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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



3

Inhoudsopgave

Voorwoord           4

1. Organisatie           5

 1.1. Doelstelling, visie, missie, werkwijze   
 1.2. Bestuur en vrijwilligers       

2. Projecten in 2018          9
 
 2.1 Microkrediet- en spaarproject       
  Project III – Xuy Xa commune, My Duc district
 2.2  Resultaten
   
3. Voorlichting           12

4. Bestuurswisseling          13

5. Beleid           14

6. Financiële verantwoording         15



4

Voorwoord
Dit jaarverslag beschrijft het doel en de werkwijze van de stichting, de projecten en belangrijkste 
activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd. Evenals in de voorgaande jaren hebben we gekozen voor dezelfde 
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.
Met het jaar 2018 is het zevende jaar van de Stichting MHIVN van start gegaan. Ook dit jaar begon 
traditiegetrouw met de goedbezochte jaarvergadering (4 februari). In het afgelopen jaar is in Vietnam  
en in Nederland gewerkt aan de verdere ontwikkeling en de uitvoering van de projecten:

Microkrediet- en spaarprojecten – project III
In juli 2017 ging een nieuw tweejarig microkrediet- en spaarproject voor vrouwen van start met onze 
partner M&D. De locatie is Xuy Xa commune, My Duc district. In dit jaarverslag tonen we de voortgang  
en resultaten zoals die zijn gemeten in december 2018.

Voorlichting en informatie
Ook is er weer een aantal voorlichtingsactiviteiten en presentaties gehouden.

Innovatie van het bestuur en wisseling van de bestuursleden
Gedurende de twee voorgaande jaren heeft het bestuur ingezet op continuïteit van de organisatie.  
In de loop van 2018 is het bestuur gefaseerd vervangen door een nieuw bestuur. Daardoor is 2018 
voor mij persoonlijk een bijzonder jaar geweest. Zonder voldoende tijd om afscheid te nemen van onze 
stakeholders ben ik min of meer geruisloos naar de achtergrond verdwenen, van waar ik graag en met 
veel plezier bijdragen zal leveren aan het nieuwe bestuur. De bijna tien jaar nauwe betrokkenheid met en 
in Vietnam heeft mij veel vriendschappen opgeleverd. Altijd ben ik belangeloos geholpen met adviezen, 
suggesties en goede raad om wat vooral te doen en te laten. Bovendien heb ik onnoemelijk veel geleerd. 
Wat is het interessant, leuk en leerzaam om in een andere cultuur samen te werken met de lokale 
bevolking. Ook in Nederland zou het onmogelijk zijn geweest om zonder de bereidwillige vrijwilligers onze 
missie te realiseren. En ook die contacten hebben altijd in een bijzonder gezellige en inspirerende sfeer 
plaatsgevonden.  Natuurlijk wil ik ook de stichtingen en vermogensfondsen 
bedanken, waar we met succes en ook bij herhaling een beroep op 
konden doen. In dat verband wil ik Bureau Internationale Samenwerking 
vermelden dat mij wegwijs heeft gemaakt en me op het juiste spoor 
hield. Tenslotte wil ik het nieuwe bestuur heel veel succes en plezier 
wensen met de voortzetting van Stichting MHIVN.

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

Bestuur MHIVN,  Vanaf januari 2019   
   
Henk Brinksma  Bas Bluemink, penningmeester
Geert Streppel   Tim Sandys, secretaris
Peter de Vries   Marleen de Vries, voorzitter

Juni 2019

 jaarvergadering in Heerenveen op 8 februari 2018
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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. 
Wij willen een stabiele factor van invloed zijn, die een 
krachtige stimulans aan de armoedebestrijding geeft.  
Wij doen dit vanuit betrokkenheid en vanuit 

Leidsters van VSLA-spaargroep ontvangen van  Peter een herinnering aan het project



6

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 voorbeeld-
projecten 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 2018 een maand 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 2018 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. 
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.  
Hetzelfde geldt voor Nguyen Duong die in 2018 is aangesteld als projectmanager. Zij ziet toe op de inhoud 
en ontwikkeling van de projecten zoals die zijn overeengekomen met onze project partners. Daar waar 
nodig stuurt zij bij om de bedoelde resultaten te bereiken. De drie medewerksters in Vietnam staan in nauw 
contact met het bestuur in Nederland.

