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In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de lopende projecten en het nieuw gestarte project in Huong Hoa - Quang Tri, in samenwerking met het Medisch Comité Nederland
Vietnam.
Project Huong Hoa in de provincie Quang Tri
Achtergrondinformatie
De BRU-van Kieu, een van de etnische minderheidsgroepen, woont voornamelijk in de bergachtige
gebieden van de centrale provincie Quang Tri. De groep woonde oorspronkelijk in het centrale deel
van Laos en verhuisde naar Vietnam gedurende historische veranderingen, waar
het westelijke deel van Quang Tri mee te
maken had. De groep vestigde zich in het
gebied rond de berg Kieu en werd later
vernoemd naar deze berg.
Huong Hoa is een van de armste districten van de provincie Quang Tri. In deze
gemeente leven de mensen voornamelijk
van vee, cassave en rijstteelt voor eigen
consumptie. Cassave en de Boi Loi
boomplantage zijn de belangrijkste constante inkomsten. Uit de noten van de
Tungboom wordt de tungolie gewonnen.
D.m.v. een machine worden de zaden
gepeld en verkocht aan lokale verzamelbedrijven. Daar worden ze tot olie geperst voor houtolie in de meubelindustrie, maar ook voor het
maken van verf en inkt. Als gevolg van de enorme prijsdruk van de handelaren, is het inkomen zeer
laag.
De BRU-van Kieu pubermeisjes worden geconfronteerd met ernstige en langdurige problemen, zoals het vroegtijdig verlaten van school, zwangerschappen en een gebrek aan inkomen. Deze problemen doen zich voor als gevolg van sociale, economische, culturele en geografische beperkingen,
wat een langdurige impact op het leven en ook op de toekomst van deze meisjes heeft. Vaak kunnen de arme huishoudens zich geen kosten voor onderwijs veroorloven. De ouders halen over het
algemeen dan de meisjes en niet de jongens van school om hen te helpen op het land en in het
huishouden. Door deze situatie kunnen de meisjes zich niet verder ontwikkelen.
Het verlaten van school en kinderhuwelijken worden geassocieerd met economische, sociale en culturele aspecten in deze etnische minderheidsgroep. Binnen de BRU-van Kieu gemeenschap is het
een trend om deze huwelijken als hun cultuur te beschouwen. Een huwelijk zal arbeid aan het gezin
van de man brengen en de lasten voor de familie van de vrouw verminderen. De rol van gemeenschapsorganisaties en de Women Union is heel belangrijk om kinderhuwelijken te voorkomen.

Om de pubermeisjes in deze arme gemeenschap te ondersteunen en te begeleiden is het MCNV
gestart met het project:
Ondersteuning en ontwikkeling aan pubermeisjes van de etnische minderheid
in Huong Hoa district, Quang Tri provincie.
•
•
•
•

Het opleiden in vaardigheden en kennis
Seksuele voorlichting op scholen en in de gemeenschap
Bewustwording van gemeenschappen over onderwijs en kinderhuwelijken
Het creëren van banen voor jongeren met name voor de pubermeisjes

Ter verbetering van de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen heeft het MCNV een
aantal gerichte projecten ontwikkeld:
•
Bamboeproducten: bamboe wordt veel gebruikt als materiaal voor huisvesting, maar kan ook
worden gebruikt voor andere producten. Het is een milieuvriendelijke en duurzame grondstof
en kan ingezet worden ter vervanging van kunststof producten. Bamboe biedt de mensen mogelijkheden om in een beter levensonderhoud te voorzien. Dat is belangrijk ter verbetering van
de problemen waar vooral de pubermeisjes en ook de gemeenschap in het algemeen mee te
kampen hebben. Er is een pilot gestart om met bamboe andere producten te produceren, zoals bamboerietjes, opbergbamboebuisjes en kaarsenhouders. De eerste producten zijn geleverd aan de binnenlandse markt, daarnaast zijn deze producten ook geïntroduceerd op de Nederlandse en Koreaanse markt.
•
Een partnership met HoiAn Roastery, een Espresso & Coffee House, in Hoi An. Een Nederlandse onderneming, die i.s.m. het MCNV opleidingen biedt voor de jongeren, zoals Basis Engels. Op diverse locaties in Hoi An kunnen zij werkervaring op doen. Zo komen zij ook in een
andere omgeving, dan alleen hun eigen woonomgeving in de bergen.

De BRU –van Kieu, een etnische minderheidsgroep in het
Huong Hoa district in de provincie Quang Tri

Hulza heeft dit jaar de BRU-van Kieu Commune bezocht. Om meer voor deze etnische minderheidsgroep te kunnen betekenen ondersteunt de stichting de projecten. Dit jaar is er al een eerste
aanzet gedaan en de komende jaren zal zij deze groepen blijven ondersteunen:
•

5 jongeren zijn opgeleid, zij hebben een baan binnen en buiten de gemeenschappen.

