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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 VIETNAM
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Voorwoord

Het jaar 2016 is het vijfde jaar van de Stichting MHIVN.
In dit afgelopen jaar is in Vietnam en in Nederland gewerkt aan de verdere ontwikkeling en de uitvoering 
van de projecten:

• Vervolg van het tweejarig project: 
 Starten van een eigen bedrijf voor vrouwen in Hop Tien, My Duc district.
• Voorbereidingen met onze partner M&D om in 2017 weer een tweejarig microkredietproject te starten  
 voor vrouwen. De locatie is Xuy Xa, My Duc district.
• Tevens zijn er voorbereidingen getroffen met onze partner de Thai Binh Blind Association om in 2017  
 weer een klasje te starten om blinde kinderen lezen en schrijven te leren zodat ze kunnen instromen  
 op de basisschool in hun woonplaats.
• Als een rode draad liep het transport van 267 kg aan gedoneerde kleding door het jaar 2016.  
 De kleding werd in februari geschonken en is in januari 2017 aangekomen in de haven van Hai Phong.
• Ook is er weer een aantal voorlichtingsactiviteiten en presentaties gehouden.

Dit jaarverslag beschrijft het doel en de werkwijze van de stichting, de projecten die in 2016 zijn uitgevoerd 
en de wijze van fondsenwerving. Evenals in 2015 hebben we gekozen voor dezelfde twee organisaties om 
als preferente partners voor de langere termijn mee samen te werken. Voor de financiële verantwoording 
is de complete jaarrekening beschikbaar en te downloaden via onze website. 

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

Juni 2017
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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 in het ontwikkelen van programma’s voor mensen  
 die buiten de Vietnamese samenleving staan, gericht op vergroten van hun mentale en economische  
 onafhankelijkheid;
• het selecteren van projecten die een resultaatgerichte aanpak voor de armoedebestrijding voorstaan;
• 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 
• en het volgen en evalueren van de projecten met als doel de leereffecten te benoemen en te benutten  
 in nieuwe projecten.

Visie, missie en werkwijze 
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 afhankelijk van familie, pagodes 
of andere charitatieve actoren. De eerste stappen naar onafhankelijkheid zijn de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en zelfvertrouwen. Genoemde groepen nemen veelal nauwelijks of niet deel aan het 
bestaande onderwijs, hetzij omdat het niet voldoende voorhanden is, hetzij omdat de algemene opinie  
is dat dit aan hen niet besteed is. Deze groepen komen niet vanzelf over deze eerste, hoge drempel.
 
Missie
Wij zijn een organisatie die het welzijn van Vietnamezen bevordert.
Wij verzamelen donaties in Nederland die in Vietnam aangewend 
worden voor mensen die beperkt toegang of geen 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 vertalen van deze voorbeeldprojecten naar grotere gebieden en meer deelnemers is onze uitdaging.

Onze stichting heeft een uitgebreid netwerk in Vietnam door de werkzaamheden van de voorzitter ter  
plekke vanaf 2009. 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 deelnemers 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 
zelfstandigheid 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 ernaartoe, het uitvoeren van de projecten en bij de evaluatie ervan. Het afgelopen jaar 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 die onbezoldigd hun bijdragen leveren. Uitsluitend de twee 
medewerksters in Vietnam ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Daarom kunnen wij met recht zeggen dat 
alle donaties volledig terecht komen in Vietnam. De voorzitter is in 2016 twee maal twee maanden aanwezig 
geweest in Vietnam om inhoud te geven aan deze begeleiding. 