Thoa, Huyen en Duong zijn door onze voorzitter opgeleid tot medewerkers die onze stichting 
vertegenwoordigen in Vietnam. Zij zijn op de hoogte van de Nederlandse wet- en regelgeving en hanteren 
de voorwaarden waar een ANBI aan heeft te voldoen. Hiermee is een verantwoord kader 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 Europa. 
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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. Duong ziet toe op de inhoud, aanpak, voortgang en monitoring van 
de projecten. Alle drie spreken vloeiend Engels en via internet vindt regelmatig overleg plaats. 

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 bestuursbesluiten zijn gebaseerd op meerderheid van 
stemmen. In de loop van 2017 en 2018 is er binnen het bestuur nagedacht en gesproken over verjonging 
en innovatie van het bestuur. Vervolgens is daar een oriëntatie op gevolgd en zijn mogelijke kandidaten 
gepolst en gekozen. Daarmee zien we mogelijkheden tot voortzetting van de organisatie ook op langere 
termijn gegarandeerd. Het bestuur ziet er m.i.v. 2019 als volgt uit:

 

 
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.  

 

 
   

bestuur
voorzitter Marleen de Vries 

secretaris Tim Sandys
penningmeester Bas Bluemink

bestuursondersteuning
in Vietnam

financial controler Vu Ngoc Thoa 
communication manager Dinh Thuong Huyen

projectmanager Nguyen Duong

bestuursondersteuning
in Nederland
Anneke Boven

tekst Anne-Marie Krap
vormgeving Lieke Bakker

Op kantoor van People’s Committee. V.l.n.r.: Thanh, VSLA-spaarder,  
Mrs. Do Thi Be (voorzitter My Duc Women’s Union), Peter, Mrs. Vuong (directeur M&D).
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•  Duong legt de focus op de inhoudelijke kant van de projecten waarbij monitoring en  
 evaluatie van de voortgang de optimale kwaliteit garanderen.
•  Alle drie zijn opgeleid door Peter tot zijn zaakwaarnemer van onze stichting en zijn plaats- 
 vervanger bij diens afwezigheid. Zodoende vertegenwoordigen ze onze stichting in Vietnam.

       
Vrijwilligers
De volgende aanvullende taken worden vervuld door vrijwilligers:
• fondsenwerving 
 organiseren van jaarlijkse evenementen/informatiemiddagen, lezingen, acties met clubs en scholen,  
 standbemensing op fairs en (kerst)markten 
• uitvoeren communicatieplan 
 website, nieuwsbrief, social media, brochure en jaarverslag.

Peter en team Vietnam. 
V.l.n.r.: Thoa, Duong en Huyen, die de stichting vertegenwoordigen in Vietnam  

in nauw overleg met het (nieuwe) bestuur in Nederland
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2.1.  Microkrediet- en spaarproject

  Project III - Xuy Xa commune,  My Duc district

 
In juli 2017 is er een vergelijkbaar project als de vorige twee microkrediet- en spaarprojecten gestart  
in Xuy Xa, een aangrenzend commune van Hop Tien, waar kort daarvoor een project was beëindigd.
Medio december 2018 rapporteerde M&D als volgt:
.