•

50 huishoudens profiteren van banen d.m.v. het produceren van bamboe producten en de
Tung Oil. Er zijn o.a. machines aangeschaft voor het pellen van de zaden en snijmachines
voor bamboerietjes, opbergbamboebuisjes en kaarsenhouders. Een werkplaats is in aanbouw
voor o.a. het drogen van bamboe en Tungnoten. Daar worden ook trainingen gegeven voor
het produceren van bamboeproducten.

•

5 jonge vrouwen zijn opgeleid en doen werkervaring op in de verschillende Hoian Roastery
Espresso & Coffee Houses in Hoi An en Quang Tri.

————————————————————————
Kleuterscholen in Tây Giang, Quang Nam Provincie

Kleuterscholen in Tây Giang, Quang Nam provincie
Dit jaar heeft de stichting de kinderen van zeven kleuterscholen voorzien van jasjes. Helaas was er
geen gelegenheid om deze scholen te bezoeken, maar de contactpersoon aldaar heeft dit project
georganiseerd. Met heel veel blije, maar ook verlegen gezichtjes hebben de kinderen de jasjes in
ontvangst genomen. Volgend jaar zal er weer een bezoek gebracht worden aan verschillende scholen in het district Tây Giang. Van alle scholen heeft de stichting een bedankbrief ontvangen voor dit
schoolproject.

MICROFINANCIERINGSPROGRAMMA 'VROUWEN IN BEWEGING'
Hulza bezoekt het microkredietprogramma “Vrouwen in Beweging” in de gemeente Thoi Lai
in het Binh Dai district, provincie Ben Tre. Een kort verslag van Tran Le Hieu, senior program coördinator MCNV.
Op 6 mei 2019 hebben Monique en Phi het microfinancieringsproject “Vrouwen in Beweging” in het
district Binh Dai bezocht. Een speciale reis voor Monique en Phi omdat ze de gemeente Thoi Lai
bezochten, waar Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza) in 2016 het microfinancieringsproject voor arme vrouwen is gestart.
In 2016 hebben Monique en Phi hun eerste bezoek aan Ben Tre gebracht, toen de provincie leed
aan het te zoute water, waardoor de Mekong rivierdelta in Vietnam ernstig in gevaar kwam. Na deze reis heeft Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië besloten met MCNV een samenwerking aan te
gaan en het microfinancieringsproject verder uit te breiden naar de gemeente Thoi Lai.
Met de donatie in 2016 was het mogelijk voor de Women Union in Ben Tre en het MCNV het project te starten in deze gemeente met alle nodige microfinancieringsdiensten en ondersteuning van
gemeenschapsontwikkeling aan arme vrouwen. De meeste vrouwen, die aangesloten zijn bij dit
project, hebben in 2017-2018 hun eerste leningen gehad om te investeren in waterreservoirs met
hoge capaciteit om het regenwater op te vangen en veilig te stellen tijdens het droge seizoen. Na
het bouwen van deze watercontainers is er voldoende zoet water om van te leven. Bij een tweede
en derde cyclus van leningen, hebben de vrouwen geïnvesteerd in een bedrijfje, zoals koeien, geiten- of varkenshouderij, maar ook in het verbouwen van groenten en fruit. Ook andere geschikte
bedrijfjes worden gestart, zoals kleine ateliers. Een aantal arme vrouwen hebben met deze leningen toiletten aangelegd, voor meer hygiëne en een verbetering om het milieu schoon te houden.
Een aantal andere vrouwen hebben een lening aangevraagd om een vrijwillige ziektekostenverzekering te kopen, in totaal hebben 37 familieleden een verzekering om zichzelf te beschermen tegen
gezondheidsrisico's. Tijdens de maandelijkse kredietgroepsbijeenkomsten krijgen de vrouwen een
training om financieel sterker te worden. Van de Women Union leren ze hoe om te gaan met hun
financiën en de mogelijkheden tot sparen. Ze leren meer over levens- en productiekennis tijdens
deze vergaderingen. Aan het eind van elke meeting wordt het maandelijkse schuldbedrag betaald.
Er blijft een grote behoefte voor arme vrouwen om deel te nemen aan deze financiële dienstverlening en gemeenschapsontwikkeling. Monique en Phi waren zeer blij met de resultaten van de gemeente Thoi Lai en kijken uit naar verdere samenwerking met MCNV om in de toekomst achterstandsgroepen in Vietnam te ondersteunen.

Bijdrage
Door uw donaties kunnen wij blijven bijdragen aan de leef– en leeromstandigheden van veel arme mensen.
Zij hebben onze steun hard nodig! Met deze nieuwsbrief hebben wij u een indruk willen geven van de lopende en nieuw gestarte projecten in 2019. Op de website vindt u meer foto’s en verslagen over onze projecten.
WILT U OOK DONEREN? DAT KAN! BIJ VOORBAAT DANK!
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