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Our mission is to increase the well-being of disadvantaged people 
by	improving	their	knowledge,	skills	and	confidence.	

We focus on the positive direction of the mindset.
Because we do this without the use of 

medication, medical treatment 
or physical therapy, 
we have chosen for

MENTAL HEALTH IMPROVEMENT
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Voorwoord

Het jaar 2014 is het derde jaar van de Stichting MHIVN.
In dit afgelopen jaar is in Vietnam gewerkt aan de verdere ontwikkeling en de uitvoering van  
de projecten:

• brailleproject voor blinde en slechtziende kinderen en 
• starten van een eigen bedrijf voor alleenstaande moeders

In Nederland hebben we in de loop van 2014 verdere ervaring opgedaan in het op grotere schaal contact 
zoeken met fondsen. Dat heeft ons veel opgeleverd.

Dit jaarverslag beschrijft het doel en de werkwijze van de stichting, de projecten die in 2014 zijn uitgevoerd 
en de manier waarop de fondsen hiervoor zijn geworven. De belangrijkste wijziging is dat we hebben 
gekozen voor twee partnerorganisaties als preferente partners, om voor de langere termijn mee samen te 
werken.	De	financiële	verantwoording	doen	we	aan	het	einde	van	het	verslag.

Wij bedanken onze donateurs en onze vrijwilligers in Nederland en in Vietnam voor hun bijdrage  
aan ons werk!

Bestuur  MHIVN,  

Henk Brinksma     
Geert Streppel
Peter de Vries
 

februari 2015
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1. Organisatie

1.1. Doelstelling, visie, missie en werkwijze

Doelstelling

Stichting MHIVN richt zich op:
• het versterken van NGO’s en non profit organisaties bij het ontwikkelen van programma’s voor  
 mensen die buiten de Vietnamese samenleving staan en die gericht zijn op het  vergroten van hun  
 mentale en economische onafhankelijkheid;
• het selecteren van projecten die een resultaatgerichte aanpak voorstaan voor de  armoedebestrijding;
• het vinden van fondsen voor de uitvoering van deze programma’s;
• het door Vietnamese NGO’s en non profit organisaties laten uitvoeren van deze programma’s;
• het volgen en evalueren van de projecten met als doel de leereffecten te benoemen en te  
 benutten in nieuwe projecten.

Onze visie, missie en werkwijze
 
Onze visie 
Onze visie is een Vietnamese samenleving waaraan mensen zonder uitsluiting kunnen deelnemen. 
De mensen die buiten hun toedoen buiten deze samenleving staan behoren geholpen te worden door 
mensen die het meer dan goed hebben, wanneer de overheid daarin nog niet voorziet. Wij verwachten 
dat de groep mensen die buiten de Vietnamese samenleving staat (bijvoorbeeld door fysieke of 
psychische	beperkingen,	of	door	hun	etniciteit)	de	komende	jaren	niet	op	eigen	kracht	zal	profiteren	van	
de economische groei die Vietnam nu doormaakt. Daardoor blijven ze af-hankelijk van familie, pagodes 
of andere charitatieve actoren. De eerste stappen naar onafhankelijkheid zijn de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en zelfvertrouwen. Genoemde groepen nemen veelal niet of nauwelijks deel aan het 
bestaande onderwijs: ofwel omdat het niet voldoende voorhanden is ofwel omdat de algemene opinie is 
dat dit aan hen niet besteed is. Deze groepen komen niet vanzelf over deze eerste, hoge drempel.
 
Onze missie
Wij zijn een organisatie die het welzijn van Vietnamezen bevordert.
Wij verzamelen donaties in Nederland die in Vietnam aangewend 
worden voor mensen die geen of slechts beperkte toegang hebben 
tot zorg, onderwijs en hulpverlening, door middel van programma’s 
gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden en het opbouwen van middelen van bestaan.
Onze inzet bevordert zelfstandigheid in de brede zin van het woord. 
Het helpt de mensen eigen keuzes te maken en te werken aan de 
persoonlijke ontwikkeling met als doel toegang tot de arbeidsmarkt en 
het bereiken van economische onafhankelijkheid. Hiermee leveren 
we een bijdrage aan de bestrijding van armoede. Wij richten ons 
op die mensen die, gezien hun positie in de samenleving, normaal 
gesproken niet voor hulp in aanmerking komen. 
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Wij willen een stabiele factor van invloed zijn, die een krachtige stimulans aan de armoedebestrijding geeft. 
Wij doen dit vanuit betrokkenheid en vanuit een professionele achtergrond op basis van ruime werkervaring. 
Wij geloven in de werking van voorbeeldprojecten die door lokale medewerkers worden uitgevoerd. Het is 
onze uitdaging deze te vertalen naar grotere gebieden en naar meer deelnemers. 

Onze stichting heeft een uitgebreid netwerk in Vietnam door de werkzaamheden ter plaatse van de 
voorzitter gedurende ruim 6 jaar. De opgedane kennis van het dagelijks leven, van de overheid, de 
zelfhulpgroepen en de NGO’s levert directe toegang op tot ervaren en deskundige uitvoerders en deel-
nemers van projecten. Wij kiezen voor een model waarbij deze uitvoerders de hoofdrol spelen in de 
projecten, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan en waarbij zij deze verder kunnen ontwikkelen  
en vertalen naar de behoeften van de Vietnamese bevolking.

