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MICROFINANCIERINGSPROGRAMMA 'VROUWEN IN BEWEGING'
Een update van het MCNV (Medisch Comité Nederland Vietnam) microfinancieringsprogramma en de uitbreiding ervan naar de Thoi Lai gemeenschap vanuit het financieringsfonds van
Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (HULZA).
In deze nieuwsbrief vindt u een kort verslag van het microkredietprogramma in het dorp Thoi Lai in
het Binh Dai district, provincie Ben Tre. Opgesteld door Tran Le Hieu, senior program coördinator
MCNV. (een uitgebreid engelstalig verslag vindt u op onze website www.hulza.nl ) Ook in deze
nieuwsbrief een persoonlijk verslag van Pamela Wright, oud directeur MCNV. Tijdens haar reis door
Vietnam heeft zij het project in het dorp Thoi Lai bezocht.
Achtergrondinformatie
Sinds 2009 wordt het microfinancieringsprogramma
uitgevoerd in Ben Tre door MCNV en de Vrouwen Unie
in het Binh Dai district. Dit project geeft arme vrouwen/
gezinnen de kans een beter leven op te bouwen en
streeft naar een evenwicht tussen sociale ontwikkeling
en de financiële duurzaamheid ervan.
Na de start met Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië
eind 2016 met 81 leden is het aantal leden sterk
toegenomen; in de loop van 2017 t/m mei 2018 is het
ledenaantal gestegen naar 169 verdeeld over
15 kredietgroepen. Elke groep bestaat uit ongeveer 10
leden. Met deze groei heeft de Thoi Lai gemeenschap
op dit moment meer leden dan sommige andere
gemeenten, die al langer met microfinanciering werken.

De Thoi Lai Gemeenschap
is gestart in een tijd van ernstige droogte en verzilting.
De behoefte aan grote watercontainers was dan ook
heel groot. Er zijn 102 huishoudens in Thoi Lai met een
lening voor het bouwen van grote watercontainers. Na
het droge seizoen van 2017 hebben meer vrouwen een
lening ontvangen om te investeren in landbouwproductie en handel. Met een lening van 5 miljoen VND
(€120) kan een huishouden 2 enorm grote watercontainers bouwen met een totale capaciteit van ± 5m3. Geschat wordt dat 500m3 regenwater voor
consumptie van mens en dier kan worden vastgehouden. Tijdens het droge seizoen is het voor hen
bijna niet mogelijk om aan zoet water te komen. Zelfs het water van het watervoorzieningsysteem
levert alleen brak water en is ongezond voor mens en dier. Gemiddeld drinkt een koe 20 liter water
per dag, dus zonder de zekerheid van gezond water, is het extreem riskant voor arme gezinnen te
investeren in landbouwproductie.

Groepsbijeenkomst en financiële kennis
De Thoi Lai gemeenschap heeft 15 kredietgroepen en alle groepen functioneren goed. Zowel Thoi
Lai als alle andere project gemeenschappen in Ben Tre hebben trainingen in financiële
vaardigheden geïntegreerd tijdens de maandelijkse vergaderingen. De duur van de trainingen zijn
per vergadering ongeveer 30 minuten. Het is de meest effectieve en duurzame manier voor de
groepsleden om hun vaardigheden te verbeteren en hun inkomen, sparen, gezinsbudget en
investering te beheren. De maandelijkse bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en de
groepsleiders begeleiden de vrouwen met veel enthousiasme. Het leren en uitwisselen van nieuwe
kennis en vaardigheden onder de vrouwen wordt als zeer belangrijk ervaren.

Een training in financiële vaardigheden tijdens de bijeenkomst van een kredietgroep in
Thoi Lay - April 2018

Algemene ontwikkeling
De maandelijkse afbetaling wordt gedaan met een kleine rente. Het geld wordt gestort in het
financieringsfonds; op deze manier kunnen ook andere vrouwen ondersteund worden met een klein
krediet. Daarnaast is aan 42 huishoudens een lening verstrekt zonder terugbetaling van de
gebruikelijke rentebetaling. Zij hebben de mogelijkheid om een ziektekostenverzekering voor hun
familieleden te kopen. Aangezien arme gezinnen op het platteland niet gemakkelijk toegang hebben
tot een ziektekostenverzekering, worden op deze manier de gezondheidsrisico's gedekt. Dit is een
start en zal mogelijk worden uitgebreid voor meer huishoudens.
Uit het inkomen van dit microkrediet project worden ook vriendschapshuizen gebouwd voor de
allerarmsten. Het geeft aan dat de vrouwen, die deelnemen aan het programma niet alleen zichzelf
helpen, maar ook anderen helpen op een effectieve en duurzame manier. Een hele positieve
ontwikkeling binnen het dorp.
Een uitgebreid engelstalig verslag kunt u vinden op onze website www.hulza.nl

Een ceremonie in Januari 2018. Een vriendschapshuis, gebouwd met de winst uit het
microfinancieringsprogramma voor de allerarmsten.
Zij zijn niet in staat te werken en zijn afhankelijk van de gemeenschap.

