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  - terugblik -    
Jaarvergadering 6 februari 2021 

 

Voor wie er niet bij kon zijn of voor wie e.e.a. nog eens na wil 

lezen: hierbij een verslag van onze online bijeenkomst. 

 

Over de nieuwe naam + logo + huisstijl waren de aanwezigen 

enthousiast. Dit zal dan ook de laatste keer zijn dat we een 



 

nieuwsbrief met dit uiterlijk en vanuit deze naam versturen! 

 

Het was leuk om ook Team Vietnam weer te zien en te spreken. 

Zij hadden waardevolle aanvullingen op de presentaties van het 

bestuur. We kijken dan ook met veel plezier terug op een zeer 

geslaagde jaarvergadering en hopen jullie volgend jaar opnieuw 

te treffen!  
  

Hartelijke groet, 

Marleen de Vries | voorzitter MHIVN 

 

 

 

 

Donaties overstromingen in Hue  
 

De donaties en inbreng van de stichting naar aanleiding van de overstromingen 

in oktober 2020 leverden een bedrag op van € 850,-. 

 

Veel gezinnen verloren door de overstromingen hun huis en hun inkomsten. 

Om weer een stabiele leef- en woonsituatie te creëren voor deze families, 

werden met de donaties de volgende projecten gefinancierd en uitgevoerd door 

onze partnerorganisatie Blue Dragon: 

• schoolgeld, schrijfmateriaal en lesboeken voor 196 kinderen 

• wederopbouw van champignonkwekerijen voor 30 gezinnen 

• wederopbouw van huizen voor 15 gezinnen 

 



 

 

 

 

Sustainable Livelihoods 

• In de tweede helft van 2021 zijn we samen met onze nieuwe partner 

Blue Dragon het Sustainable Livelihoods project gestart. 

• Het doel van dit project is: het realiseren van een duurzame verbetering 

van de bestaansmiddelen voor gezinnen uit ethnische 

minderheidsgemeenschappen. 

• We doen dit met behulp van het 'Cow Bank' model, waarbij gezinnen 

vee ontvangen voor levensonderhoud en begeleid worden in het 

(onder)houden van het vee. 

• De nakomelingen van het vee worden weer doorgegeven aan andere 

gezinnen, zodat de cyclus zich kan herhalen. 

Meer informatie over het project, evenals foto's, vind je op onze website. 

Klik daarvoor op onderstaande knop. 
 

Ik wil graag meer weten over het project Sustainable Livelihoods  

 

 

 

Spaarproject IV - Huong Son 2019 - 2021 

  

https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=9655874066&e=3b7ef8a39d


 

Dit vierde spaarproject is afgerond in 2021. Bij de spaargroepen ligt de 

focus op het aanleren van nieuwe spaarvaardigheden. De deelnemers 

hebben hier hun leven lang profijt van. 

 

In dit project hadden we te maken met een moeizame start als gevolg van 

corona. Toch zijn de resultaten prima: 45 deelnemers aan spaargroepen 

en 50 deelnemers aan trainingen in financieel management en aan 

trainingen in werken met bamboe en rotan. 

 

Het werken met bamboe en rotan is nieuw. Dit vloeide voort uit de 

behoefte aan nieuwe economische activiteiten door het inzakken van het 

toerisme als gevolg van corona.   

   

Meer weten over Huong Son? Of over onze spaarprojecten in het 

algemeen? Op onze website vind je er alles over! 

Klik daarvoor op onderstaande knoppen.  

  

 

 

Spaarproject IV - Huong Son  

 

De kracht van sparen + filmpje  

 

 

 

Reproductive Health Project 

• In juni 2020 liep het project af. 

• De pilot was weliswaar succesvol, maar het project krijgt geen vervolg. 

• Projectplan en budget konden door M&D onvoldoende worden 

uitgewerkt. 

• Ook speelden de beperkingen door corona een rol. 

• We kijken positief terug op onze samenwerking met M&D. Ze kunnen 

ons altijd opnieuw benaderen voor een vervolg of voor andere, nieuwe 

projecten. 

 

 

https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=76ba4aba33&e=3b7ef8a39d
https://mhivnfoundation.us3.list-manage.com/track/click?u=f7ad509e7f16cf77253de958a&id=84a38c3deb&e=3b7ef8a39d


 

 

Ontwikkeling nieuwe naam  
  

De aanleiding is dat MHIVN best een moeilijke naam is die niet altijd 

begrepen werd en soms verkeerde verwachtingen wekte. Team NL is 

(online) gaan brainstormen via woorden, associaties en beelden. Alle 

resultaten zijn ook besproken met Team Vietnam. Zij zorgden voor de 

toetsing aan de Vietnamese cultuur. Sommige kleuren of vormen zijn 

bijvoorbeeld geschikter dan andere. 

Hieronder een voorbeeld van een van onze digitale borden.  

 

 

 

 

 

 

De nieuwe naam: Step the gap  
  

Lieke heeft het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl ontworpen. Zij lichtte 

het ontwerpproces toe. Ze onderzocht o.a. vormen, kleuren en lettertypes. 

Daarbij vormde de cultuur van Vietnam de basis, samen met de betekenis 

van Step the gap: de kloof overbruggen, een handje helpen, de weg naar 

ontwikkeling. Anne-Marie legt uit dat we de nieuwe huisstijl gaan 

uitwerken in alle onze communicatie-uitingen en ook in gaan zetten in een 

voor ons nieuw social media kanaal: Instagram. 

 

Hieronder het logo, met het kleurenpalet en enkele uitwerkingen naar 

communicatiemiddelen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 



 

• Letter van de naam: strak, modern, duidelijk, krachtig 

• Letter van de ondertitel: bijna tegengesteld, inktachtig, persoonlijk, ook 

krachtig 

• De lettertypen weerspiegelen de contrasten tussen de beide landen. In 

ons werk en in het logo brengen we die samen. 

• Het kleurenpalet is zacht. De kleuren van de Vietnamese vlag zijn 

namelijk te hard om in de communicatie te gebruiken, het wordt er 

schreeuwerig van. Dit kleurenpalet is vriendelijker en laagdrempeliger. 

• Het logo verbeeldt het ín en het buiten de samenleving staan en de 

verbinding daartussen. 

• In de cirkel zien we de ronde vorm van het stempel terug dat we in de 

huidige huisstijl gebruiken. 

• De ronde vorm is eenvoudig en krachtig. 

• In de linkeruitwerking zien we dat het beeld 'afloopt'/geen kader heeft. 

Dit verbeeldt het doorgaan van het ontwikkelingsproces. 

• De stippellijn geeft dit ook aan: de weg naar verdere ontwikkeling 

• Tot slot zien we de ster uit de Vietnamese vlag ook terug. 
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