Project on Revolving Loan Fund for Low-Income Women to Help Them Improve Their Livelihood and 
Become Independent

Microfinance and Development Center (M&D)

THE PROGRESS REPORT OF XUY XA PROJECT
(Updated on November 31st 2018)

Overview:
The Project funded by MHIVN and executed by M & D in Xuy Xa commune, My Duc district, Ha 
Noi, has run for 2/3 of the project lifetime. During the first year, the project implementation faced with 
many difficulties because project beneficiaries were not fully aware of the project. By now, the project 
has operated well as all project members have seen the positive socio-economic impacts by the project 
activities not only to beneficiaries but also to the community. This is because of the close and consistent 
cooperation of the Project Management Unit with the local authorities and the Women’s Union at the 
grassroots level during project implementation. So, the question now is whether the project still faces with 
difficulties and what are successes beside the achieved results? Reporting on activities after more than one 
year of project implementation will provide us a comprehensive and objective view of the project activities.

 I. MAIN ACTIVITIES AND OUTCOMES
 1 - Revolving loan fund for supporting livelihood:

Table 1. Results of the Revolving Loan Fund activities

NO CONTENTS      UNIT TOTAL
1  Number of borrowers/customers     Household 61
2  Outstanding loans      VN Dong 623.824.000
3  Loan Objective:   
       Animal husbandry      Household 31
           Small business.       20
         Side job         10
4  Monthly repayment rate      % 99%
5  Customers affected by risk in investing  Household 1

2. Projecten in 2018

Projectbezoek in Xuy Xa, met v.l.n.r.: Hoa, Thanh, groente-  en fruitkweekster met dochter, Thoa, Peter, Mrs. Vuong.
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So far the project has reached out to the disadvantaged people and people in difficulties in Xuy Xa commune. Project 
members understood the meaning of the project and the benefits they received when participating in it. Analysis 
from the data table shows that up to now, project borrowers have achieved the project expectation and exceeded the 
project targets. However, during the project implementation, M & D staff did not only strived to achieve the project 
objectives but also looked for the way to reach out to the most disadvantaged and targeted people in the community to 
help them to develop their household economy. The Center chiefs and Women’s Union have introduced to M&D staff 
the potential members to the project to get loans. But because of limited funding, the project management team was 
unable to meet immediately and fully the demands of all members who wish to borrow loans. In fact, many members 
were rejected when they applied for a loan because the project does not have enough budget to support their loans. 
The Project Management Unit has prioritized selected households of more economic difficulties to receive loans. 
Therefore, the results of the project are still modest. 

The rate of repayment is 99% due to the fact that a member who has a business in China 
has not yet returned. This customer committed with the guarantee by the group leader that 
she will fully refund when she comes back for the coming Lunar New Year holidays.

 2 Village Saving model (VSLA)

NO CONTENTS      UNIT TOTAL
1  Number of members     Household 49
2  Total collected savings amount     VND 105.300.000
3  Number of borrowers      Household 0

Analysis of the data:
The membership of the VSLA model is 49 members. According to the report from the team leader, more and more 
women in the commune would like to participate in the VSLA model because it is very convenient to them to deposit 
their small monthly savings. In addition, members saw their savings deposited by the team leader at the bank and gave 
them confidence in participating in the model. VSLA is a good, practical and meaningful model that helps women 
learn how to practice saving in a convenient and easy way. If women take a small amount of money to the bank then 
the bank will not accept it as it is so small while the women themselves cannot save any bigger money to be eligible to 
deposit in the bank.

 3 Monitoring and supervising activities
M &D Project Management Unit has carried out monitoring and supervision of the project on a regular basis to 
build an effective model to bring real benefit to the women, especially project beneficiaries in the project sites. The 
M&D Project Management Unit has assigned one full-time staff to directly take charge of the project activities such 
as coordinating with the local Women’s Union to select project participants, preparing loan applications, monitoring 
the loan usage, providing technical assistance to implement VSLA and timely supporting project members who are 
in need or in difficulty, during the project implementation. It is possible to confirm that the implementation of the 
monitoring and supervision activities by the Project Management Unit has contributed to the project’s stable operation 
thus achieved good results.