Werkwijze
Onze stichting heeft na de start in 2012 eerst gekozen voor de verdieping en verbreding van haar relaties 
met een aantal lokale NGO’s die hun basis hebben in Hanoi. Deze organisaties hebben zich bewezen als  
betrouwbare partners in eerdere projecten al voordat de stichting werd opgericht. Met deze NGO’s is 
gezocht naar geschikte projecten die bijdragen aan de doelstelling van onze stichting. Projecten komen 
in aanmerking als ze bijdragen aan de bevordering van mentale onafhankelijkheid en economische zelf-
standigheid van kansarmen. De NGO’s worden eventueel door de voorzitter en zijn twee medewerksters in 
Vietnam begeleid in het opstellen van de projectaanvraag, het benoemen van de gewenste resultaten en de 
weg ernaar toe, het uitvoeren van de projecten en in de evaluatie ervan. In 2014 is deze aanpak voortgezet. 

Uitgangspunt is dat projectuitvoerders Vietnamese medewerkers van lokale organisaties zijn, zodat de 
opgedane kennis en ervaring in het land blijven. Deze professionele organisaties ontvangen de donaties  
voor hun werkzaamheden zoals overeengekomen in een projectcontract. Dit in tegenstelling tot de 
Nederlandse vrijwilligers en bestuursleden. De twee medewerksters in Vietnam ontvangen een vrijwilligers-
vergoeding. Daarom kunnen wij met recht zeggen dat alle donaties volledig terecht komen in Vietnam.

De voorzitter is in 2014 twee maal drie maanden aanwezig geweest in Vietnam om inhoud te geven aan 
deze begeleiding. 
De	Vietnamese	financial	controller,	Vu	Ngoc	Thoa,	die	in	2012	ter	ondersteuning	van	de	voorzitter	is	
aangetrokken, heeft ook in 2014 haar meerwaarde volop bewezen. Thoa controleert de bestedingen van de 
Vietnamese	uitvoerende	organisaties	en	adviseert	het	bestuur	over	financiële	zaken	die	te	maken	hebben	
met de projecten in Vietnam. Voor deze werkzaamheden ontvangt zij een vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast is in de persoon van Dinh Thuong Huyen in 2013 nog een bestuursondersteuner aangetrokken. 
Als communicatiemanager ondersteunt zij de voorzitter bij de communicatie tussen onze stichting en 

Vietnam. Naast het mondeling en schriftelijk vertalen weet zij ook 
de cultuurverschillen te overbruggen. Ook zij is in 2014 onmisbaar 
gebleken en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Thoa en Huyen worden door onze voorzitter opgeleid tot 
medewerkers die onze stichting vertegenwoordigen in Vietnam. 
Hiermee is een basis gelegd voor volwaardige projectondersteuning 
en –controle gedurende het gehele jaar, ook wanneer de voorzitter 
niet in Vietnam is. Onze stichting legt de projectvoorstellen voor aan 
donateurs en fondsen in Nederland. 
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1.2. Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  
Drie ondernemers die naast hun zakelijke activiteiten tijd en aandacht beschikbaar stellen voor deze 
maatschappelijke activiteit. De keuze voor een klein bestuur is gemaakt met het oog op een vlotte 
werkwijze. 

Bestuur en vrijwilligers komen in aanmerking voor vergoeding van onkosten. Desgewenst kunnen 
zij afzien van de vrijwilligersvergoeding voor hun inzet en geleverde arbeid. Hun inzet en geleverde 
arbeid worden dan als donatie in natura aan de stichting geschonken. Deze vergoedingen komen dan 
indirect als donatie ten goede aan de stichting en de vrijwilliger komt in aanmerking voor aftrek van de 
inkomstenbelasting. Ook de reis- en verblijfskosten van de voorzitter zijn privédonaties aan de stichting.

 

Bestuursondersteuning in Vietnam
• Thoa neemt audits af en controleert de (financiële) voortgang van de projecten. Ook analyseert ze  
 de financiële paragraaf van projectaanvragen, op basis waarvan ze de voorzitter adviseert. Vanaf 2015  
 wordt zij ook toezichthouder op en beheerder van het door MHIVN opgebouwde Microkrediet Fonds.
• Huyen bezoekt (mogelijke) uitvoerende organisaties en lopende projecten en doet daarvan verslag  
 aan de voorzitter. Ze vertaalt Engelse teksten naar het Vietnamees en andersom, zowel mondeling  
 als schriftelijk.  
• Beiden worden opgeleid door Peter tot zijn zaakwaarnemer van onze stichting en zijn plaatsvervanger  
 bij diens afwezigheid. Zodoende vertegenwoordigen ze onze stichting in Vietnam.
       
Vrijwilligers
De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers:
• particuliere fondsenwerving 
 organiseren jaarlijkse evenementen/informatiemiddagen, lezingen, acties met clubs en scholen,  
 stand bemensing op fairs en (kerst)markten.
• uitvoeren communicatieplan 
 website, nieuwsbrief, sociale media, brochure en jaarverslag. 

