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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
Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden en belangrijkste projecten van de stichting MHIVN in 2019. 
Traditiegetrouw zijn we begonnen met de jaarvergadering, die goed bezocht was en zeer relevante 
feedback en input opleverde voor het bestuur. Evenals de afgelopen jaren is er ook dit jaar voor gekozen 
om samen te werken met de ons bekende lokale organisaties in Vietnam, voor een duurzame relatie en 
betrouwbare samenwerking. In dit jaarverslag nemen we u mee voor een korte update van de projecten in 
2019.

Jaarvergadering
Ook 2019 werd afgetrapt met een jaarvergadering, een zeer bijzondere deze keer vanwege bezoek uit 
Vietnam en de officiële bestuurswisseling. Thoa en Huyen, onze Vietnamese bestuursondersteuners 
waren aanwezig op de jaarvergadering en konden ons geanimeerd informeren over hun waardevolle 
bijdrage aan MHIVN. Tevens vond het officiële moment van de bestuurswisseling plaats en is er afscheid 
genomen van Peter de Vries (voorzitter), Geert Streppel (secretaris) en Henk Brinksma (penningmeester). 
Zij zijn in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet voor MHIVN. Tijdens de jaarvergadering 
is er verder veel relevante input geleverd vanuit de aanwezigen, waarmee het nieuwe bestuur aan de slag 
kon gaan. Het nieuwe bestuur bestaat uit Marleen de Vries (voorzitter), Tim Sandys (secretaris) en  
Bas Bluemink (penningmeester).

Afronding microkredietproject in Xuy Xa – project III
Afronding van een tweejarig microkrediet- en spaarproject voor vrouwen met onze partner ‘Microfinance 
and Development Center’ (M&D) in Xuy Xa commune, My Duc district. In dit jaarverslag tonen we de 
voortgang en resultaten zoals die zijn gemeten aan het eind van het project. Tevens informeren we u over 
het vervolg van dit project.

Start spaarproject Huong Son 
In december 2019 zijn we met onze partner M&D een nieuw spaarproject gestart. Dit project vindt plaats 
in Huong Son commune, My Duc district. We hebben dit project kunnen financieren met de afbetaalde 
leningen uit het microkredietproject in Xuy Xa. Dit specifieke fonds van leningen in Xuy Xa werd 
gefinancierd door een donatie van de TransPetrol Foundation. Wij zijn erg blij dit geld voor hergebruik 
te kunnen benutten. We merken hoe waardevol de spaarprojecten zijn en we ervaren dat de duurzame 
resultaten bijzonder gewaardeerd worden. Daarom is ervoor gekozen de gift hieraan te besteden. 

Start pilot Reproductive Health in Hop Tien
In december 2019 zijn we samen met onze partner M&D een pilot gestart voor een voor ons nieuw soort 
project: Reproductive Health. Deze pilot vindt plaats in Hop Tien commune, in My Duc district. In dit 
jaarverslag beschrijven we de relevantie van dit project en lichten we de opzet en uitvoering toe.

Resultaten microkrediet project in Hop Tien
In de periode 2015-2017 hebben we met onze partner M&D een microkrediet- en spaarproject uitgevoerd 
in Hop Tien commune, in het My Duc district. Tot drie jaar na afloop van het project ontvangen wij jaarlijks 
verslagen van het verloop en de resultaten. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het aantal deelnemers nog 
steeds toeneemt. Dit resultaat bevestigt het succes van het project.

Voorlichtingsbijeenkomsten 
Ook dit jaar is er weer een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties gehouden. 
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Wij bedanken graag al onze donateurs en onze vrijwilligers in Nederland en Vietnam voor hun bijdragen 
aan ons werk!