Bezoek van Pamela Wright aan de Thoi Lai gemeenschap.
Het is een lange rit van de Ho Chi Minh stad naar het dorp Thoi Lai op het platteland. Via steeds
smallere en slechtere wegen en over steeds meer kleine bruggetjes kom ik aan bij het kantoortje
van de lokale Vrouwen Unie in het Binh Dai district. Met de project manager Mdm Kieu Oanh,
verantwoordelijk voor dit project, vervolgen wij de rit naar een klein huis, waar de maandelijkse
bijeenkomst wordt gehouden en een van de groepsleden gastvrouw is. De vrouwen komen een voor
een aan en nemen plaats op kleine plastic krukjes. De bijeenkomst begint met een liedje, gezongen
door een van de leden. Dan begint Mdm Kieu Oanh de training over de financiën, hoe om te gaan
met geld. Over hun dromen; de ene wil een beter huis, de ander een brommer of hoger onderwijs
voor een kind. Als de les klaar is, gaan ze over tot de maandelijkse afbetaling. Een vrouw verzamelt
het geld en noteert in een boekje wie betaald heeft. Elke deelnemer haalt haar geld te voorschijn, de
een uit een zakje van een wijde broek, de ander uit een bh of tas en legt het te betalen geld op tafel.
Een van de vrouwen kan de aflossing van deze maand niet doen, haar zaken zijn minder goed gegaan. De andere vrouwen betalen voor haar, een voordeel van het lenen in een groep. Zij betaalt
het de volgende keer dan terug, wanneer de zaken beter gaan. Het laatste deel gaat over het
uitwisselen van praktische informatie onder de vrouwen. Ze praten over hoe je de geiten goed kan
voeden en over de nieuwe soorten groenten. De bijeenkomst wordt gesloten met een kopje ijsthee
en koekjes.
De vrouwen gaan weer naar huis, lopende over de velden; ze wonen allemaal dichtbij. Samen met
Mdm Kieu Oanh ga ik verder en we bezoeken een paar huishoudens, die meedoen aan het project.
Na een wandeling over zandweggetjes en een bruggetje van een boomstam komen we bij het
eerste huisje. Daar woont een weduwe van in de dertig, haar man is overleden na een ongeluk. Zij
heeft het heel moeilijk, twee jonge kinderen, maar geen baan. Zij heeft geld geleend om grote
betonnen watercontainers te bouwen, aangezien er de laatste jaren zo’n enorm tekort aan zoet water is. Haar huis en omgeving zien er armoedig uit, maar ze laat met trots de watercontainers zien
achter haar huis. We nemen afscheid en vervolgen onze weg naar nog een groepslid.

De kleine potten in huishoudens op het platteland worden vervangen door enorm grote
watercontainers om meer regenwater te kunnen opvangen.

Hulpverlening waar dit het hardst nodig is…
…daar staat Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië voor…

Het huisje ligt aan een iets grotere weg. Hier wonen een vrouw van in de zestig en haar man. De
vrouw heeft een beroerte gehad waardoor haar mobiliteit is beperkt, ook een arm is zeer zwak. Haar
man werkt heel hard om de twee een redelijk leven te bezorgen. Hun volwassen kinderen wonen te
ver weg om hen veel te kunnen helpen. Deze mensen hebben wel genoeg water en is er geen lening nodig voor grote containers. Hun huisje is heel gammel en nog niet helemaal af, er staan maar
drie muren, waardoor een kant nog open is. Achter in de tuin staat een huisje, gebouwd met de
lening, voor de varkens. Ze hebben ook een zeug gekocht en de biggetjes steeds doorverkocht. Met
de opbrengst van de eerste biggetjes hebben zij een dak voor het huis kunnen kopen. Met een
volgende opbrengst hebben zij een vloer kunnen maken en zo gaat het stap voor stap om het huis
af te bouwen. De man is creatief en gebruikt de mest van de varkens om groente te verbouwen en
hij heeft zelfs een eigen systeem gebouwd om een deel van de mest samen met ander restafval in
een betonnen bak op te vangen om zo biogas te genereren. Via een rubberen slang komt dat naar
een aangebouwde keuken waar ze op eigen biogas kunnen koken. Een klein huisje, een ouder
echtpaar met zoveel ondernemingsdrift en goed (her)gebruik van alles wat ze produceren. Na een
glaasje water en een kopje thee hebben wij afscheid genomen en ze veel succes gewenst.

Ben Tre staat bekend om de productie van
kokosnoten en ander tropisch fruit, zoals
pomelo’s

Een vrouw in haar onvoltooide huis; de armen bouwen
hun huis vaak geleidelijk op als ze wat geld hebben, ze
bouwen in delen.

Dan zit de dag er op en rijden we terug naar de stad. De dames van de Vrouwen Unie tonen hun
dankbaarheid voor het microkredietprogramma van Hulza. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe
een kleine lening heel veel kan betekenen voor een arme familie op het platteland in de Mekong
Delta. Dankzij de steun van Hulza hebben nu al 169 huishoudens een beter leven. En het mooie
van dit systeem is dat de lening die wordt terugbetaald, weer een mogelijkheid biedt voor een lening
voor een andere families, waardoor langzamerhand elke familie die het nodig heeft aan een betere
toekomst kan werken.
Pamela Wright
Bijdrage
Door uw donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leeromstandigheden van veel
mensen, waarvoor onze hartelijke dank! Zij hebben onze steun hard nodig!
Met deze nieuwsbrief hebben wij u een indruk willen geven over de ontwikkeling van het in 2016
gestarte microkredietprogramma ’VROUWEN IN BEWEGING’.
WILT U OOK DONEREN? DAT KAN! BIJ VOORBAAT DANK!
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