BESTUUR
Geert Streppel
Henk Brinksma
Peter J. de Vries

ACTIVITEITEN- 
COMMISSIE
Harmke Veldhuizen 
bestuursondersteuning
José Olde Dubbelink
Anneke Boven

COMMUNICATIE

tekst
Anne-Marie Krap   
vormgeving
Lieke Bakker

WEBSITE EN 
BOEKHOUDING

Nanette Kalisvaart

BESTUURSONDER- 
STUEUNING IN VIETNAM 
financieel	controler
Vu Ngoc Thoa
communicatie manager
Dinh Thuong Huyen
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2. Projecten in 2014

2.1.  Braille voor 10 blinde of zeer slechtziende kinderen   
  Thai Binh – Blind Association 

2.1.1 Doel en projectbegroting
Tien blinde en slechtziende kinderen die afkomstig zijn uit een gebied waar geen scholingsmogelijkheden 
voor hen zijn, krijgen les in braille gedurende negen maanden. De kinderen verblijven samen met twee 
verzorgers in het blindeninstituut Thai Binh Association of the Blind. Ze zijn er intern omdat de afstanden 
te groot zijn om iedere dag de reis van huis naar school te maken. Na de opleiding kunnen ze het 
onderwijs volgen op hun lokale school en zijn hun toekomstmogelijkheden aanzienlijk toegenomen. 
Aansluitend worden de leerlingen begeleid in de overstap naar een passende vervolgopleiding.

 Projectbegroting 
 De kosten van het project hebben betrekking op: 
 •  werving en selectie van leerlingen
 •  medisch onderzoek visuele beperkingen van de deelnemers
 •  bedden, lakens, muskietennetten
 •  inrichting lokaal
 •  leermiddelen
 •  salaris docent en verzorgster

De Stichting Kootje Fundatiën heeft wederom onze aanvraag voor een donatie gehonoreerd met een 
bijdrage van € 1.500,-. Dit is ongeveer de helft van de projectkosten. De andere helft is afkomstig van 
individuele giften aan MHIVN. De lokale overheid draagt ook bij aan het project en neemt de kosten voor 
water, elektriciteit en voeding voor haar rekening. Het project is maart 2014 gestart en duurt tot december 
2014.

2.1.2  Aanpak en proces 
De negen maanden durende cursus is aanzienlijk meer dan uitsluitend het leren van braille. Kinderen die 
volledig blind zijn of ernstig visueel gehandicapt met een progressief karakter komen in aanmerking voor 
deze klas. Voordat de cursisten starten in Thai Binh zijn ze al onderzocht door de oogarts. 

Stappenplan
• De eerste weken wordt aandacht besteed aan gewenning aan elkaar en het vinden van de weg van  
 en naar de eetzaal, slaapzaal, toiletten, wasruimten en het klaslokaal. De Blinden Associatie beschikt  
 namelijk over meerdere gebouwen op het terrein. 
• Wanneer de leerlingen, variërend in leeftijd van 5 – 15 jaar, de weg weten te vinden en zich voldoende  
 op hun gemak voelen, start de docent met alfabetisering.  
• Zodra de woordenschat en spellingsvaardigheid groot genoeg zijn, wordt het braillegereedschap  
 geïntroduceerd. Dit bestaat uit een prikpen en aluminium dopjes. Nu begint het beheersen van het  
 brailleschrift: schrijven en lezen. Er is onder andere een uitgebreide braillebibliotheek aanwezig waar  
 de docent en leerlingen gebruik van kunnen maken.
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• Zodra de leerlingen het lezen en schrijven van braille voldoende beheersen, kunnen de leerlingen in het  
 computerlokaal verder werken op het toetsenbord. Dankzij een donatie van de Hessel de Vries Stichting  
 is in 2013 een vijftal computers aangeschaft. Met speciale software en geluidsboxen worden de letters  
 uitgesproken als de desbetreffende toets wordt aangeslagen. Voor controle kunnen ingetypte woorden  
 of zinnen worden teruggeluisterd en typefouten meteen worden hersteld. Vanaf dit moment versnelt het  
 leerproces enorm en kunnen de kinderen in no-time “blind typen”. Dezelfde software kan ook  
 documenten “voorlezen” waardoor de leerlingen (school)boeken kunnen beluisteren en via e-mail gaan  
 corresponderen. Vanaf dat moment is een onbegrensde wereld voor geopend en die betreden ze vol  
 enthousiasme.
• Nu is het tijd om buiten het terrein van de Blinden Associatie  
 lessen te volgen bij de naburige basisschool. Met de onderwijzers  
 is een goede samenwerking ontstaan. Zij zijn inmiddels gewend  
 aan deze bijzondere populatie die met enige regelmaat hun stad  
 bezoekt. Zij voegen veel toe aan de opgedane kennis van de  
 blinde pupillen wiens wereld steeds groter wordt.
• Inmiddels is de brailleklas gesplitst in een deel dat ‘s morgens  
 naar de lokale basisschool gaat en een deel dat wat meer tijd  
 nodig heeft om daarop voorbereid te worden. Voor de lunch is  
 de klas weer compleet. Vervolgens wordt aandacht besteed  
 aan sociale- en communicatieve vaardigheden. Het vergroten | 
 van zelfvertrouwen is hier het centrale thema en leerdoel.
• Daarmee komt ook het eind van de negen maanden durende opleiding in zicht en wordt er toegewerkt  
 naar de overdracht naar de lokale basisschool. Wanneer de kinderen weer teruggaan naar hun ouders,  
 stromen ze in op de basisschool in hun woonplaats. Voor 8 van de 10 cursisten is dit gelukt en voor hen  
 heeft Thai Binh Blind Association het verschil van dag en nacht gemaakt voor hun toekomstperspectief.