De Vietnamese financial controller, Vu Ngoc Thoa (links op de foto), die in 2012 ter ondersteuning van 
de voorzitter is aangetrokken, heeft ook in 2016 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 vrijwilligers-
vergoeding. Daarnaast is in de persoon van Dinh Thuong Huyen in 2013 nog een bestuursondersteuner 
aangetrokken. Deze communicatiemanager ondersteunt de voorzitter waar het gaat om de communicatie 
tussen onze stichting en Vietnam. Naast het mondeling en schriftelijk vertalen weet zij ook de 

cultuurverschillen te overbruggen. Ook zij is sindsdien 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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Onze werkwijze is dat partnerorganisaties zelf de projectomschrijving met begroting bij ons indienen. 
Wel moet vermeld worden dat dit plan samen met ons is opgesteld omdat onze Vietnamese 
partnerorganisaties niet gewend zijn op een concrete manier te formuleren zoals we dat in West-Europa 
gewend zijn. Hun projectplan is dan ook tot stand gekomen na uitvoerig overleg met ons tijdens onze 
locatiebezoeken aldaar, waarna verder via e-mail vragen zijn gesteld om toelichting, nadere uitleg en 
specificatie van de kosten. Met onze bestuursmedewerkster Huyen wordt gecommuniceerd in het Engels. 
Zij vertaalt onze vragen in het Vietnamees, communiceert bovendien telefonisch met onze partners en 
doet ons weer verslag in het Engels. De begroting wordt voorgelegd aan onze controller Thoa waarna 
wordt onderhandeld over de kosten. 

1.2. Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De keuze voor 
een klein bestuur is gemaakt met het oog op een vlotte werkwijze. Bestuur en vrijwilligers zien af van 
vergoeding van onkosten, zodat deze vergoedingen indirect als een donatie ten goede komen aan de 
stichting. Ook de reis- en verblijfskosten van de voorzitter zijn privédonaties aan de stichting.

Het bestuur bestaat uit drie ondernemers die naast hun zakelijke activiteiten tijd en aandacht beschikbaar 
stellen voor deze maatschappelijke activiteit. De bestuursbe-sluiten zijn gebaseerd op meerderheid van 
stemmen.

 

 
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.
• 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.
   

    

BESTUUR
Geert Streppel
Henk Brinksma
Peter J. de Vries

ACTIVITEITEN- 
COMMISSIE

Harmke Veldhuizen 
José Olde Dubbelink
Anneke Boven

COMMUNICATIE

tekst
Anne-Marie Krap   
vormgeving
Lieke Bakker

WEBSITE EN 
BOEKHOUDING

Nanette Kalisvaart

BESTUURSONDER- 
STEUNING IN VIETNAM 
financial controller
Vu Ngoc Thoa
communication manager
Dinh Thuong Huyen
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Vrijwilligers
De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers:
• particuliere fondsenwerving 
 organiseren jaarlijkse evenementen/informatiemiddagen, lezingen, acties met clubs en scholen,  
 standbemensing op fairs en (kerst)markten.
• uitvoeren communicatieplan 
 website, nieuwsbrief, social media, brochure en jaarverslag.

In december 2016 hebben wij afscheid genomen van Nanette Kalisvaart die als vrijwilligster vanaf het 
begin de website heeft beheerd en de boekhouding bijhield. Haar baan laat te weinig vrije tijd over 
om nog voor onze stichting beschikbaar te zijn. Daarbij is zij verhuisd waardoor offlineoverleg ernstig 
bemoeilijkt wordt. Wij bedanken haar zeer voor de grote inzet en waardevolle bijdragen die zij jarenlang 
heeft geleverd en wensen haar vele mooie jaren in haar nieuwe woon- en werkomgeving.

Ms. Khensau’s Cow herd which were 

bought from her savings
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2.1.  Vervolg van het project “Starten van een  

  eigen bedrijf door 60 alleenstaande moeders”    

  in de Hop Tien gemeenschap - regio My Duc 

  Tweejarig project (2015-2017) met Microfinance & Development

 

In het vorige jaarverslag hebben we al uitgebreid verslag gedaan van 
de opzet en werkwijze van dit project. Samenvattend een terugblik.

