
In de laatste maanden van 
2021 lag de nadruk op de 
verbetering van de pro-
ductiecapaciteit. Daar-
naast werd voor een aan-
tal deelnemende groepen 
nieuwe apparatuur en ge-
reedschap aangeschaft en 
technische ondersteuning 
gegeven. Dit heeft bijge-
dragen aan een verbeterde 
productie.  

Naast de kleine bamboe 
producten wordt ook ge-
werkt aan nieuwe pro-
ducten, zoals stoeltjes van 
bamboe en cadeaudozen 
van bamboe multiplex. 
Ook voor de kinderen in 
de dorpen worden bam-
boeschommels geprodu-
ceerd, een welkom speel-
toestel. Er wordt blij en 
vrolijk op gereageerd.  

Verkoop van het pro-

duct onder de naam 

Krong Aho.  

I n de taal van de Van 
Kieu gemeenschap be-

tekent AHO “bamboe”. 
Sinds augustus werkt 
MCNV nauw samen met 
lokale partners. De focus 
ligt hierbij op de ontwik-
keling van de verkoopmo-
gelijkheden. Op dit mo-
ment worden de bamboe 
producten in kleine win-
kels gepromoot en sinds 
kort in een nieuwe winkel 
in het centrum van Dong 
Ha, de hoofdstad van 
Quang Tri provincie. 

Project van de Bru-Van 

Kieu Etnische Minder-

heid (Van Kieu Bam-

boe)  

S inds 2019 is gestart 
met het project voor 

arme vrouwen van de Van 
Kieu etnische minderheid 
in het Huong Hoa district 
in Quang Tri. Hulza 
draagt hier jaarlijks aan 
bij waardoor de activitei-
ten, het maken van bam-
boe producten, kunnen 
worden uitgevoerd en 
uitgebreid. Vervolgens 
kunnen de arme vrouwen 
de bamboe producten dan 
voor een eerlijke prijs 
verkopen. Door manieren 
te vinden om geld te ver-
dienen, voelen de vrou-
wen zich gerespecteerd. 
Het helpt ze om een dage-
lijkse routine op te bou-
wen en het maakt ze trots 
om mee te kunnen helpen 
aan het verwerven van het 
gezinsinkomen. Hierbij 
worden ze ondersteund en 
begeleid met trainingen 
en technische kennis door 

MCNV (Medisch Comité 
Nederland Vietnam). 

De verspreiding van Co-
vid-19, slechte weersom-
standigheden en seizoens-
invloeden hebben er toe 
geleid dat in de eerste zes 
maanden van 2021 be-
scheiden vorderingen zijn 
gemaakt. De doelstelling 
om inkomsten te genere-
ren voor de groepsleden 
was dit jaar daardoor niet 
zoals verwacht. Er zijn 
veel inspanningen gele-
verd om nieuwe produc-
tiegroepen op te zetten en 
trainingen te geven. Zo 
ook voor het uitwisselen 
van het leerproces ter ver-
betering van de producten 
en techniek.  

In de eerste helft van 
2021 zijn vijf nieuwe 
groepen gevormd in drie 
gemeenten met 31 leden, 
waardoor het totaal aantal 
groepen is gegroeid naar 
acht met 66 leden. Steeds 
meer arme vrouwen zijn 
werkzaam binnen deze 
groepen en dat is heel 
mooi nieuws. 
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Microfinancierings-

programma ‘Vrouwen 

in Beweging’  

D e Thoi Lai gemeen-
schap in Binh Dai, 

Ben Tre provincie, heeft 
zich sinds 2016 aangeslo-
ten bij het microfinancie-
ringsprogramma, mogelijk 
gemaakt door de financie-
ring van Hulza. Tot voor 
de pandemie heeft dit pro-
ject een zeer positieve 
ontwikkeling doorge-
maakt voor arme vrou-
wen. Ze gebruikten hun 
leningen voor productie– 
en handelsdoeleinden. Of 
ze gebruikten hun lening 
om hun eigen infrastruc-
tuur voor schoon water te 
bouwen om zo de gezond-
heid van hun gezin te ver-
beteren. Als gevolg van de 
pandemie verloopt de uit-
breiding naar nieuwe le-
den niet zoals gepland. De 
meeste vrouwen aarzelen 
om te investeren vanwege 
de instabiliteit van de 
markt. Ondanks deze 
moeilijke situatie hebben 
zich tot augustus toch 152 
vrouwen aangesloten bij 