2.1.3 Projectbezoek aan de Thai Binh Association of the Blind
Op 10 mei en op 25 oktober 2014 brachten de voorzitter en de twee lokale bestuursondersteuners 
een bezoek aan dit blindeninstituut. MHIVN raakte wederom onder de indruk van de grote inzet van de 
kinderen. Zij grijpen de kans om te leren lezen en schrijven met beide handen aan. MHIVN-voorzitter 
Peter de Vries sprak zijn bewondering en waardering uit voor de leerkracht. Mede doordat de kinderen 
ver van huis verblijven, zijn de omstandigheden niet bepaald gemakkelijk. Toch was duidelijk te zien dat 
de kinderen zich volkomen op hun gemak voelen. De huiselijke sfeer die ze ervaren vloeit voort uit de 
tweeledige begeleiding en verzorging: de do-cente die de kinderen braille leert en de verzorgster die de 
maaltijden bereidt, de kleren wast en alle andere praktische zaken behartigt. 

Tijdens de vergadering met het management van het instituut is de voortgang besproken en zijn er 
suggesties gedaan voor verdere verbetering. MHIVN heeft in overleg met de Blind Association besloten 
in 2015 geen brailleklas te starten. Omdat dit in 2013 en 2014 heeft plaatsgevonden is deze doelgroep 
voorlopig dermate uitgedund dat we beter even kunnen wachten. Wel blijft de prioriteit van kracht voor het 
leren van lezen en schrijven aan blinde en zeer slechtziende kinderen zodat zij kunnen instromen in het 
lokale basisonderwijs. Als resultaat van de evaluatie heeft MHIVN besloten in 2015 een donatie te geven 
voor	twee	waterfilters.	Tevens	overweegt	de	stichting	om	de	renovatie	van	vijf	slaapvertrekken	voor	een	
deel	te	financieren.
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2.2  Starten van een eigen bedrijf door 60 alleenstaande moeders 
	 	 Microfinance	&	Development	Centre

2.2.1  Doel, achtergrond en opzet  
Het doel van het project is om 60 alleenstaande moeders in de An Chau gemeenschap in staat te stellen 
zelfstandig een inkomen te verwerven met behulp van een eigen bedrijfje. Voorbeelden van beroepen die 
de vrouwen kunnen uitoefenen en waar vraag naar is binnen de gemeenschap: het verbouwen van rijst, 
groente en fruit en het fokken van varkens en kippen om te verkopen.

Onze stichting besloot in 2012 dit project in uitvoering te nemen. Het heeft een jaar geduurd om voldoende 
donaties te verzamelen. Medio oktober 2013 is het twee jaar durende project van start gegaan.  
De	uitvoering	van	het	project	is	in	handen	van	Microfinance	and	Development	Centre	(M&D).	Dit	is	een	
Vietnamese	NGO	die	zich	richt	op	microkredietfinanciering	en	duurzame	ontwikkeling.	M&D	wordt	hierin	
ondersteunt door ervaren en getrainde vrijwilligers van de Vietnamese Women’s Union (Vrouwenbond, 
afgekort VWU), die tot doel heeft het beschermen van de rechten van vrouwen en de bevordering van 
gelijkheid tussen man en vrouw.

Achtergrond
An Chau ligt ongeveer 140 kilometer van Hanoi en is de armste 
gemeenschap in het Son Dong district van de provincie Bac Giang. 
Van de inwoners leeft 85 procent van de landbouw. In An Chau 
zijn 722 vrouwen lid van de VWU, waarvan ruim 100 vrouwen 
alleenstaande moeder zijn. Deze laatste groep heeft steun nodig 
bij het verwerven van voldoende inkomen voor een gezonder 
leven en voor de kosten van scholing van de kinderen. Met een 
betere economische situatie kunnen deze kwetsbare gezinnen de 
kwaliteit van hun leven verbeteren en de vooruitzichten van de 
kinderen verhogen. Voor dit project selecteerden de VWU  
en	M&D	60	deelneemsters.

Opzet van het project
Onze	stichting	financiert	de	training,	begeleiding	en	coaching	van	de	deelneemsters	en	van	de	
projectorganisatie.	De	stichting	M&D	zorgt	samen	met	de	voor	de	praktische	uitvoering	en	training.	