Het totale budget voor het project Hop Tien bedraagt ca € 30.000,- 
Het kredietfonds beslaat daarvan 2/3 deel. Dit betekent een 
aanzienlijke financiële schaalvergroting ten opzichte van het 
eerdere project en dat vroeg om specifieke deskundigheid van 
MHIVN die op dat moment niet binnen onze stichting aanwezig 
was. Om verantwoord overeenstemming en afspraken met onze 
partnerorganisatie te kunnen maken, is de voorzitter daarom te  
rade gegaan bij Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV),  
een organisatie waar hij al jaren goede contacten mee heeft en die over veel deskundigheid  
en ervaring beschikt, onder meer op het gebied van microfinanciering.

Het doel van het project is om 60 alleenstaande moeders in de Hop Tien 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 maken van kleding, 
het bieden van lichamelijke verzorging, het verbouwen van rijst, groente en fruit en het fokken van varkens 
en kippen voor de handel.

Stand van zaken eind december 2016
Het Revolving Loan Fund Program, oftewel de verstrekte leningen 
als microkrediet. Ofschoon er volgens afspraak werd gestart met 
het verstrekken van leningen aan minstens 60 deelneemsters, 
is het mogelijk gebleken dit aantal begunstigden naar 107 uit te 
breiden. Dit is vooral te danken aan een strak financieel beheer 
van M&D waardoor aflossing en rentevergoedingen trouw worden 
voldaan door de vrouwen die het geleende bedrag investeren in het 
opstarten van kleinschalige bedrijvigheid. Al eerder is gerefereerd 
aan de expertise van MCNV waarmee in de eerste fase nauw is 
samengewerkt. De microfinance expert van MCNV in Vietnam heeft 
advies en suggesties geleverd, waarvan dankbaar gebruik  
is gemaakt.

2. Projecten in 2016



10

Doordat de leningen voor 12 maanden zijn verstrekt en keurig met rente zijn terugbetaald, kon het geld 
opnieuw uitgeleend worden. Dat heeft tot een circulerend totaalbedrag van ca. € 49.000,- geleid eind 
december 2016. Daarvan rest er dan nog een bedrag van ca. € 24.000,- om terug te betalen gedurende 
de komende zes maanden. Het ingelegde totale fonds aan leningen bedroeg bij aanvang in 2015 ca.  
€ 20.000,- en zal na afloop van het project (juli 2017) worden overgedragen aan en voortgezet door 
MCNV. De resultaten van het verdere verloop zal MCNV minstens tot 2020 aan ons kenbaar maken,  
en wij zullen daarvan verslag doen.

Waar is het microkrediet aan besteed? 
Doordat Hop Tien een modelvoorbeeld is van het platteland 
–rural area- in Vietnam heeft de kleine bedrijvigheid vooral 
een agrarisch karakter (51%), wat betekent dat er huisdieren 
gefokt worden of planten gekweekt voor de consumptie 
en handel. Een variant daarop die 31% beslaat, bestaat 
uit handel, zoals het inkopen en verkopen van goederen. 
Schoenen en Tet-versieringen om nieuwjaar te vieren zijn 
daar voorbeelden van. Dienstverlening is met 16% de 
kleinste tak en bestaat uit het bereiden en verkopen van 
kleine maaltijden, popcorn, thee.
Dit project nog loopt door tot de zomer van 2017 en daarna 
kunnen de 107 deelneemsters op eigen kracht verder hun 
inkomsten vormgeven. MCNV zal het fonds voor leningen opnieuw 
inzetten en beheren met eenzelfde doel en nieuwe deelneemsters.