dit programma. Er zijn 13 
nieuwe kredietgroepen, 
die maandelijks  
bijeenkomen.                             
En met de ondersteuning 
van de Vrouwen Unie is 
het voor hen mogelijk te 
blijven investeren in hun 
eigen bedrijfje. Ze worden 
getraind in financiële ba-
sisvaardigheden, zodat ze 
hun eigen spaargeld, ge-
zinsbudget en hun eigen 
investeringsgeld kunnen 
beheren. De vierde golf 
sinds juli heeft er voor 
gezorgd dat er minder 
vraag is naar producten. 
Velen moeten de kosten 
voor levensonderhoud 
verlagen en tegelijkertijd 
proberen ze hun verkoop 
te behouden om hun be-
drijf draaiende te houden. 
Sommige families hebben 
problemen om hun maan-
delijkse termijnen terug te 
betalen. Daarom wordt er 
nauw samengewerkt met 
de Vrouwen Unie om de 
juiste oplossingen te vin-
den en de armen te helpen.  
We hopen dat de situatie 
weer zal verbeteren  
naarmate Covid-19 wordt 
teruggedrongen. 

Life Skill Trainingen en 

Onderwijs voor kin-

deren met HIV/AIDS 

K inderen die besmet zijn 
met hiv/aids kunnen 

zichzelf niet helpen en zijn 
afhankelijk van de zorg van 
grootouders of familiele-
den. (De ouders zijn vaak  
al jong overleden aan aids.) 
Het zijn vaak oudere men-
sen, die niet veel kunnen 
werken en hun zorgvaardig-
heden zijn ook beperkt. Ze 
zijn erg arm en kunnen er 
daarom niet voor zorgen 
dat deze kinderen voldoen-
de onderwijs en voedsel 
krijgen. Door de enorme 
inzet van het team van 
VNHIP (Vietnam Health 
Improvement Project) en   

Een voorbeeld van het microfinancieringsprogramma 
binnen de Thoi Lai gemeenschap. 

Ms . Lâm Thị Bạch Tuyết, geboren in 1975. Voor-
heen verbouwde ze rijst, maar de oogst is 

tegenwoordig niet meer winstgevend voor kleine pro-
ducenten. Ze besloot te veranderen en stapte over naar 
de groenteteelt. Zij maakt gebruik van kleine stukjes 
grond langs slootjes om verschillende soorten groenten 
te kunnen verbouwen. Elke dag werkt ze aan haar 
tuintjes en brengt de groente naar de lokale markt om 
te verhandelen. Ze kreeg een lening via het microfinan-
cieringsprogramma van tien miljoen VND (€385) om in 
haar tuintjes te investeren. Per dag kan ze tussen de 
100.000/150.000 VND (€ 3.85-5.80) verdienen. 

Ze vertelde: 

”Ik zag de 
winst-
gevendheid 
en het po-
tentieel van 
groente 
boven de 
rijst-
productie. 
Het in-
komen uit 
groente is 

vele malen hoger dan rijst met dezelfde investering.”  

Ze is dan ook heel blij met het micofinancieringspro-
gramma. 

D it meisje kan haar stu-
diebeurs niet thuis ont-

vangen. Haar grootvader is 
bang dat de buren te 
nieuwsgierig zijn en ze mis-
schien weten dat zij besmet 
is met HIV. Daarom moest 
zij de studiebeurs ontvangen 
op een andere plaats ver 
van haar eigen huis.  

het Quang Nam Centrum 
voor Ziektebestrijding kon-
den er een aantal activitei-
ten doorgaan, zoals ge-
pland.    

Door de financiële onder-
steuning van Hulza was het 
mogelijk studiebeurzen te 
verstrekken en huishoudens 
te voorzien van een aantal 
benodigde zaken. Zo zijn 
20 kinderen ingeschreven 
voor het schooljaar 2021-
2022 en dat was geweldig 
nieuws. Door de inschrij-
ving stelt het deze kinderen 
in staat onderwijs te volgen 
en te integreren in zowel 
hun families als in hun ge-
meenschappen. 

D e Life Skill Trainingen 
(het ontwikkelen van 

levensvaardigheden) voor 
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de kinderen hebben geen 
doorgang kunnen vin-
den. I.v.m. de pandemie 
heeft VNHIP de activi-
teiten moeten uitstellen. 
Voor de kinderen met 
hiv/aids zijn deze trai-
ningen heel belangrijk 
om zelfvertrouwen op te 
bouwen. Net zoals vol-
wassenen worden zij 
gediscrimineerd, maar 
zijn minder goed in staat 
zichzelf te beschermen. 
Ze voelen zich schuldig, 
worden angstig, verlegen 
en passief. Op dit mo-
ment is de overheid be-
zig met de 1e vaccinatie 
van kinderen van 6 tot 
18 jaar. We hopen dat 
halverwege dit jaar de 
trainingen weer kunnen 
worden gestart.  
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