Het project zorgt voor continue begeleiding en coaching, ook op de langere termijn. De kwetsbare 
eenoudergezinnen worden op deze manier begeleid naar zelfstandigheid en economische 
onafhankelijkheid. Het project voorziet in: 
•	 Trainingen	en	cursussen	over	financieel	management	en	ondernemerschap.
• Een training om deelneemsters ‘spaarvaardiger’ te maken door het inleggen van een maandelijkse  
 kleine bijdrage in een fonds. Deelneemsters kunnen een beroep doen op dit fonds. Een ’commissie van  
 deelneemsters’ beslist over de aanvragen.
• Een microkredietfonds om de vrouwen te helpen hun inkomsten te vergroten, moeilijkheden bij het  
 opzetten van een eigen bedrijf te overwinnen en hun levens te stabiliseren. 
• De vrouwen worden ingedeeld in groepen van vijf. Vier groepen samen vormen een ‘center’. Er zijn drie  
 centers. Eens per maand komen de vier groepen van de drie centers bijeen om hun ervaringen te delen  
 en elkaar te steunen in dagelijkse bedrijfsproblemen.
 Elke groep heeft een leider en elk center heeft een leider en een assistent.
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• Zowel de groepen als de centers en de leidsters en assistenten krijgen begeleiding. De deelneemsters  
	 ontvangen	individuele	coaching	door	een	medewerker	van	M&D	gedurende	een	periode	van	twee	jaar.

Het onderdeel microkredietfonds is onder verantwoordelijkheid van de Vietnamese Bank voor Sociaal 
Beleid	gerealiseerd,	met	uitvoerende	begeleiding	van	M&D	in	nauwe	samenwerking	met	de	VWU	en	de	
lokale overheid.

2.2.2 Tussentijdse evaluatie 
Met	M&D	is	de	afspraak	gemaakt	dat	er	een	tussentijdse	evaluatie	zou	zijn	een	jaar	na	de	start.	Daartoe	
heeft	M&D	een	rapport	aangeleverd	dat	is	besproken	met	MHIVN.	MHIVN	heeft	tevens	het	project	
bezocht.

Samenvatting tussenrapportage Training en microkrediet voor 60 alleenstaande moeders. 
Gezinsondersteuning door economische ontwikkeling in An Chau Community, Vietnam.  
Looptijd: oktober 2013 tot november 2015.  
Deze rapportage heeft betrekking op het eerste jaar vanaf de start.

DOELSTELLING
• Inkomen creëren en welvarende huishoudens ontwikkelen voor 60 alleenstaande moeders in  
 de gemeenschap An Chau, via de subdoelen:
	 o	 Toename	van	kennis	en	vaardigheden	voor	financieel	management	en	ondernemerschap.
  Door trainingen, individuele coaching en via bijeenkomsten in kleine groepen (centers) waarin de  
  dagelijkse problematiek wordt besproken en men elkaar oplossingen aanreikt.
 o Inzet van een microkredietfonds om de vrouwen te helpen hun inkomsten te vergroten,    
  moeilijkheden bij het opzetten van een bedrijf te overwinnen en hun levens te stabiliseren.

De	uitvoering	van	het	project	is	in	handen	van	M&D,	met	ondersteuning	van	VWU.

PLAN 
1. In zes maanden tijd drie groepen van elk 20 vrouwen een 3-daagse training geven.
2. De vrouwen coachen bij het schrijven van een ondernemingsplan en bij de inzet van microkrediet.
3. Kleine groepen (centers) oprichten en de maandelijkse bijeenkomsten daarvan faciliteren.
4. Vergroten kennis- en vaardigheden  van de VWU-vrijwilligers in deze gemeenschap zodat het project  
 na de projectperiode blijft voortbestaan.
5. Alle deelnemende vrouwen hebben na voltooiing van het project een hoger inkomen.
6. Van de deelnemende vrouwen komt t 
 ieder jaar 8% boven de armoedegrens. 
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TUSSENTIJDS RESULTAAT 
1. De trainingen van de 60 deelneemsters zijn succesvol uitgevoerd.
	 a.	 De	basistraining	financieel	management	en	ondernemerschap	is	gevolgd	door	alle	vrouwen.	 
	 	 Een	extra	onderdeel	is	aan	de	training	toegevoegd:	financiële	planning	gericht	op	sparen.	 
  De trainingen vonden plaats op: 
  I. 26 t/m 29 december 2013
  II. 7 t/m 9 mei 2014
  III. 5 t/m 7 augustus 2014

RESULTAAT  deze doelstelling is behaald.

2. Via individuele coaching en groepsgewijze begeleiding zijn alle vrouwen begeleid in het opstellen  
 van een ondernemingsplan en de toepassing van microkrediet.