Bestuur MHIVN,        
Bas Bluemink, penningmeester
Tim Sandys, secretaris
Marleen de Vries, voorzitter

Mei 2020

 jaarvergadering op 10 februari 2019,  oud en nieuw bestuur en Huyen (l) en Thoa (r) uit Vietnam
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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 werven 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 
Onze visie is een Vietnamese samenleving waar mensen zonder uitsluiting aan kunnen deelnemen.  
De mensen die zonder dat ze er iets aan kunnen doen buiten de samenleving staan, willen wij 
ondersteunen bij het bereiken van economische onafhankelijkheid.
Dat kunnen mensen zijn met fysieke of psychische beperkingen, maar ook etniciteit of geslacht zijn vaak 
redenen waarom mensen geen toegang krijgen tot zorg, onderwijs of hulpverlening. 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 Europa 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
• het 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 zelfstandigheid. Op deze manier streven wij ernaar een stabiele 
factor van invloed te zijn die een krachtige stimulans geeft aan de armoedebestrijding. Want kennis en 
zelfvertrouwen zijn de eerste stappen naar een zelfstandig bestaan. 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. We kiezen voor deze 
aanpak omdat wij verwachten dat de groep mensen die buiten de Vietnamese samenleving staat, de 
komende jaren niet zal profiteren van de economische groei die Vietnam nu doormaakt. Het opbouwen  
van economische onafhankelijkheid is daardoor niet mogelijk, met armoede als gevolg.

1. Organisatie
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Onze stichting heeft een uitgebreid netwerk in Vietnam door de werkzaamheden van de oprichter 
ter plekke vanaf 2009 tot 2019. 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, onze projectpartners  
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 
het bestuur en de drie 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. De Vietnamese financial controller, Vu Ngoc Thoa, die in 2012 ter ondersteuning van 
voormalig voorzitter Peter de Vries is aangetrokken, heeft ook in 2019 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 het bestuur 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. In 2018 is door voormalig voorzitter Peter de Vries een derde 
bestuursondersteuner gevraagd: Nguyen Duong. Duong werkt als projectmanager voor verschillende 
ngo’s in Vietnam. Voor MHIVN ziet zij toe op de inhoud en ontwikkeling van de projecten zoals die 
overeengekomen zijn met onze projectpartners. Daar waar nodig stuurt zij bij om de bedoelde resultaten 
te bereiken. Door haar ervaring en kennis van verschillende projecten en verschillende stichtingen, in 
combinatie met haar Vietnamese achtergrond en haar ervaring met de samenwerking met internationale 
organisaties, is zij van enorme meerwaarde bij het adviseren van het bestuur op de inhoud van 
projectvoorstellen. De drie medewerksters in Vietnam staan in nauw contact met het bestuur in Nederland.

Thoa, Huyen en Duong zijn door voormalig voorzitter en grondlegger van de stichting 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 het huidige 
bestuur niet in Vietnam is. Daarnaast zijn Thoa, Huyen en Duong wegens hun jarenlange ervaring voor 
MHIVN en hun kennis van en culturele achtergrond in Vietnam van grote meerwaarde in het ondersteunen 
en adviseren van het huidige bestuur. Door deze structuur is een soepele bestuursovergang mogelijk 
geweest.
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Onze stichting legt de projectvoorstellen voor aan donateurs en fondsen in Europa. 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 over 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. Naast het bestuur is er een kleine 
groep vrijwilligers actief. De vrijwilligers en het bestuur hebben recht op een vrijwilligersvergoeding om 
tegemoet te komen in het werk wat zij aan de stichting leveren. Met betrekking tot het jaar 2019 hebben 
alle bestuursleden en vrijwilligers afgezien van deze vrijwilligersvergoeding, wat betekent dat deze 
vergoedingen als donatie ten goede komen aan de stichting. Overige kosten (zoals reiskosten) worden 
enkel vergoed als deze noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.  
Dit is met uitzondering van de reis- en verblijfskosten van het bestuur van de reizen naar Vietnam.  
Deze worden niet vergoed en zijn privédonaties aan de stichting. 

