
natuurlijke producten, 
waaronder haarverzor-
ging. De zaden worden 
uit de natuurlijke bossen 
verzameld door vrouwen 
uit diverse dorpen. Na het 
drogen leveren de vrou-
wen de materialen aan 
een lokale onderneming 
voor productie. De eige-
naar van deze onderne-
ming is een vrouw. Zij 
werkt alleen met natuur-
lijke materialen. De pro-
ducten worden geleverd 
aan markten in en buiten 
Quang Tri. Door meer 
Black Locust zaden te 
planten kan er meer wor-
den geproduceerd, wat 
ook weer een hele goede 
ontwikkeling is. Hierdoor 
genereren vrouwen een 
eigen inkomen.  

FSC certificaat en Eco-
toerisme  

Van de totale Van Kieu 
gemeenschap wonen zo’n 
165 huishoudens in hoger 
gelegen dorpen Chenh 
Venh en Ho in het district 
Huong Hoa. Daar zijn de 
natuurlijke bossen (1.560 
hectare) gecertificeerd 
met het FSC certificaat.  

Projecten: Van Kieu 
etnische minderheid, 
Huong Hoa district, 
Quang Tri 

Naast het bamboeproject, 
gestart in 2019, heeft de 
stichting de ondersteuning 
en financiering uit kunnen 
breiden met drie nieuwe 
projecten i.s.m. het 
MCNV.  

Vrouwen en meisjes 
verdienen gelijke 
kansen: 
Bamboeproducten 

Het bamboeproject richtte 
zich dit jaar op nieuwe 
trainingen in technieken 
voor jongeren. In deze 
trainingen leren zij tech-
nieken om traditionele 
bamboeproducten te ont-
wikkelen en te produce-
ren. Daarnaast richtte dit 
project zich op het ont-
wikkelen van nieuwe pro-
ducten in overeenstem-
ming met de marktvraag. 
Door middel van onder-
zoek en ontwikkeling is 
het technische proces af-
gerond, met name op het 
gebied van de materiaal-

verwerking en het polijs-
ten. Het garanderen van 
de duurzaamheid van de 
bamboeproducten was 
een grote uitdaging. Stap 
voor stap voorwaarts…
Deelname aan een inter-
nationale beurs in Ho Chi 
Minh stad is ook een po-
sitieve ontwikkeling voor 
de verkoop van deze pro-
ducten.  

Bamboescheuten 

Bamboescheuten zijn een 
belangrijk product. Ge-
droogd zijn ze zeer popu-
lair op de voedselmark-
ten. Dit project creëert 
veel seizoensbanen, voor-
al voor vrouwen die verse 
bamboematerialen verza-
melen uit de natuurlijke 
bossen. Er is een kas ge-
plaatst voor het drogen 
van verse bamboescheu-
ten. Dit helpt het produc-
tievolume te verhogen, 
maar het draagt ook bij 
aan het verbeteren van de 
hygiënische standaard van 
het product. 

Haarverzorging 

Van de Black Locust 
boom worden de zaden 
gebruikt voor diverse  
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Dit betekent dat producten 
afkomstig zijn uit verant-
woord beheerde natuurlijke 
bossen, die ecologische, so-
ciale en economische voor-
delen bieden. Dit is voor de 
eerste keer in Vietnam en 
een geweldige ontwikkeling 
voor de Van Kieu gemeen-
schap.  

Chenh Venh village is het 
ecotoerisme dorp met een 
homestay en waar de water-
vallen en de natuurlijke bos-
sen in de directe omgeving 
liggen. Met de financiering 
van de stichting heeft 
MCNV de ontwikkeling van 
dit ecotoerisme dorp kunnen 
realiseren: de infrastructuur, 
het landschap en het verbe-
teren van het toerismebe-
heer. Daarnaast worden de 
vrouwelijke dorpsbewoners 
gecoacht en is er materiële 
ondersteuning bij het produ-
ceren en verkopen van loka-
le producten, zoals gember, 
banaan en kip.  

Van april tot december heb-
ben meer dan 2000 toeristen 
het gebied bezocht, waar-
door inkomsten voor de lo-
kale bevolking zijn gecre-
ëerd. Het ecotoerisme wordt 
beheerd door de lokale ge-
meenschap, waarin vrouwen 
een belangrijke rol spelen.  



Microfinancierings-
programma ‘Vrouwen 
in Beweging’, Thoi Lai 
gemeenschap 

Covid-2019 en het sociale 
isolatiebeleid tijdens de 
pandemie hebben gevol-
gen gehad voor kleine 
producenten en handela-
ren, waaronder de arme 
vrouwen van het project. 
Dit leidde tot ernstige pro-
blemen in landbouwpro-
ductie en kleine handel op 
het platteland. Hierdoor 
hadden sommige vrouwen 
geen vast inkomen en 
konden ze de maandelijk-
se leningen niet op tijd 
afbetalen. Het projectma-
nagement besloot de 
maandelijkse betalingen 
uit te stellen. Toen de 
lockdown in maart 2022 
voorbij was, werden de 
projectactiviteiten zoals 
voorheen hersteld. Alle 
kredietgroepen functione-
ren weer en zorgen elke 
maand voor een vlotte 
betaling. Ook konden bij-
na alle vrouwen hun 
maandelijkse betaling 
goed beheren. Het plan is 