 II -  The upcoming activities of project:
 1-Revolving loan activities: 
Like the project to support women in Hop Tien commune, when the project has approached and won community 
trust, it was time for the project to look for financial support to implement revolving fund. Xuy Xa is a commune 

De verbouwing

Op kantoor van People’s Committee. Peter  met conciërge van People’s Committee.
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where there is a clear gap between the rich and the poor. The poor here are very poor and they do not have access to formal 
capital resource. The loan scheme supported by MHIVN has been able to access to a number of the poor households  
in Xuy Xa in line with the available funding. Therefore, the next task of the Project Management Unit is to concentrate all 
efforts and give great priority to mobilizing and exploiting more resources to support the poor people here to help them 
generate income, livelihood development, contributing to the socio-economic development of the locality.
 
 2- Operation of Village Savings Fund / VSLA models activities:
The Project Management Unit continue to work with the local Women’s Union and take  advantage of the local government’s 
support to maintain and develop the VSLA model so that the model could spread its influence to the  
other localities. The project staff will continue to provide technical support so that the model will be more complete and 
effective, practical and effective in order to meet the needs and aspirations of women and the community.

-----
Tot zover de rapportage van M&D. 
Medio mei/juni 2019 kunnen we het afsluitende eindverslag verwachten. Daarmee eindigt dan ook de koppeling 
met MHIVN. Wat kunnen we inmiddels opmaken uit dit voorlopig laatste voortgangsverslag?
 
We constateren dat in deze commune het project moeizamer op gang is gekomen. Er is veel tijd en uitleg voor 
nodig geweest om het vertrouwen van de lokale overheid en van de deelneemsters te winnen. Desalniettemin zijn 
de resultaten na anderhalf jaar positief.

2.2. Resultaten
Microkrediet en verstrekte leningen
•  61 huishoudens hebben een lening afgesloten.  
 Dat zijn er elf meer dan was overeengekomen bij de start van het project juni 2017.
•  In totaal is er nu aan 623.844.000 VND (= ca. 23.940.000 euro) aan leningen verstrekt, wat overeenkomt  
 met ca. 23.940, -- euro. In 50% van de gevallen zijn die ingezet voor het fokken van dieren, 35% voor  
 kleine bedrijvigheid en 15% voor een tweede tak van inkomsten.
•  Het betalen van de rente en aflossing gaat nagenoeg probleemloos. In een geval ondervindt dat stagnatie  
 omdat de deelneemster naar China is vertrokken om daar zaken te gaan doen. Zij heeft laten weten kort  
 na Tet (Nieuwjaar volgens de maankalender op 5 februari 2019) terug te komen en af te rekenen.
 
Spaargroepen volgens VSLA-methodiek
•  49 huishoudens nemen daaraan deel, wat een collectief spaarbedrag heeft opgeleverd van 105.300.000  
 VND (= ca. 4.041,00 euro). Er zijn hiervan geen leninkjes versterkt. Wel kunnen deelnemers hun eigen  
 spaardeel opnemen, wat doorgaans aan de studie of medicatie van de kinderen wordt besteed.

Het komende vervolg en de op stapel staande afsluiting van dit project
•  Xuy Xa wordt gekenmerkt door een duidelijke kloof tussen rijk en arm. De armen zijn erg arm en hebben  
 geen toegang krediet bij een bank en kunnen zelfs geen rekening openen. Dankzij het microkrediet  
 hebben nu verschillende huishoudens inkomsten kunnen genereren door het opzetten van kleine bedrijvigheid.
•  Het projectmanagement is voornemens nog meer in te zetten op het verder verminderen van de heersende  
 armoede. Door de gezamenlijke aanpak van het projectmanagement, de Vrouwen Unie en de lokale overheid  
 wordt de VSLA-spaarmethodiek in andere regio’s voortgezet.
•  De videoclip die Huyen heeft gemaakt toont hoe trots en blij de deelnemers zijn als ze ontdekken dat ze   
 hebben geleerd te sparen. Het filmpje is te bekijken op onze website. 

http://mhivnfoundation.com/2019/01/18/filmpje-vsla-spaarmethodiek/
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De voorlichtingsacties gedurende het afgelopen jaar waren:

•  Jaarvergadering op 4 februari 2018
 Dit was weer een goed bezochte en geanimeerde viering van alweer een jaar vol activiteiten waarvan  
 verslag werd gedaan. Ook werd geïnventariseerd onder de aanwezigen wat men vond van de stichting,  
 de aanpak en resultaten. Dit leverde ons veel feedback op die we ter harte hebben genomen.  
 De opbrengst aan spontane donaties bedroeg € 2.650,00.
 