Het bestuur bestaat uit drie leden die 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.  
Hiermee zien we mogelijkheden tot voortzetting van de organisatie ook op langere termijn gegarandeerd. 
Het bestuur ziet er met ingang van  2019 als volgt uit:

 

 

 

 
   

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
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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 het bestuur adviseert. 
• Huyen bezoekt (mogelijke) uitvoerende organisaties en lopende projecten, en doet daarvan verslag  
 aan het bestuur. Ze vertaalt Engelse teksten naar het Vietnamees en andersom, zowel mondeling  
 als schriftelijk. 
• 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 voormalig voorzitter Peter tot zaakwaarnemer van onze stichting en  
 plaatsvervanger bij afwezigheid van het bestuur. 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.
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2.1 Afronding Microkrediet in Xuy Xa 

In juli 2019 is het microkrediet project in Xuy Xa afgerond. Van juli 2017 tot juli 2019 hebben we in 
samenwerking met onze lokale partner Microfinance en Development Center (M&D) een spaar- en 
microkredietproject opgezet in Xuy Xa commune, wat zich bevindt in het My Duc district, Ha Noi.  
In eerste instantie kwam het project moeizaam op gang, maar dankzij extra inspanningen van het  
‘Project Management Board’ en een actieve bijdrage van ‘My Duc District Women’s Union’  
is het project, na enige vertraging, succesvol geïmplementeerd. 

Microkrediet 
Aantal verstrekte leningen aan huishoudens: 72 (doelstelling was 50).
Totaalbedrag aan uitstaande leningen: 1.015.200.000 VND (= ca. € 38.327,-),  
met als doel het kunnen starten van kleine bedrijvigheid, waarvan zijn gerealiseerd:
• 32 huishoudens die dieren fokken 
• 23 kleine bedrijvigheid 
• 17 bijbaan of tweede tak inkomsten.
Het afslossingspercentage is 99%. Één microkrediet is niet afgelost,  
hiervan was de oorzaak een te riskante investering.

VSLA Spaarproject
• Totaal aantal deelnemers: 60 
• Collectief spaarbedrag 376.000.000 VND (= ca. € 14.205,-) 
Het aantal deelnemers aan dit project is het afgelopen halfjaar toegenomen met 11 deelnemers.  
Het gaat hier met name om ouderen die graag deelnemen aan het VSLA-model om geld zeker te stellen 
voor onverwachte uitgaven gerelateerd aan hun gezondheid. Volgens de groepsleider is momenteel de 
maximaal geschikte grootte voor de groep om te managen bereikt. In het geval er meer deelnemers mee 
willen doen aan het VSLA-project zal zij de plaatselijke Vrouwen Unie verzoeken een nieuw team op te 
richten.  
 
Volgens de president van de Vrouwen Unie van Xuy Xa is het VSLA-model erg verschillend van het zo 
geheten ‘Policy and Development’ fonds van de bank. Dit komt door de betrokkenheid van het projectteam 
van M&D, die regelmatig op bezoek gaan bij de deelnemers om advies te geven bij sociale problemen.  
Dit zorgt ervoor dat de leden meer vertrouwen hebben om geld te lenen van het project en ze zijn 
bewuster van het terugbetalen van de lening. De Vrouwen Unie is van mening dat het programma door 
moet blijven gaan, ook omdat het een positieve invloed heeft op de reputatie van zowel de Vrouwen Unie 
als de gemeenschap als geheel. Ook na afloop van onze betrokkenheid lopen de spaargroepen door en 
neemt het aantal deelnemers toe.

Vervolg 
De ondersteuning van MHIVN voor het project is na twee jaar beëindigd, maar het project zelf daarmee 
uiteraard niet. De aankomende drie jaar zullen wij de ontwikkelingen hiervan blijven volgen en rapporteren. 
Met het afronden van onze ondersteuning, is ook het startbedrag van VND 450.000.000 terugbetaald 
aan MHIVN. In overleg met M&D is besloten om dit bedrag (deels) in te zetten voor het opzetten van 
spaargroepen in andere landelijke gebieden, waaronder Huong Son.

De verbouwing

2. Projecten in 2019
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2.2 Start Spaargroepen (VSLA) in Huong Son

Vanwege het succes van onze voorgaande projecten met betrekking tot microkrediet en spaargroepen 
(VSLA) in zowel Hop Tien als Xuy Xa, is er besloten om in samenwerking met onze lokale partner M&D een 
nieuw project voor spaargroepen te starten in My Duc district in Huong Song commune, per 1 december 
2019. My Duc district is een arm gebied waarin huishoudens voornamelijk afhankelijk zijn van agricultuur en 
van natuurlijke bronnen. 

