
De kracht van sparen 

 

MHIVN begeleidt kwetsbare groepen in Vietnam op weg naar 

zelfstandigheid. Dat doet ze via projecten die met relatief lage 

kosten een hoog rendement opleveren, gericht op alleenstaande 

moeders en blinde kinderen. 

Sparen als effectieve armoedebestrijder 
MHIVN organiseert in arme plattelandsgebieden in Vietnam spaarprojecten voor alleenstaande 

moeders. Met dit concept heeft de stichting de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan.  

De effecten zijn groot en overstijgen het financiële aspect.  

Het kost echter tijd en moeite om de plaatselijke 

bevolking de paradox ‘door te sparen, kom je uit  

de armoede’ uit te leggen. Dat is logisch, want als  

je zo arm bent, kun je toch juist niet sparen?  

Voor het opzetten en begeleiden van spaargroepen 

én het geven van voorlichting en training is daarom 

geld nodig. MHIVN wil met een campagne aandacht 

vragen voor het grote belang van sparen met als 

doel daarmee nieuwe donateurs te werven.  

Met hun bijdragen kan de stichting nieuwe  

spaarprojecten starten.   

Ervaring met spaarprojecten 
Tijdens de uitvoering van microkredietprojecten voor alleenstaande moeders in arme platte- 

landsgebieden in Vietnam, deed MHIVN een bijzondere ontdekking. Het parallel lopende spaar-

programma bleek minstens zo goed uit te pakken voor 

de vrouwen als de microkredieten die werden verstrekt 

voor het opzetten van kleinschalige bedrijvigheid.  

Samen sparen en beslissen 

Het bleek dat ‘samen doen’ de sleutel was voor het  

succes. In spaargroepen leggen de vrouwen iedere 

week een klein bedrag in en wanneer het gezamen-

lijke saldo groot genoeg is, kunnen ze een beroep doen 

op een lening uit de spaarkas. Doel en omvang leggen 

ze voor aan de groep, die vervolgens een beslissing 

neemt. Naast het financiële resultaat in de vorm van 

het opzetten van kleine bedrijfjes, zijn de effecten groot, 

zowel individueel als collectief: blijdschap en zelfver- 

trouwen door het beheersen van de nieuwe vaardigheid, 

zich sterker en minder afhankelijk voelen, meer betrokken  

zijn met en bij elkaar, gedeelde verantwoordelijkheid  

door de gezamenlijke besluitvorming etc.

Beproefd concept
De spaarmethodiek werkt volgens het VSLA-model  

dat wereldwijd wordt toegepast. Het staat voor  

Village Savings and Loan Association, oftewel op  

dorpsniveau bezig zijn met sparen en lenen.  

Mensen die geen toegang hebben tot banken e.d. kunnen 

door te sparen via dit concept, op een veilige en betrouwbare manier toegang krijgen tot financiële 

middelen om bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid te starten. De geleende bedragen worden 

met rente afgelost en vloeien terug in de collectieve spaarkas, waarna ze opnieuw kunnen worden 

uitgeleend. Zo kan het systeem op eigen kracht eindeloos doorgaan.  

Veilig en betrouwbaar
Alle bedragen die de vrouwen inleggen en lenen  

worden precies bijgehouden, zowel centraal als in  

individuele spaarboekjes. Het geld wordt bewaard in  

een spaarkist met drie sloten. Om de kist te openen  

zijn drie verschillende vrouwen nodig. Een spaar- 

cyclus duurt een jaar en ieder jaar opnieuw worden  

vijf vrouwen gekozen die het spaarproces en de  

spaarkist beheren. 

  
Groot rendement
De leningen worden gebruikt bij calamiteiten, voor onderwijs en voor het opzetten van kleinschal-

ige bedrijvigheid. Voorbeelden zijn leningen voor een naaimachine, visfuik, kuikens en biggen om 

kippen en varkens te fokken of een popcornmachine. De kosten voor een spaarproject zijn beperkt, 

zeker in vergelijking met het starten van een microkredietproject. In Nederland moeten daarvoor 

eerst fondsen worden geworven ter hoogte van ca. € 320,- per deelneemster nog los van de  

projectkosten. Voor het opzetten en begeleiden van een spaarproject voor ca. 100 vrouwen  

bedragen de kosten ca. € 55,- per deelnemende alleenstaande moeder, inclusief projectkosten. 

   

Vrijwilligers  
en lokale deskundigheid
Stichting MHIVN bestaat ruim vier jaar en werkt in Vietnam en Nederland aan haar doelen.  

Alleen met vrijwilligers én met de inschakeling van lokale partijen die een groot draagvlak  

hebben bij de plaatselijke bevolking. Bij de spaarprojecten is dat de Women’s Association,  

de Vietnamese Vrouwenbond. Deze organisatie is sterk geworteld in de samenleving en heeft  

er een hoog aanzien.  

Meer over MHIVN 
De stichting levert een bijdrage aan de armoedebestrijding in Vietnam. MHIVN werkt vanuit  

betrokkenheid, een professionele achtergrond en ruime werkervaring in Vietnam, o.a. bij ngo’s.  

Donaties uit Nederland worden in Vietnam aangewend voor projecten die tot doel hebben kwets-

bare groepen toegang te geven tot onderwijs, de arbeidsmarkt en daarmee tot economische  

zelfstandigheid. 

  Meer informatie op 

  

  of in het jaarverslag over 2015  

  www.mhivnfoundation.com/docs/Jaarverslag_Stichting_MHIVN_2015.pdf

Deze inzending is tot stand gekomen met de medewerking van  

Lieke Bakker van Studio eLBee huisstijl+ en Anne-Marie Krap van AKA tekst & advies. 

NRC Charity Award – inzending MHIVN
Foundation Mental Health Improvement Vietnam 

www.mhivnfoundation.com

Begeleidt naar zelfstandigheid
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