Het ontwikkelen van de vaardigheid om te kunnen sparen
Een bijzondere vermelding verdienen de georganiseerde spaargroepen. Deze bestaan naast de 
microkredietgroepen. De deelneemsters leggen eigen geld in om gezamenlijk te sparen volgens  
de VSLA-methodiek. Aan het begin van het eerste projectjaar is een groep leidsters getraind in de  
VSLA-methodiek om die over te dragen aan de deelneemsters. Door het grote aantal deelneemsters (105) 
zijn er twee groepen (60 en 45 deelneemsters). Na 12 maanden sparen is er geëvalueerd in september 
2016. Groep 1 en 2 hadden op dat moment een totaalbedrag gespaard van € 8.075-. Hiervan werden  
28 kleine leningen verstrekt aan leden, die vervolgens met rente weer tijdig werden afgelost.  
Groep 1 besloot aan elke deelneemster de gespaarde inleg terug te betalen om in hun small business te 
investeren. Tevens werd besloten opnieuw weer in te leggen, en voor een jaar verder te gaan op dezelfde 
voet.
Groep 2 bestaat uit vrouwen met een lager opleidingsniveau. Sommige vrouwen zijn analfabeet en 
hebben minder financiële draagkracht. Hun collectieve spaarbedrag wilden ze dan ook liever in kas 
houden en daarom besloten ze weer een jaar gewoon door te sparen met elkaar. De gezamenlijke 
spaarkas bevat eind december 2016 alweer ca. € 5.450,-. 

De succesfactoren van het sparen zijn o.a.: 
• het gemeenschapsbelang wordt sterk gevoeld;
• de waardering voor de deelnemende vrouwen neemt toe;
• de groep besluit zelf of er (max. 10 keer de eigen inleg) geleend kan worden voor een specifiek doel  
 van een van de deelneemsters.

De spaargroepen draaien inmiddels autonoom en continueren ook na ons vertrek uit Hop Tien.

De verbouwing
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2.2  Kledingdonatie 

In februari 2016 werd ons door een typisch Nederlands warenhuis een grote hoeveelheid onverkochte 
kleding aangeboden. Afgesproken werd om deze nieuwe kleding te schenken aan de deelneemsters van 
het microkredietproject in Hop Tien. Onze partners, M&D en Vietnamese Women’s Union, waren meteen 
enthousiast en beloofden als ontvangende partij voor de verdere distributie te zorgen. Het heeft nog 
maanden geduurd om alle formaliteiten te regelen en begin december konden de 21 dozen verscheept 
worden vanuit Rotterdam. Vijf weken later arriveerden die in de haven van Hai Phong, om naar Hop Tien 
gebracht te worden.
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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.

Website
Onze website www.mhivnfoundation.com geeft informatie over het doel en de projecten van onze 
stichting. In december is de website opnieuw vormgegeven door Lieke Bakker van Studio eLBee,   
waar we heel blij mee zijn. Samen met Anne-Marie Krap van AKA tekst & advies wordt de website  
en alle andere communicatie uitgebracht, zoals de projectaanvragen, jaarverslagen, uitnodigingen, 
Tet-nieuwjaarskaarten. Vanaf 2013 worden jaarlijks twee nieuwsbrieven verzonden naar alle donateurs, 
betrokken fondsen en een brede kring van belangstellenden.

NRC Charity Award
Ook in 2016 deden we mee met de prijsvraag voor  
goede doelen die de NRC al een aantal jaar organiseert.  
In voorgaande jaren was de opdracht om zelf een  
advertentiecampagne te maken.  
De opzet was dit jaar iets anders. Gevraagd werd te  
motiveren waarom juist wij een campagne verdienen en  
wat we met een campagne zouden willen bereiken.  
Als onderwerp kozen wij voor de spaargroepen die zo 
succesvol zijn bij het microkredietproject. Een van de  
sterke punten is de beperkte investering per deelneemster  
in relatie tot het hoge rendement.  

De jury maakte een keus uit de inzendingen en vervolgens 
ontwikkelden studenten van de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam campagnes. Een vakjury en een 
publieksjury kozen de winnaars. MHIVN was daar helaas 
niet bij, maar met twee van onze vrijwilligers zijn we naar  
de prijsuitreiking geweest. Een bijzonder inspirerende 
bijeenkomst met presentaties over goededoelencommunicatie door twee enthousiast vakmensen. 