Het Village Saving Model (VSLA) in Hop Tien en Xuy Xa communes is zeer gewaardeerd en goed 
geëvalueerd door de lokale autoriteiten en My Duc District Women’s Union vanwege het verbinden van de 
commune, het gebruik maken van de lokale beschikbare voorzieningen en het helpen van de vrouwen in 
het ontwikkelen van spaarvaardigheden. Door implementatie van het VSLA-model zijn er kansen gecreëerd 
voor vrouwen om hun capaciteit in autonomie en transparantie van financieel management te verbeteren 
en om de positie van de vrouw in het gezin en de maatschappij te versterken. Vanwege dit succes in 
het vergroten van de zelfstandigheid en bekrachtiging van de positie van de vrouw is ervoor gekozen de 
spaargroepen uit te breiden naar andere landelijke gebieden. 

Met het bedrag dat teruggekomen is uit de aflossingen van het microkredietproject in Xuy Xa is een nieuw 
project voor spaargroepen gestart in Huong Song. Dit project is gestart op 1 december 2019 en zal lopen tot 
1 december 2021. Er is gekozen voor meer spaargroepen in plaats van een nieuw microkredietproject. Bij 
de spaargroepen ligt de focus op het aanleren van nieuwe spaarvaardigheden. De deelnemers hebben hier 
hun leven lang profijt van. De start vergt wellicht meer inspanning, maar vervolgens laten de resultaten zien 
dat de vrouwen zeer trots zijn op hun ontwikkelingen en meer onafhankelijk zijn. 

Onze communicatiemanager Huyen heeft een video gemaakt waarin de VSLA-spaarmethodiek wordt 
toegelicht door deelnemers. U vindt het filmpje op onze website, op de pagina over het belang van de 
spaarprojecten.

2.3 Start pilot Reproductive Health in Hop Tien

In december 2019 zijn we samen met onze partnerorganisatie 
M&D gestart met een pilot voor een project gericht op Reproductive 
Health, oftewel seksuele voorlichting. Deze pilot vindt plaats in Hop 
Tien, in My Duc district. In dit district is een populatie van meer 
dan 170.000 mensen waarvan 80% op het platteland woont. Hier 
is de meerderheid van de huishoudens afhankelijk van agricultuur 
en daarmee afhankelijk van natuurlijke bronnen. Veel bewoners 
zijn naar de steden getrokken, waarbij ook veel vrouwen en jonge 
mensen het platteland achter zich hebben gelaten en daarmee 
ook hun kinderen, zonder de juiste zorg. Door een taboe op 
en een gebrek aan kennis over reproductive health komt het 
vaak voor dat jonge vrouwen hun school niet af kunnen maken 
omdat een (ongewenste) zwangerschap leidt tot een huwelijk 
en de vrouwen dan niet meer naar school gaan. Dit betekent het einde van hun educatie en leidt tot 
financiële afhankelijkheid en geen verdere ontwikkeling van kennis. 80% van de huwelijken die in My Duc 
district plaatsvinden, valt in de leeftijd van 17-20 jaar. In My Duc is geen gender educatieprogramma en 
geen zorgsysteem voor jongeren. Tevens ontbreekt voorlichting of educatie om jongeren te informeren 

https://mhivnfoundation.com/projecten/spaarmethodiek/
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over manieren om seksueel overdraagbare ziektes en 
zwangerschappen te voorkomen. Binnen My Duc district is 
ervoor gekozen de pilot in Hop Tien te laten plaatsvinden, omdat 
M&D hier goede banden heeft opgebouwd met de Vrouwen 
Unie na de samenwerking in ons microkrediet project. Als de 
pilot goede resultaten laat zien, willen we onderzoeken of we dit 
project kunnen uitrollen naar andere plaatsen op het platteland 
waar geen toegang is tot educatie en zorg met betrekking tot 
reproductive health. 