RESULTAAT alle 60 vrouwen ontvangen coaching en 46 vrouwen maken gebruik van een microkrediet. 
Van deze groep benutte 74 % een deel van het geld voor de opleiding van de kinderen, naast de 
besteding aan bedrijfsmatige activiteiten. Deze vrouwen zijn zo arm en hebben zoveel dagelijkse 
problemen dat het onmogelijk is het krediet alleen voor bedrijfsmatige activiteiten te gebruiken. Hun gezin 
heeft	baat	bij	het	krediet	en	de	aflossing	wordt	gedaan.	Een	groep	van	26	vrouwen	besteedde	het	krediet	
alleen aan bedrijfsmatige activiteiten. Tot slot is een kleine groep (nog) niet in staat om een krediet aan te 
gaan omdat ze nog te veel in de beginfase van een bedrijfsplan verkeren of het nog niet aandurven om 
schulden	te	maken.	Deze	vrouwen	worden	begeleid	in	financiële	planning	en	sparen.

3. Uit de eerste twee trainingsgroepen (zie 1.) zijn interessegroepen (centers) samengesteld.  
 Dit heeft geleid tot de volgende zes groepen: 
 a. kippen houden
 b. varkens houden
 c. landbouw 
 d. detailhandel
 e. algemene groep
 f. algemene groep
 
RESULTAAT  in totaal doen 43 van de 60 vrouwen iedere maand mee aan een interessegroep.  
De deelneemsters van de laatste training zijn hier nog niet in meegenomen. De groepen hebben 
maandelijkse bijeenkomsten gericht op het delen van ervaringen, bespreken van knelpunten en   
verkennen van oplossingen. 

4. PLAN  Ten behoeve van kennistoename in de gemeenschap een brede training geven aan de  
 vrijwilligers afkomstig uit de VWU. Deze leden hebben zich in eerdere projecten bewezen als  
	 waardevolle	ondersteuners.	De	training	is	gericht	op	de	vergroting	van	de	kennis	over	financiële	 
 planning in het algemeen en sparen in het bijzonder. Daarnaast worden de principes van microkrediet  
 en de werking van het project uitgelegd. 

RESULTAAT  41 vrijwilligers van de VWU hebben deze training gevolgd. Na de training is de voorzitter van 
de lokale VWU een pilot gestart met een zelfstandige spaar- en leengroep volgens het model van VSLA 
(Village Savings and Loan Associates). Deze groep bestaat uit 24 leden en werkt nu 10 maanden volgens 
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de regels van een spaargroep. In een maandelijkse bijeenkomst worden alle spaar- en leenactiviteiten 
volgens strikte regels uitgevoerd onder toezicht van alle leden. In oktober beschikte de groep over een 
gespaard bedrag van ruim 1.000 dollar en liepen er leningen aan acht leden.

5. PLAN  Alle deelnemende vrouwen hebben na voltooiing van het project een hoger inkomen. 
RESULTAAT  57% van de deelnemers heeft een hoger inkomen dan voor deelname aan het project.

6. PLAN  van de deelnemende vrouwen komt ieder jaar 8% boven de armoedegrens uit. 
RESULTAAT  dit is nog niet vast te stellen in deze fase van het project.

SUCCESSEN
• Alle partijen werken mee zoals beloofd.
• 60 alleenstaande moeders maken gebruik van het project en laten hun families meedelen in  
 de successen.
• Er wordt voortgang geboekt in de verbetering van de economische situatie van de gemeenschap.
 
KNELPUNTEN
• Er zijn potentiële deelnemers die niet mee kunnen doen omdat ze iedere dag ver van huis aan het  
 werk zijn en daar geen dag kunnen missen.
• Vanwege het lage opleidingsniveau mist een aantal vrouwen de vaardigheden om te rekenen,  
 te analyseren en te plannen. 
• Een aantal vrouwen is zeer timide en bang zich uit te spreken.
• Het gebied is dermate arm dat verschillende bedrijfjes instabiel blijven en zeer seizoensgebonden.
• De situatie van veel vrouwen is onevenwichtig: er doen zich steeds nieuwe problemen voor waardoor  
 men het project niet optimaal kan benutten.

2.2.3 Projectbezoek An Chau commune, Bac Giang provincie. 
Op 6 oktober bezocht het MHIVN-team (Peter, Thoa, Huyen) het project. We werden welkom geheten 
op het kantoor van People’s Committee van de commune An Chau. Het bestuur legde ons uit dat het 
een erg arme, agrarische streek is met veel werkloosheid en veel alleenstaande moeders. De leidster 
van de Vrouwen Unie vertelde dat de spaarmethode inmiddels gehanteerd wordt en dat er met kleine 
bedrijvigheid is gestart, waarvan een deel met behulp van microkrediet. 

Aansluitend daarop bezochten we een drietal deelneemsters. De bedrijvigheid om inkomsten te verwerven 
bestond hier uit respectievelijk kippen fokken, jenever stoken en varkens fokken. Twee van de drie 
deelneemsters toonden een actieve inzet en de derde mevrouw werd gehinderd doordat onlangs een nier 
bij haar was verwijderd. Dit had onder meer tot gevolg dat haar bedrijvigheid op een laag pitje was komen 
te staan. Het microkrediet was aangewend om de operatie te kunnen betalen. De andere twee dames 
toonden overtuigend hun zakelijke activiteiten en potentiele succes. 

