huisstijl gepresenteerd. De 

huisstijl die door Lieke is ontworpen, wat zij belangeloos voor de stichting 

heeft gedaan. We zijn heel dankbaar en blij met het resultaat! 

  

De inhoud van deze nieuwsbrief neemt jullie mee op reis. Tim en Marleen 

brachten in juli een bezoek aan Vietnam. Het land was door corona bijna 2,5 jaar 

gesloten voor toeristen en zakelijke bezoeken. Toen de grenzen weer open waren, 

zijn Tim en Marleen zo snel mogelijk die kant op gegaan. Het werd een ontzettend 

warm, bijzonder, leerzaam en verbindend bezoek! We zijn met open armen 

ontvangen, overstelpt met warmte (letterlijk en figuurlijk) en werden vaak op 

sleeptouw genomen. 

 

We hebben veel tijd kunnen doorbrengen met onze Vietnamese collega’s Huyen, 

Duong en Minh. We bezochten projecten bezocht, versterkten bestaande 

contacten en leerden nieuwe, potentiële partners kennen. We nemen jullie graag 

mee in onze belevenissen in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

  

Namens het bestuur van Step the Gap, 

Marleen de Vries 

Voorzitter 

  

* Vanwege technische redenen is de nieuwsbrief in deze vorm een tussenstap. De 

volgende nieuwsbrief zal er nog mooier uitzien, in een nieuwsbriefprogramma gemaakt 

dat volledig voldoet aan de Europese privacywetgeving en ook van ons nieuwe e-

mailadres afkomstig zijn. 
 

 



  

 

 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF 

• Bezoek aan Vietnam 

Projecten: Thai Binh Blind Association, Sustainable Livelihoods, 

Spaarproject Huong Son + potentiële nieuwe projectinitiatieven  

• Eindverslag Sustainable Livelihoods (project met Blue Dragon) 

• Jaarvergadering 5 februari 2023 

• Social media > Instagram  

 

 

 

 

 

BEZOEK AAN VIETNAM 

In juli vertrokken Tim en Marleen voor ruim twee weken naar Vietnam. 

In deze twee weken hebben we genoten van de Vietnamese 

gastvrijheid, de lichtheid en humor, de aanpakkersmentaliteit en de 

gezelligheid. Het was ontzettend leuk om tijd door te brengen met 

onze collega’s Huyen, Duong en Minh en het was erg interessant om 

de projecten met onze eigen ogen te kunnen zien, de verhalen te 

horen en vragen te kunnen stellen. 

 

 



 

 

Welkomstlunch in Hanoi met team Vietnam (Huyen links en Duong en Minh 

rechts) en vrienden van Peter.  

 

 

 

Thai Binh Blind Association (TBBA) 

We begonnen met een bezoek aan de TBBA, waar we in de loop der 

jaren meerdere blindenklasjes hebben gefinancierd. De laatste jaren is 

de vraag naar een blindenklasje afgenomen door de toename in 

technologische ontwikkelingen die het voor blinde kinderen mogelijk 

maken om naar school te gaan, zoals bijvoorbeeld spraakcomputers. 

TBBA verzorgt ook beroepsonderwijs, zo biedt zij opleidingen aan tot 

masseur en muzikant, die de deelnemers in staat stellen een eigen 

inkomen te verwerven en financieel onafhankelijk te worden. 

 

Op de foto's hieronder enkele bewoners van het blindeninstituut. Deze 

mevrouw is getrouwd met een andere blinde bewoner en samen hebben ze 

een kindje dat wel kan zien. Het stel op de onderste foto is eveneens 

getrouwd. Beiden zijn masseurs.  

 

 



 

 

Nieuwe opleiding 

In gesprek met TBBA hebben we 

deze beroepsopleidingen 

besproken en nieuwe 

mogelijkheden verkend. Zo 

overweegt TBBA een nieuwe 

opleiding te starten waarbij 

deelnemers leren bamboematten 

te vlechten. Dit is een minder 

intensief beroep dan masseur en 

stelt mensen in staat dit werk tot 

op hogere leeftijd te blijven doen.  

 

 

Daarnaast zijn er vele blinde 

mensen zonder werk, waarvoor 

een nieuwe beroepsopleiding 

uitkomst kan bieden. TBBA werkt 

aan een projectvoorstel dat ze aan 

ons zal voorleggen. Wij 

ondersteunen dit idee en wachten 

het projectvoorstel af.  
 