Doelen van de pilot:
• Het verschaffen van reproductive health kennis en vaardigheden aan 40 deelnemers van verschillende  
 leeftijden om seksueel overdraagbare aandoeningen te verminderen en te voorkomen en hen te helpen  
 om hun gezondheidssituatie te verbeteren en zelfverzekerder te worden in hun keuzes met betrekking  
 tot reproductive health.
• 30 geselecteerde deelnemers voorzien van basiskennis over reproductive health om op te kunnen  
 treden als reproductive health communicators en als mogelijke trainers voor een vervolg van dit project.
• Het creëren van mogelijkheden voor leden van de Hop Tien Vrouwen Unie en de Jongeren Unie  
 om toegang te hebben tot basiskennis gerelateerd aan reproductive health, gender onderwerpen en  
 gezondheidsbescherming, door het delen van informatie en kennis over reproductive health  
 geïntegreerd in periodieke activiteiten van deze unies. 

Deze doelen willen we bereiken door:
• Het opleiden van trainers die beschikken over kennis en vaardigheden over reproductive health en  
 die daarmee gedragsveranderingen op lange termijn kunnen bevorderen.
• Workshops en het opstellen van een handboek voor de deelnemers aan de pilot. We willen focussen op  
 trainingen die de houding en perceptie van de deelnemers veranderen. 
• Een enquête afnemen aan begin en eind van de pilot én een half jaar na de pilot om te inventariseren  
 hoe er tegen seksualiteit wordt aangekeken en of er positieve verschillen te zien zijn. Op basis hiervan  
 beslissen we of we dit als een project kunnen uitrollen.

2.4 Resultaten microkrediet project Hop Tien

Van 2015 tot 2017 hebben wij het microkredietproject in Hop Tien kunnen faciliteren dat is uitgevoerd door 
M&D, onze partnerorganisatie in Vietnam. Met M&D is afgesproken dat we ook na 2017 nog jaarlijks een 
verslag zouden ontvangen van de voortgang tot en met 2020. Bijgaand een korte samenvatting van de 
resultaten van het “Revolving Loan Fund” project in Hop Tien.

 A. Het microkrediet om kleine bedrijvigheid op te zetten
In 2015 is het project begonnen met 60 deelneemsters en leningen. Omdat het een “Revolving Loan 
Fund” project is, kunnen de aflossingen en rente worden aangewend voor volgende microkredietjes.  
Dit jaar is het totaal aantal leningen verder gegroeid naar 276. Het fonds voor de leningen bedroeg bij 
aanvang in 2015 480.000.000 VND (= ca. €18.650) Inmiddels is dat uitgegroeid tot 3.041.711.000 VND  
(= ca. €118.300). Zie onderstaande tabel voor een duidelijk overzicht van de huidige aantallen ten opzichte 
van de start van het project in 2015 en het eerste jaarlijkse verslag in 2018.



13

      2015     2018                 2019
      
 TOTAAL AANTAL      60     199                 276
 LENINGEN

 TOTAAL BEDRAG AAN 480.000.000 VND   1.882.800.000 VND  3.041.711.000 VND
 UITSTAANDE LENINGEN (= ca. € 18.650,-) (= ca. € 73.200,-)  (= ca. € 118.300,-)

Van de 276 deelneemsters heeft 31% de lening aangewend voor het starten van fokken en verkopen van 
vee (varkens, kippen, eenden), 22% voor het opstarten van kleinschalige handel, 32% is geïnvesteerd in 
dienstverlening en 15% in landbouw. Deze aantallen, samen met een aflossingspercentage van 100%, 
laten zien dat het project nog steeds een groot succes is.  
                
                                                                                                                                                                      
 B.     De spaarmethodiek
Ter herinnering: alle vrouwen in de commune kunnen deelnemen aan de spaargroep, dus zonder selectie, 
en de spaargroep is ook voor diegenen die niet de intentie hebben, noch in staat zijn om kleine bedrijvigheid 
op te zetten. Hiermee willen we vooral de lagere inkomens en ongeschoolden in de gelegenheid stellen om 
te leren sparen.
Momenteel zijn er in totaal 63 deelneemsters, met een gezamenlijk spaarbedrag van 425.000.000.000 
VND (= ca. €16.550,-). Vorig jaar ging het nog om 53 deelneemsters met een gezamenlijk spaarbedrag van 
312.000.000 VND (ca. €12.133). Ook bij het spaarproject zien we dus dit jaar weer een toename van het 
aantal deelneemsters en spaargeld.
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Jaarvergadering
2019 startte traditiegetrouw met de jaarvergadering. Dit keer was het een extra bijzondere bijeenkomst 
vanwege bezoek uit Vietnam en de officiële overgang naar het nieuwe bestuur. Thoa en Huyen, die de 
stichting in Vietnam vertegenwoordigen, wisten met hun persoonlijke verhalen, praktijkvoorbeelden en 
informatie over hun werkzaamheden het publiek goed te boeien. De vragen van de aanwezigen zorgden 
voor een interactieve bijeenkomst waarin niet alleen kennis en informatie werden uitgewisseld, maar 
iedereen elkaar ook wat beter leerde kennen. Een zeer waardevolle start met relevante input voor het 
nieuwe bestuur!
Opbrengst donaties naar aanleiding van de jaarvergadering: € 1.395,-.

