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Microkrediet programma
Microkredieten zijn kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro's) die voornamelijk worden toegekend aan
kleine (meestal vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden. Deze ondernemers hebben door een gebrek aan
onderpand, zoals een vast maandinkomen, geen mogelijkheid om bij traditionele banken een lening te krijgen. Een
microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe,
naaimachine, of een winkeltje om daarmee hun financiële positie en toekomst te verbeteren. Het verstrekken van
microkredieten is vooral gericht op het verbeteren van levensonderhoud van kansarme mensen en gemeenschappen. Microkredieten worden in ontwikkelingslanden vaak verstrekt aan personen die zich georganiseerd hebben in
solidariteitsgroepen van 5-20 mensen, meestal vrouwen. De Vrouwenunie is hier een goed voorbeeld van. In deze
groepen staan de groepsleden onderling voor elkaar garant. Groepsleden zoeken elkaar uit omdat ze elkaar kennen
en vertrouwen. Omdat de groepsleden van tevoren al bewust betrouwbare groepsgenoten geselecteerd hebben,
valt de sociale druk in de praktijk erg mee. Mocht het voorkomen dat een van de groepsleden het maandelijkse bedrag niet kan terugbetalen, zullen de andere groepsleden hiervan nadeel ondervinden. De groep zorgt er met elkaar
voor dat maandelijks kan worden afgelost. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar de ontwikkelingen en eventuele
problemen worden besproken. Het gaat hierbij om het ondersteunen, het ontwikkelen en het opbouwen van deze
groepen en niet alleen om het geven van geld. In het algemeen is microkrediet bedoeld als non-profit initiatief.
Stichting Hulza heeft al lange tijd de wens om met microkrediet projecten te starten. De afgelopen twee jaar is er
regelmatig contact geweest met het Medisch Comité Nederland Vietnam in Amsterdam. De organisatie bestaat al
sinds 1968 en heeft zich altijd ingezet voor en in Vietnam en later ook in Laos. Naast hun projecten op het gebied van
het verbeteren van de gezondheidzorg, het verbeteren van de dagelijkse leefomstandigheden en armoedebestrijding
zijn zij ook al ruim tien jaar werkzaam met microkrediet projecten.
Na diverse gesprekken met de directeur van het MCNV, is Stichting Hulza uitgenodigd om een aantal van hun microkrediet projecten te bezoeken. Dit was een belangrijk onderdeel van de geplande reis naar Vietnam in april dit jaar;
om te zien, te horen en te ervaren hoe reeds opgezette projecten lopen en zich ontwikkelen. Er is een bezoek gebracht aan twee microkrediet projecten. In het zuiden de provincie Ben Tre, in de Mekong Delta en in de provincie
Quảng Trị, in het noorden. Met Mr. Hieu van MCNV in Vietnam, programma coördinator, hebben wij in de provincie
Ben Tre, het district Binh Dai bezocht. Na zijn presentatie over de ontwikkeling van de microkrediet projecten, bin-

nen de gemeenschappen in deze provincie, hebben wij de vergadering van een van de gemeenschappen bijgewoond. Ook hebben we een aantal vrouwen thuis bezocht om een kijkje te nemen in hun dagelijks leven. Het was
zeer indrukwekkend om dit mee te maken; te zien hoe de vrouwen met alle enthousiasme hun bedrijfje runnen.
Voor de een is dit een winkeltje, voor de ander zijn het de koeien of de geiten en voor weer een ander een restaurantje.
Naast de armoede is er in dit gebied een extra groot probleem, het te zoute water. Door te weinig regenval is de
waterstand in de rivieren veel te laag en dringt het zeewater zich op. Het water kan niet gebruikt worden als drinkwater voor de bevolking en de dieren en de gewassen gaan dood. Een tekort aan drinkwater betekent dat men genoodzaakt is dit te kopen. Dat zijn te grote uitgaven voor de mensen in deze regio. MCNV is een project gestart om,
samen met hun donateurs, geld in te zamelen voor een microkrediet project voor grote watercontainers. Op deze
manier kunnen de groepsleden deze containers bouwen, zodat er meer regenwater op gevangen kan worden.
Quang Tri is een van de armste provincies van Vietnam, waar de gevolgen van de oorlog nog steeds voelbaar zijn,
zowel economisch als op het gebied van milieu en gezondheid. In de oorlog zijn hier de meeste bommen gevallen,

waardoor er ook veel gehandicapte mensen wonen. Mr. Quang, arts bij MCNV, heeft ons het gebied laten zien, waar
we een aantal families hebben bezocht, die gestart zijn met een klein bedrijfje, zoals bijv. een restaurantje of een
winkeltje. Een van de mensen uit de gemeenschap is een restaurant begonnen aan het meer en heeft zich ontwikkeld als goed ondernemer en aanspreekpunt binnen deze gemeenschap. Het is fantastisch om te zien hoe met veel
enthousiasme en creativiteit dit restaurant wordt gerund.