 

 

Sustainable Livelihoods - Blue Dragon 

Samen met Blue Dragon zijn we naar Ha Giang regio geweest om het 

Sustainable Livelihoods project te bezoeken. Het project is inmiddels 

afgerond. Verderop in de nieuwsbrief lees je de resultaten en op de 

website vind je nog meer informatie. Blue Dragon voerde dit project 

uit. Acht gezinnen zijn gesteund door het geven van vee en een 

bijhorende training voor de verzorging ervan. De gezinnen zijn 

geselecteerd op basis van wie de hulp het meeste nodig heeft. Het 

mooie van dit project is dat de nakomelingen van het vee weer 

https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=adb3bf5f8d&e=3b7ef8a39d
https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=5c0b455f20&e=3b7ef8a39d
https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=5c0b455f20&e=3b7ef8a39d


 

worden weggegeven aan andere gezinnen in de regio. Hierdoor heeft 

het eenmalig weggeven van het vee een langdurig en uitbreidend 

effect. 

 

Onderstaande foto's werden gemaakt tijdens de bezoeken aan de 

verschillende gezinnen waar we de varkens gingen bekijken en met wie we 

spraken. Een tolk vertaalde de plaatselijke taal naar het Vietnamees, wat 

vervolgens door een medewerker van Blue Dragon voor ons weer naar het 

Engels werd omgezet. Om haar dankbaarheid te tonen gaf een van de 

vrouwen ons een zelfgemaakt tasje cadeau.   

 

 

  

 

  



 

 

Op bezoek bij gezinnen 

Samen met Lin van Blue Dragon, onze collega Huyen en 

vertegenwoordigers van de lokale Women’s Union bezochten we drie 

gezinnen. De trots en dankbaarheid waren groot en het was voor ons 

heel bijzonder om deze gezinnen in hun thuis te mogen bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

We sloten af met een lunch met de lokale partij 

en de grenswacht. Op de dag van ons bezoek 

was er namelijk een veteranendag, waarbij 

oorlogsveteranen in de regio bezocht werden en 

in het zonnetje werden gezet voor hun inzet 

tijdens de oorlog. Het was een feestelijke lunch 

met veel indrukken en gesprekken. 

 

   

 

 

 

MICROFINANCE & DEVELOPMENT CENTER (M&D) 

Eindelijk hebben we kennis kunnen maken met mrs. Vuong, de 

voorzitter van M&D. Met M&D hebben we al vele projecten opgezet: 

microkrediet, spaargroepen en de pilot over seksuele voorlichting. 

Tijdens ons bezoek zijn we langs gegaan in Huong Son regio en 

hebben we de lokale afdeling van de Women’s Union ontmoet. Ook 

brachten we een bezoek aan een boerderij van een van de 

deelneemsters aan de spaargroepen. Zij is erg enthousiast over de 

spaargroepen en wil zich graag opnieuw inschrijven voor een volgende 

termijn van 5 jaar. 

 

De foto helemaal bovenaan deze nieuwsbrief is gemaakt tijdens ons 

bezoek aan een van de spaarprojecten. Van links naar rechts: mrs. Vuong 



 

(M&D), de voorzitter van Women’s Union Huong Son, deelneemster 

spaargroepen, en Huyen uit ons team Vietnam. 

 

 

 

 

Bezoek aan een van de spaarprojecten. Van links naar rechts: mrs. Vuong (M&D), 

de voorzitter van Women’s Union Huong Son, deelneemster spaargroepen, en 

Huyen uit ons team Vietnam.  

 

Spaarprojecten 

Vervolgens gingen we in gesprek met de Women’s Union in Hop Tien. 

De spaargroep loopt hier al een aantal jaar, en na een moeizame start 

gaat dit nu ontzettend goed. Er zijn meer dan 70 deelnemers en zelfs 

de voorzitter van de lokale partij doet mee. Dit is in Vietnam een grote 

stap: als een man besluit mee te doen aan een initiatief van vrouwen, 

dan geldt dat als een enorm blijk van vertrouwen en geloof in het 

project. Het liet ons zien hoe waardevol deze spaargroepen zijn en we 

zijn in overleg of we deze projecten ook in andere regio’s op kunnen 

zetten. 

  

Pilot seksuele voorlichting 

We spraken ook over de pilot seksuele voorlichting in dezelfde regio, 

Hop Tien. Uit deze pilot zijn 20 trainers geselecteerd die de kennis 

kunnen verspreiden in hun eigen dorp. Deze regio is echter zo groot 



 

dat dit niet voldoende is om iedereen te bereiken. M&D zou daarom 

graag meerdere trainers opleiden om de kennis verder te kunnen 

verspreiden in deze afgelegen gebieden. Ook hiervoor ontvangen we 

een projectvoorstel en gaan we de mogelijkheden onderzoeken. 