‘s Avonds bezochten we de bijeenkomst van de spaargroep. Dit betreft ongeveer de helft van de  
60 deelneemsters aan het project. In een geanimeerde sfeer stroomden ze binnen en ze hadden elkaar 
veel te vertellen. De spaarkas wordt beheerd door drie sleutelbewaarders die elk één slot ervan kunnen 
bedienen. Naast het gespaarde geld bevinden zich de kasboeken van de deelneemsters in de kas.  
Elke bijeenkomst wordt een inleg gedaan variërend tussen een minimum- en maximumwaarde en daar 
wordt aantekening van gemaakt. Vervolgens is er de gelegenheid om een beroep te doen op het collectief 
gespaarde vermogen. De verzoeken daartoe worden geïnventariseerd en in gezamenlijk overleg wordt 
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besloten welke gehonoreerd worden. Ook hiervan wordt aantekening gemaakt en de overeengekomen 
aflossingstermijn	wordt	genoteerd.	De	spaarkas	is	bedoeld	voor	calamiteiten	en	noodvoorzieningen	
zoals schade aan de woning die hersteld moet worden, medische kosten of andere onvoorziene en 
acute kosten. Op de vraag die we stelden aan de deelneemsters wat zij het meest waarderen aan de 
spaargroep-bijeenkomsten	werd	geantwoord:	het	bij	elkaar	komen	en	delen	van	elkaars	financiële	
behoeften. Hierdoor leert men elkaar nog beter kennen en dat leidt tot een beter begrip van de 
persoonlijke situatie. Het uitwisselen van suggesties hoe daar adequaat mee om te gaan en met elkaar te 
bepalen wie geld uit de kas kan lenen, levert de oplossingen van binnenuit. Bovendien genereert het de 
autonome gezamenlijke betrokkenheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid.

Ook hier heeft het projectbezoek ons veel aanvullende informatie opgeleverd die anders onopgemerkt zou 
zijn gebleven. Het bevestigt voor een groot deel de armoede die het gebied op grote achterstand houdt. 
De	nauwe	samenwerking	tussen	de	vier	partijen	M&D,	VWU,	People	‘s	Committee	en	MHIVN	bundelt	
overduidelijk de krachten tot veel meer dan de som van de losse delen. Een punt van aandacht is het 
verstrekken van microkrediet aan een ander doel dan het starten van bedrijvigheid. Wanneer het wordt 
vertrekt	om	medische	kosten	te	betalen	kan	de	aflossing	van	de	lening	in	gevaar	komen	en	de	problemen	
groter.
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Het doel van onze stichting is het bereiken van meer zelfvertrouwen en (economische) onafhankelijkheid 
van Vietnamezen die weinig kansen hebben vanwege hun afkomst, handicap en/of grote armoede.
De	uitvoering	van	ons	werk	vindt	plaats	in	Vietnam	terwijl	de	financiële	middelen	uit	Nederland	komen.	
Onze voorlichting is daarom hoofdzakelijk gericht op het Nederlandse publiek.

We zijn in 2012 begonnen met de in Vietnam gebouwde en beheerde website (www.mhivnfoundation.
com), een Facebookpagina (www.facebook.com/mhivn) en een beleidsplan. In 2013 is de websitebouw en 
het beheer helemaal overgegaan naar Nederland. Dit was mogelijk door de komst van Nanette Kalisvaart, 
een vrijwilliger die veel ervaring heeft in deze tak van sport. 

Met de aansluiting van Lieke Bakker als vormgever en Anne-Marie Krap als tekstschrijver werd het ook 
mogelijk om de inhoud van de website te verbeteren, de vormgeving aan te passen en om een nieuwsbrief 
op te zetten.
In 2013 en 2014 zijn telkens twee nieuwsbrieven verzonden naar alle donateurs, betrokken fondsen en 
een brede kring van belangstellenden.

2014
Onze voorzitter heeft voorlichting gegeven over het werk van de stichting op de informatiemiddag ter 
gelegenheid van de tweede verjaardag van onze stichting op 9 februari 2014 in de HEMA te Heerenveen.

Bij de volgende gelegenheden/op de volgende markten stonden we met een kraampje met Vietnamese 
producten en informatiemateriaal:
• 2e verjaardag van de stichting in de HEMA op 9 februari 2014
• Pompeblêdfair in Oranjewoud op 17 mei 2014
• Multi Culti markt in Heerenveen op 7 juni 2014
• Kerstmarkt in Heerenveen op 13 december 2014
• Presentatie op uitnodiging van de Rotary Joure op 15 december 2014
• De Andere Kerstmarkt in Oudeschoot op 20 december 2014

Het is weer goed geweest om uitleg te geven over onze activiteiten. We merken dat we er zelf bedrevener 
in raken en dat het tot duidelijkere en betere beeldvorming van de stichting leidt. In totaal hebben deze 
activiteiten € 1.005,00 aan donaties opgeleverd.

3. Voorlichting
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Vooruitblikkend op de komende vijf jaren kiest onze stichting voor een voortzetting van het beleid  
zoals verwoord in het eerste beleidsplan 2012-2013.  
www.mhivnfoundation.com/about-us/about-mhivn/78-beleidsplan-2012-2013
Dit beleid is afgelopen jaar herschreven. We geven het hieronder weer. 