om alle achterstallige be-
talingen aan het einde van 
2022 te innen. Het doel 
van dit project is o.a. het 
beheren van deze lenin-
gen. Bovendien is het to-
tale bedrag aan kapitaal-
verlies zeer klein, aange-
zien alle leningen klein 
van omvang zijn met een 
geleidelijke afbetalingsre-
geling. Gelukkig zijn er 
weinig faillissementen 
onder de arme vrouwen, 
die zijn aangesloten bij het 
project. Maar zij hebben 
wel tijd nodig om ‘het 
huishoudboekje’ weer op 
orde te krijgen. De Vrou-
wenunie staat heel dichtbij 
de arme vrouwen en bege-
leidt de vrouwen in dit 
traject. Door de ondersteu-
ning van de stichting, 
sinds 2016, is de gemeen-
te Thoi Lai aangesloten bij 
het microfinancieringspro-
gramma van MCNV. Het 
heeft de vrouwen gehol-
pen een eigen bedrijfje te 
starten en een eigen inko-
men te genereren. Een 
enorme ontwikkeling in 
hun zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. 

Mooie stapjes vooruit 
voor kinderen met 
HIV/AIDS 

Ondanks de pandemie in 
de afgelopen jaren heeft 
onze samenwerking met 
VNHIP veel gebracht voor 
kinderen met HIV/AIDS: 

65 kinderen genoten van 
sociale evenementen, zo-
als het Full Moon Festival 
en de Kinderdag. 
165 kinderen hebben hun 
levensvaardigheden verbe-
terd door deelname aan 
onze Life Skill Trainin-
gen. 
35 kinderen kregen een 
studiebeurs. 

Deze resultaten helpen in 
grote mate bij het verbete-
ren van levensvaardighe-
den, onderwijsomstandig-
heden, financiële onder-

steuning en gezondheids-
zorg.   

Ook dit jaar hebben de 
financiële ondersteuning 
van de stichting, de sa-
menwerking met VNHIP 
en het Quang Nam Cen-
trum Ziektebestrijding 
gezamenlijk gezorgd voor 
vele goede ontwikkelin-
gen, zoals bewustwor-
dingsactiviteiten,  
levensvaardigheidstrainin-
gen en inschrijvingen voor 
het nieuwe schooljaar.  

Daarnaast zorgde de sa-
menwerking voor de nodi-
ge financiële ondersteu-
ning voor kinderen, gezin-
nen en gemeenschappen 
om deze kinderen in staat 
te stellen onderwijs te vol-
gen en te integreren in  
hun gezin en hun gemeen-
schap.  

“Eenvoudig noedelrestaurant heeft haar 
toekomst veranderd.”  

Ms. Phan Thi Kim Chi is 47 jaar oud, afkomstig uit een 
arm gezin in het kleine dorpje Cho, Thoi Lai district. 
Tot 2016 had zij te maken met veel moeilijkheden: haar 
dochter en een zieke moeder verzorgen naast de ar-
moede. Haar veehouderij bracht haar ook geen geluk. 
Om aan de armoede te ontsnappen heeft ze besloten om 
in 18 maanden 8 miljoen VND (€320) te lenen van het 
microfinancieringsprogramma. Met de begeleiding van 
de Vrouwenunie heeft ze een noedelrestaurant  
geopend. Hard werken en een goed gevoel voor koken 
hielpen haar in de loop van de tijd steeds meer klanten 
naar haar restaurant te trekken.   

Per dag kan ze tussen 
de 150.000/250.000 
VND  (€6.00-10.00) 
verdienen, waardoor  
ze beter voor haar 
dochter en haar zieke 
moeder kan zorgen.  
 
Ze vertelde: “Toen ik 
me aansloot bij het 
project had ik een 
goede kans om veel 
kennis en vaardigheden 
op het gebied van fi-
nancieel beheer te ler-
en. Ook heb ik zoveel 
geleerd van andere 

arme vrouwen in mijn kredietgroep. Veel van deze ken-
nis en vaardigheden heb ik toegepast in mijn bedrijf en 
dit heeft echt geholpen om te groeien.”  

Het verhaal van Vinh  

Vinh was besmet met hiv toen hij werd geboren. Zijn va-
der overleed in 2003 en liet zijn hiv-geïnfecteerde arme 
vrouw en hun baby Vinh achter. Het nieuws verspreidde 
zich snel in hun gemeenschap, mensen wisten dat Vinh  
en zijn moeder hiv hadden. Gediscrimineerd en gestig-
matiseerd door buren en familieleden, waren zij genood-
zaakt terug te gaan naar haar geboortedorp in een afge-
legen bergachtig gebied van de provincie Quang Nam. 
Zij begon een klein winkeltje op de lokale markt.  

Vinh is nu 20 jaar oud en maakt sinds 2018 deel uit van 
het programma Life Skill Trainingen. Hierdoor is zijn 

leven in positieve zin 
veranderd. Hij heeft 
meer vertrouwen en 
drukt zich zelfverzekerd 
uit. Door hulp van 
VNHIP heeft Vinh  
volledige toegang ge-
kregen tot medische 
zorg, een maandelijkse 
voedselbijdrage en 
educatie. Hij heeft een 

gezonde levensstijl, werkt hard en studeert.  
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