Na terugkomst in Nederland heeft het bestuur besloten om, i.s.m. en begeleid door MCNV, een tweetal microkrediet projecten te starten, waaronder het microkrediet project voor watercontainers. Dit project is in het voorjaar /
zomer van dit jaar gestart. Op de website is een uitgebreid verslag te lezen.
Het tweede programma, VROUWEN IN BEWEGING, is het microkrediet project voor de Thoi Lai gemeenschap in het
Binh Dai district, provincie Ben Tre, Mekong Delta. In september is hiervoor een eerste aanzet gegeven door Mr.
Hieu; hij begeleidt dit project samen met de Vrouwenunie.
Verslagen over de voortgang van beide microkrediet projecten zullen op de website worden geplaatst.
Verslag van de schoolbezoeken in het Tây Giang district
In het Tây Giang district is een groot aantal scholen wederom ondersteund met hulpgoederen. Samen met Phi en in
overleg met Mr. Ky, is geïnventariseerd welke goederen nodig zijn en voor welke scholen. Met twee grote volgeladen
trucks met goederen zijn we begonnen aan de tweedaagse tocht. We hebben veel scholen bezocht, zowel grote als
kleine, waaronder ook twee kleuterschooltjes. Veel kinderen verblijven de hele week op school, waar zij ook worden
verzorgd. Het is niet mogelijk om elke
dag naar huis te gaan; de afstand is
daarvoor te groot.
Voor de scholen A Vuong, Bhalee,
Axan, Ch'Om, Ga Ri, Thon Adau Xa
Dang en Truong PTDTBT Xa Dang heeft
de stichting dekens en noodles georganiseerd. Tijdens het bezoek aan deze
scholen zien we blije gezichten van kinderen. Overal wordt vrolijk en ijverig meegeholpen met het uitladen van de
goederen om deze naar het schoolplein te brengen. Voor de Ch'Om school is extra een TV aangeschaft; deze wordt
gebruikt voor speciale lesprogramma's en zijn er plastic krukjes en klamboes voor de Axan school geregeld. Voor de
kleuterschooltjes Truong MN So'n Ca en Truong MN Hoa Mi zijn ballen ingekocht voor de ‘speelkooien’. Vrolijk spelende kinderen, superblij met hun nieuwe ballen...geweldig om dit te zien. De scholen Ba Ngoc, Xa Lang, A Nong, Ly
Tu Trong, Nguyen Van Troi en Atieng liggen in een lager gelegen gebied en zijn voorzien van een aantal fietsen. Aan

het einde van het schooljaar worden deze fietsen aan de beste leerlingen uitgereikt; dit is een grote stimulans voor
de kinderen. Daarnaast is voor de Nguyen Van Troi school een kast gemaakt om de dagelijkse maaltijden in te plaatsen. Voor de Atieng school zijn schooltrommels georganiseerd; deze worden gebruikt bij speciale gelegenheden en
bijeenkomsten. Verder zijn er voor de Truong MG Xa Dang school schoenen en schooluniformen geregeld en voor de
Truong PTDT BT Gari school rijstkommen, schalen, wasteilen,
watertonnen, eettafels en schooltassen. Tijdens de bezoeken
aan de scholen Axan, Ch'Om en Gari heeft de stichting ook, via
de Vrouwenunie van dit district, de armste gezinnen in deze
dorpen van dekens en noodles kunnen voorzien. Op alle scholen
is het een warm welkom door de kinderen en onderwijzers. Het
blijft geweldig om mee te maken hoe blij en dankbaar men is
met de goederen, die zij allen hard nodig hebben. Met een goed
gevoel kunnen we terugkijken op een geslaagd project.
Lucky English Class project
Twee jaar geleden is de stichting in contact gekomen met Josefine, een Zweedse jonge vrouw, die woont en werkt in
Hoi An. Zij is grafisch ontwerpster en gestart met het produceren van met de handgemaakte interieurartikelen door
de Pako bevolkingsgroep in de provincie Quang Tri. Het contact is dit jaar geïntensiveerd en tijdens een aantal gesprekken is het Lucky English Class project ontstaan. Een project waarbij een zestal studenten zijn geselecteerd om te
starten met Engelse les, tijdens de vakantieperiode van de studenten afgelopen zomer. Josefine heeft een aantal
leraren Engels (in wording), die erg enthousiast waren over het project, bereid gevonden om op vrijwillige basis les
te geven. Negen weekenden lang, op zaterdagmiddag en zondagochtend, hebben de studenten met heel veel enthousiasme de lessen gevolgd. Zij hebben ook zelf de naam voor het project bedacht, Lucky English Class, zij vonden
dat zij het geluk hebben gehad als eerste de lessen te mogen
volgen. Stichting Hulza heeft, samen met MCNV in Quang Tri,
een klein bedrag ter beschikking gesteld om de nodige kosten
te kunnen dekken. Met heel veel inzet en enthousiasme van
alle betrokkenen heeft dit project plaats kunnen vinden en is
het op een positieve manier afgerond. Er wordt onderzocht of
er mogelijkheden zijn dit project uit te breiden.
Bijdrage Door uw donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leeromstandigheden van veel mensen…..
Zij hebben onze steun hard nodig! Met deze nieuwsbrief hebben wij u een indruk willen geven van de projecten, die
in 2016 zijn gerealiseerd. Op de website vind u meer foto’s over onze projecten.
WILT U OOK DONEREN? DAT KAN! BIJ VOORBAAT DANK!
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