‘Oud tafelaars’
Op verzoek van de ‘Oud Tafelaars’ werd MHIVN uitgenodigd een presentatie te geven op 13 maart in 
Hotel Tjaarda in Oranjewoud. Verschillende aanwezigen hadden ‘iets’ met Vietnam vanwege hun werk, 
of omdat ze in de jaren 60 aan de Vietnamdemonstraties meededen. Onder grote belangstelling en met 
waardering voor de resultaten is uitleg gegeven over de aanpak en projecten. Aansluitend werd nog op 
aangename wijze van gedachten gewisseld.  
De ‘Oud Tafelaars’ schonken onze stichting € 550,-,  
waarvoor onze grote dank!

Pompeblêd Fair 
Oud-voorzitter Peter en Anneke Boven brachten namens 
MHIVN een aangename middag op de Pompeblêd Fair door. 
Wij danken hen zeer voor de blijvende betrokkenheid en 
inzet! Opbrengst: € 66,-.

Vrouwenkamer
Op een bijeenkomst van de Vrouwenkamer op 29 november 
2019 met als thema “Ondernemende vrouwen pakken uit”, 
met o.a. spreekster Sippie Tigchelaar, mochten wij met een stand aanwezig zijn. Twee vrijwilligers  
(Anneke Boven en Anja Hofstra, waarvoor veel dank!) verkochten Vietnamese kleinigheden en gaven 
voorlichting over onze stichting.  
Opbrengst: € 86,-.

3. Voorlichting
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In 2019, het overgangsjaar waarin van bestuur is gewisseld, is ervoor gekozen om het beleid te 
continueren zoals beschreven in het beleidsplan 2015-2020. Op deze manier hebben de huidige 
bestuursleden zich hun functies eigen kunnen maken en zijn zij goed voorbereid om in 2020 het 
nieuwe meerjarige beleidsplan op te stellen. Hieronder volgen de hoofdpunten van ons huidige 
meerjarenbeleidsplan.

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 is 
doorgezet 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 en daarom is ervoor gekozen de spaarprojecten 
verder uit te breiden naar andere regio’s met ingang van 2019. 

Andersoortige projecten met hetzelfde doel, zijn 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). Meer kennis over Reproductive Health en bewustzijn 
van eigen rechten, leidt tot zelfstandigere keuzes en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, 
waardoor jonge meiden langer onderwijs kunnen volgen en daarmee kunnen werken aan zelfstandigheid. 
De uitkomsten van de pilot zullen bepalen of we dit project verder gaan uitrollen. 

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 en resultaten. 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

https://mhivnfoundation.com/wp-content/uploads/2016/07/Beleidsplan_MHIVN_2015.pdf
http://www.mhivnfoundation.com/
https://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) die is in te zien en te downloaden via onze website. 
In de cirkeldiagrammen hieronder vindt u een schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Inkomsten 2019        Uitgaven 2019

5. Financiele verantwoording¨

Particuliere giften

Terugbetaling startkrediet Xuy Xa Revolving Loan

Stichtingskosten
Reproductive Health
Xuy Xa Revolving Loan
Vergoeding vrijwilligers Vietnam
Huong Son Spaargroep

80%

20% 19%

19%

8%

29%

25%

2019
MHIVN Foundation

Marleen de Vries - voorzitter

Utrecht, Nederland 

mhivn.foundation@gmail.com      e-mail

www.mhivnfoundation.com

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