Presentaties
Dit jaar vond de openbare jaarvergadering en daarmee de verjaardag van de stichting en die van de 
voorzitter plaats op 7 februari in De Broedstoof te Heerenveen. Ook dit keer mochten we ons verheugen 
in een grote opkomst, waaruit een structurele betrokkenheid en belangstelling blijkt.  
De opbrengst was € 2.358,-. 

3. Voorlichting

http://www.mhivnfoundation.com
http://www.studioelbee.nl
http://www.akatekst.nl
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Andere voorlichtingsacties gedurende het afgelopen jaar waren:
• Presentatie MHIVN en gedachtewisseling met de Lionsclub Lits & Lauwers in Oenkerk op  
 16 januari 2016. Opbrengst € 250,- als bijdrage in de transport-kosten voor de kledingdonatie naar  
 Hop Tien commune in My Duc district.
• Door Huyen is MHIVN vertegenwoordigd op de ASEAN Work  
 – Life balance Conference in Kuala Lumpur van 23/25 februari 2016. 
• Pompeblêd Fair en Multi Cultimarkt in Heerenveen op respectievelijk 15 mei en 4 juni 2016.   
 Gezamenlijke opbrengst € 211,-.
• Presentatie MHIVN en gedachtewisseling bij de Rotary Drachten op 20 september en op 3 oktober bij  
 de Rotary Joure. Deze laatste organisatie schonk de opbrengst van haar jaarlijkse oliebollenactie aan  
 het nieuwe microkredietproject dat in juni 2017 van start gaat in Xuy Xa commune.  
 De opbrengst was € 875,-. (zie ook de Nieuwsbrieven die ik als bron heb gebruikt)

Het is meer dan goed geweest om uitleg te geven over onze activiteiten. We merken dat het tot 
duidelijkere beeldvorming van de stichting leidt en de betrokkenheid van belangstellenden en donateurs 
vergroot. In totaal hebben deze activiteiten in 2016  € 3.694,-  aan donaties opgeleverd.  
Zie voor overige donateurs onze jaarrekening. 
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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. Dit beleid is afgelopen jaar herschreven wat we 
hieronder weergeven.

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 tot en met 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 hebben de spaargroep en de VSLA-methodiek een bijzonder grote waarde. We vinden het 
van belang dat er inzicht ontstaat in de relatie tussen de waarde van sparen en financiële zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid. Sparen blijkt een essentiele schakel. Gebruik van microkrediet zou gereserveerd 
moeten worden voor de korte termijn, waarbij er een redelijke verwachting is op snelle aflossing.  
Daarom zou dit nadrukkelijker aan de haalbaarheid van het bedrijfsplan gekoppeld kunnen worden.  
En voor diegenen waarvoor dat nog niet haalbaar is, willen we een mogelijkheid bieden om daartoe 
benodigd (beroeps) onderwijs te volgen. Hierin willen we voorzien in onze projecten. 

Voor ogen staan ons daarbij projecten die vergelijkbaar zijn met 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 haar kind(eren).   

Dergelijke projectresultaten maken hét verschil voor de toekomst van de deelnemers. Bij het toetsen van 
aanvragen en projectvoorstellen wordt dit tot de kerncriteria gerekend waaraan het project moet voldoen. 
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 waarvan beleid en handelwijze 
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, wat ons een vertrouwd gevoel geeft en 
stabiliteit biedt.

Op onze website kunt u het uitgebreide  
beleidsplan 2015-2020 inzien en downloaden.

4. Beleid 2015-2020

http://www.mhivnfoundation.com/
http://www.mhivnfoundation.com/docs/Beleidsplan_MHIVN_2015.pdf
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Alle informatie over de baten, de lasten en de bijdragen aan de projecten vindt u terug in de jaarrekening 
(opgesteld door de belastingconsulent is) die is in te zien en te downloaden via onze website. 

5. Financiele verantwoording

http://mhivnfoundation.com/wp-content/uploads/2016/07/jaarrekening-2016.pdf
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