Ons doel is en blijft:  

Het bevorderen van mentale en economische 
onafhankelijkheid van kansarmen in Vietnam.
De	keuze	voor	een	project	voor	het	starten	van	een	eigen	bedrijf	met	behulp	van	microfinanciering	zetten	
we door in 2015 t/m 2017. In onze ogen is economische onafhankelijkheid op een goede manier te 
bereiken door mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde  
is de begeleiding en opleiding in de zakelijke aspecten van het ondernemerschap van de deelnemers.

Daarnaast heeft de spaargroep en de VSLA-methodiek (Village Savings and Loan Associates) een 
bijzonder grote waarde. We vinden het van belang dat er inzicht ontstaat in de waarde van sparen. 
Dit	is	essentieel	voor	financiële	zelfstandigheid	en	onafhankelijkheid.	Gebruik	van	microkrediet	zou	
gereserveerd	moeten	worden	voor	een	korte	termijn	met	een	redelijke	verwachting	op	snelle	aflossing.	
Daarom zou het nadrukkelijker aan de haalbaarheid van het bedrijfsplan gekoppeld kunnen worden.  
Voor diegenen waarvoor dat nog niet haalbaar is, willen het volgen van daartoe benodigd (beroeps) 
onderwijs bieden. Hierin willen we voorzien in onze projecten. 

We	hebben	daarbij	projecten	voor	ogen	die	significant	verschil	maken	voor	de	toekomst	van	de	
deelnemers. We denken aan projecten zoals het leren van braille aan blinde kinderen in Thai Binh en  
het starten van kleinschalige bedrijvigheid met microkrediet door alleenstaande moeders in Bac Giang. 
Het concrete en meetbare resultaat van deze projecten maakt voor de deelnemers een wezenlijk verschil 
en verandert hun leven. Voor een blind kind dat braille beheerst is het volgen van verder onderwijs 
mogelijk geworden. Een alleenstaande moeder die inkomen kan verwerven uit zelfstandige arbeid bereikt 
economische onafhankelijkheid voor zichzelf en voor haar kind(eren).  

Bovenstaande aspecten zijn kerncriteria waar nieuwe projectaanvragen aan getoetst zullen worden.  
In de komende jaren willen we verdere stappen zetten in deze richting. De samenwerking met onze twee 
preferente partnerorganisaties zetten we voort. Aan beide hebben we de intentie kenbaar gemaakt dat we 
continuïteit nastreven voor een langere termijn. Hoe lang dat zal gaan duren willen we laten afhangen van 
de ervaringen. Tevens willen we open blijven staan voor nieuwe partners indien die overeenkomen met de 
visie,	missie	en	werkwijze	van	MHIVN.	Door	onze	nauwe	en	positieve	samenwerking	met	M&D	en	TBBA	
hoeven we niet actief op zoek te gaan naar nieuwe partners. Dit geeft ons een vertrouwd gevoel en biedt 
stabiliteit.

4. Beleid 2015-2020

www.mhivnfoundation.com/about-us/about-mhivn/78-beleidsplan-2012-2013
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De cijfers uit dit hoofdstuk komen uit de jaarrekening 2014 van onze stichting.

Inkomsten
In 2014 en 2013  heeft onze stichting volgende de inkomsten ontvangen:

Giften    2014 2013
Giften particulieren €   3.389,- €    4.253,-
Privé gift voorzitter €  4.727,- €    4.333,-
Giften bedrijven €  1.300,- €   1.200,-
Donatie Stichtingen €   7.000,- €  13.357,-
Overige baten  €      369,- €    1.004,-
Totaal   € 16.785,- €  24.147,-

Uitgaven
In 2014 en 2013 heeft onze stichting kosten gemaakt voor de uitvoering van de volgende projecten:

Projectkosten 2014 2013
Thai Binh Blind Association €  1.950,- €   2.356,-
HILC Proposal Writing €  - €   2.510,-
M&D	Single	Moms	Bac	Giang	 	€		-	 €			5.250,-
Ondersteuning Hessel de Vries Stg.  €  - €  3.970,-
Totaal   €  1.950,- € 14.086,-

Daarnaast waren er de volgende kostenposten:

Overige lasten 2014 2013
Administratie- en advieslasten €   1.010,- €    485,-
Kantoorlasten  €         93,- €        5,-
Promotielasten €   4.707,- € 4.241,-
Algemene lasten €     169,- €     236,-
Vrijwilligers vergoeding Vietnam €  1.500,-  € 1.125,-
Totaal   €  7.479,- €  6.152,-

Totaal aan baten 2014   € 16.785,-
Totaal aan lasten 2014 -  €  9.429,-
RESULTAAT 2014   €  7.356,-

    2014  2013
Het exploitatieresultaat is € 7.356,-  € 9.404,-
               
Stand 1 januari 2014 stichtingskapitaal       € 9.404,-
Stand 31 december 2014 stichtingskapitaal  € 7.356,-

Financiële positie op 31 december 2014   € 16.760,-
         =======

5. Financiele verantwoording

De volledige jaarrekening 

opgesteld door de 

belastingconsulent is op te 

vragen bij de stichting.
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