  •  De Pompebled Fair op 26 mei 2018 met een opbrengst van  
    € 101,00 was een aangename “thuiswedstrijd”  omdat het een  

    zeer lokale markt was, in het zonnetje van Oranjewoud.

•  Het Multi Culti Festival in Heerenveen op 2 september 2018,  
   waar het eveneens weer goed toeven was. Opbrengst uit   
   verkoop van € 145,00.
   De artikelen die worden verkocht op markten en bij presentaties  
   zijn privé ingekocht in Vietnam tijdens de bezoeken van de  
   voorzitter.

 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. Zie voor de bijdrage van overige  
      donateurs onze jaarrekening 2018.

3. Voorlichting

Thanh deelt fruit met leidsters van de Women’s Union
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De laatste twee jaren heeft het bestuur van gedachten gewisseld over de voortgang en continuïteit van 
de stichting. Dit heeft ertoe geleid dat we de optie verkozen om het bestuur te verjongen. We meenden 
daarmee de organisatie te innoveren en de visie en het netwerk uit te breiden. Het gaf ons het beeld van  
een verder verwijderde horizon en een grotere arena voor het volgende bestuur en de vrijwilligers om 
verdere invulling aan te geven.

Om dat verantwoord te laten gebeuren hebben we capabele, dynamische en visionaire personen gezocht, 
gepeild en gevonden om het stokje aan over te dragen. Zo zijn afgelopen zomer Bas Bluemink en Tim 
Sandys in de plaats gekomen van Henk Brinksma en Geert Streppel, respectievelijk penningmeester en 
secretaris. In januari jl. heeft Marleen de Vries mij vervangen als voorzitter.
Ofschoon zij alle drie Vietnam hebben bezocht en daar hebben rondgereisd, verwacht ik van hen dat ze 
minder frequent Vietnam zullen bezoeken dan ik dat deed. Daarom heb ik in Vietnam Nguyen Duong 
gevraagd als vrijwilliger toe te zien op de inhoud en voortgang van projecten die onze partnerorganisaties 
uitvoeren, gefinancierd door de donateurs van MHIVN.

Daarmee is in Vietnam een multidisciplinair “managementteam” actief dat volwaardig en gelijkwaardig 
communiceert met het “bestuursteam” in Nederland. Het team in Vietnam vertegenwoordigt onze stichting 
op doelmatige wijze, en communiceert en onderhandelt effectief met onze uitvoerende partner organisaties. 
Met deze geslaagde constructie ben ik dolblij en apetrots. En deze zes kanjers wens ik dan ook heel veel 
succes en minstens zoveel plezier met elkaar!

4. Bestuurswisseling
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Dit beleid is weergegeven in het beleidsplan 2015-2010. Hieronder de hoofdpunten. 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 2019. 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 essentiële 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. Voor diegenen 
voor wie 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 Hop Tien. 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 en bovendien de 
tekstverwerker kan bedienen, 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

5. Beleid

Ruim anderhalf jaar voeren we regelmatig overleg ter  

voorbereiding op een volgend nog te starten project. 

 V.l.n.r. Huyen, Thanh, Mrs. Linh (bestuurslid M&D),  

Peter, Mrs. Vuong (directeur M&D) en Thoa.

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

6. Financiele verantwoording¨

http://mhivnfoundation.com/wp-content/uploads/2019/01/Stichting-MHIVN-jaarrekening-2018.pdf
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