 

 

 

 

Met de Women's Union in Hop Tien  

 

 

Opleiding jongeren met visuele beperking (VPIT)   

Terug in Hanoi hebben we samen met Duong een interessant gesprek 

gevoerd met Ha, voorzitter van Vietnam Psychological Intervention, 

Training, and Research Institute (VPIT). VPIT ondersteunt jongeren met 

een visuele beperking en begeleidt hen in het vinden van passend 

werk. Met psychologische hulp onderzoeken zij eerst wat er bij 

desbetreffende jongeren nodig is, waar hun kwaliteiten liggen en welk 



 

beroep zij kunnen uitvoeren. Vervolgens begeleiden zij hen bij de 

voorbereiding op deze opleiding. Ook VPIT heeft ons een 

projectvoorstel gestuurd, dat wij samen met de andere voorstellen in 

behandeling nemen. 

 

Gender, gezin en samenleving (GFCD) 

In Hanoi heeft Minh ons geïntroduceerd bij een lokale ngo, The 

Research Center for Gender, Family and Community Development 

(GFCD). GFCD doet zowel onderzoek en beleidsadvies als trainingen en 

vaardighedenontwikkeling. Thema’s waar zij zich voor inzetten zijn: 

gender gelijkheid, sociale bescherming, huishoudelijk geweld en 

gender-gebaseerde geweldspreventie, gezondheidszorg voor vrouwen 

en kinderen, migratie, armoedebestrijding en klimaatverandering. 

 

De trainingen die zij aanbieden zijn gericht op gendergelijkheid, sociale 

bescherming, huishoudelijk geweld en gender-gebaseerd geweld. 

Tijdens onze kennismaking leerden we GFCD kennen als een kleine en 

gemotiveerde ngo, met op gedegen onderzoek gebaseerde 

interventies. We staan open voor een projectvoorstel van GFCD en 

nemen dit in behandeling met de overige voorstellen. 

 

 

 



 

  

  

 

Ook ontspanning 



 

Naast alle zakelijke afspraken en bezoeken, zijn we er ook gezellig op 

uit gegaan met onze collega’s in Vietnam. We zijn een weekend naar 

het prachtige Ninh Binh geweest en hebben heel gezellige etentjes 

gehad in Hanoi. 

 

 

 

 

 

En nu ... 

Terug in Nederland hebben we online alweer verschillende 

vergaderingen gehad: met het bestuur, de vrijwilligers in Nederland en 

Vietnam. Rond deze tijd ontvangen we de projectvoorstellen van onze 

nieuwe en oude connecties. Deze zullen we doornemen en selecteren 

op uitvoerbaarheid en prioriteit. We kijken met veel plezier terug op 

ons bezoek in Vietnam en merken meteen een stroomversnelling in 

onze samenwerkingen. We houden jullie op de hoogte van de 

uitkomsten! 

 

 

 

  

 

EINDVERSLAG BLUE DRAGON  

Hierbij de resultaten van het project. Meer informatie vind je op onze 

website. Het is nu weliswaar voor ons afgerond, maar door gebruik te 

maken van het 'Cow Bank Model' houdt het project zichzelf in stand 

met behulp van onze eenmalige bijdrage. 

 

Samen met de lokale afdeling van de Women's Union bepaalde Blue 

Dragon welke gezinnen de hulp het meeste nodig hadden. Uiteindelijk 

kwamen hier zes vrouwen uit die in hoge mate gevaar liepen voor 

mensensmokkel en twee vrouwen die in 2021 zijn gered uit de handen 

https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=51cdcb5a66&e=3b7ef8a39d
https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=51cdcb5a66&e=3b7ef8a39d


 

van mensenhandelaren. Blue Dragon leverde het vee en maakte de 

afspraken met de gezinnen.   

 

In totaal zijn hiermee de levens van acht gezinnen positief veranderd. 

De gezinnen konden in totaal 3 koeien, 1 buffel en 22 varkens kopen. 

Met het inkomen dat verkregen werd door het verkopen van de kalfjes 

en biggetjes, kunnen de gezinnen hun huizen repareren, eten kopen 

en de school van de kinderen betalen. schoolkosten voor de ren 

betalen. 

 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA 

Zoals we op de jaarvergadering al 

aankondigden, zijn we ook een Step 

the Gap Instagramaccount gestart. 

Lieke ontwierp hier mooie sjablonen 

voor en Anne-Marie maakte de 

eerste berichten ten tijden van het 

bezoek van Tim en Marleen aan 

Vietnam. 

 

Volg jij ons ook? Klik op deze link, 

dan kom je bij ons account.  
 

 

https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=a0029da33b&e=3b7ef8a39d
https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=a0029da33b&e=3b7ef8a39d


 

 

TOT SLOT 

Zet alvast 5 februari 2023 in de agenda: onze 

volgende jaarvergadering!   
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