
Jaargang 46   nummer 2 juni 2016

In dit nummer:

In gesprek met MCNV-directeur Guus Paardekooper

Inkomensverzekering voor microkredietgroepen

Verander jezelf, geef het door aan anderen!

Terugblik donateursreis 2016

Vietnam heeft dorst!

In de grensstreek van Huong Hoa leven 1900 tieners die 

te weinig kennis hebben van seksuele zaken. Ook hun 

ouders weten niet hoe ze lastige onderwerpen kunnen 

bespreken. MCNV helpt door trainingen te geven aan 

de lokale gezondheidswerkers en diverse workshops te 

organiseren voor jong en oud. Met uw gift voorkomen 

we ongewenste zwangerschappen en geven we deze              

jongeren en hun ouders inzicht…en zelfvertrouwen! 
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Inkomensverzekering voor kleine 
ondernemers in Vietnam
Op donderdagmiddag 12 mei werd in 
Den Haag de Best New Partnership 
Award 2016 uitgereikt aan het team van 
het MCNV en a.s.r. Het MCNV werkte 
samen met jonge professionals van verze-
keraar a.s.r. aan een plan voor een inkom-
stenverzekering, waarmee kleine onderne-
mers in Vietnam zich tegen geringe kosten 
kunnen verzekeren van een basisinkomen 
bij arbeidsongeschiktheid. 

Het MCNV verstrekt al enige tijd mi-
crokredieten aan vrouwen zodat zij zelf in 
hun inkomsten voorzien en hun families 
kunnen helpen ontsnappen aan armoede. 
Kredietgroepen van tien vrouwen komen 
regelmatig met een begeleider bijeen om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
steunen. Het Award-winnende plan is om 
voor deze groepen een inkomensverze-
kering in het leven te roepen. De deelne-
mers leggen elke maand een bescheiden 

bedrag opzij. Wie ziek is, krijgt van de 
anderen vanuit de verzekering maandelijks 
een uitkering om van rond te komen. 
Met deze inkomensverzekering wordt de 
continuïteit van de microkredietgroepen 
versterkt en zijn de deelnemers zeker van 
een  basisinkomen, ook als ze een keer 
ziek zijn.

In september start een pilot voor 1000 
vrouwen die deelnemen aan verschillende 
MCNV microkredietgroepen in Ben Tre, 
Quang Tri en Phu Yen. Het fonds zal de 
komende drie jaar  doorgroeien naar 
7000 deelnemers in heel Vietnam. 

“MCNV wordt flexibele netwerkorganisatie    die kansarmen ondersteunt”

In gesprek met MCNV-directeur Guus Paardekooper

Door Saskia Stevens

Tijdens zijn kennismakingstour door 

Vietnam afgelopen maart raakte Guus 

Paardekooper, sinds 1 april de nieuwe 

directeur van het MCNV, onder de indruk 

van de slagvaardigheid van de MCNV-

stafmedewerkers.

 “We hielden samen met de staf in Vietnam 

een strategiemeeting over het onderwerp 

acquisitie, een nieuw en uitdagend onderwerp. 

Hoe kunnen we de komende jaren het werk 

van het MCNV bekostigen door bedrijven 

en organisaties te vragen ons financieel te 

steunen? Voor veel medewerkers was dat een 

tamelijk nieuwe strategie, maar ze bedachten 

direct toepasbare suggesties voor onze nieu-

we vijfjarenstrategie, waarvoor we dit jaar nog 

een plan schrijven”, vertelt Guus enthousiast. 

“Er zijn in Vietnam en Laos fondsen waarvan 

wij gebruik zouden kunnen maken, maar we 

hebben nog geen goede contacten met die 

instanties en missen daardoor de boot.  Voor 

het MCNV liggen er nog veel kansen om ons 

netwerk in de regio uit te breiden. Daar zijn 

MCNV’ers heel goed in, heb ik gemerkt, het 

uitbouwen van duurzame relaties met orga-

nisaties en bedrijven. Behalve fondsenwerving 

in het bedrijfsleven is de steun van de MCNV-

donateurs de komende jaren een belangrijke 

voorwaarde voor de financiering van het werk 

van het MCNV. Donateurs zijn onze voeten 

in de samenleving en we zullen bij het maken 

van toekomstplannen altijd een link naar onze 

donateurs blijven leggen,” aldus Guus. 

MCNV en a.s.r. winnen 
Partnership Award 2016 

Advies over de grenzen
“Op deze manier maken we beter gebruik van 
het potentieel van de MCNV- medewerkers”, 
meent hij. “Bovendien is deze strategie méér 
dan nodig voor de toekomst van het MCNV, 
want de komende jaren lopen enkele grote 
subsidies af. Ik verwacht dat het MCNV meer 
en meer een flexibele, internationale netwerk-
organisatie wordt. Een organisatie die zich ook 
buiten Vietnam en Laos zou kunnen inzetten 
voor kansarme mensen. Onze kracht, het 
uitbouwen van een duurzaam netwerk waarin 
mensen hun lot in eigen handen kunnen ne-
men, is toepasbaar in veel andere landen in 
de regio. En zelfs daarbuiten”. Op de vraag of 
we langzaamaan klaar zijn met ons werk in 
Vietnam, antwoord Guus met een volmondig 
nee. “We gaan door met onze projecten op 
het gebied van gezondheid, voedselzekerheid, 
microfinanciering en het versterken van het 
vermogen van mensen om in hun bestaan te 
voorzien. We willen bovendien meer aandacht 
voor geestelijke gezondheidszorg en moderne 
communicatiemiddelen en daarnaast uitbreiden 
op het vakgebied van ergotherapie, samen met 
onze partners”.

 “Neem nu ons programma voedselzekerheid, 
daar is momenteel veel behoefte aan in bij 
voorbeeld Laos, Cambodja en Myanmar. Ze 
kijken daar echt naar het MCNV als deskun-
dige en betrouwbare partner en al meer dan 
eens is de vraag gekomen of wij verder over 
de grens willen helpen met het opzetten van 
ondersteunende netwerken in de allerarmste 
dorpen. Als zo’n hulpvraag komt, heb je een 
flexibele organisatie nodig om snel lokale 
mensen te kunnen inschakelen. Zo’n organisa-

tie willen wij als MCNV graag zijn, met minder 
vaste rollen en patronen, flexibel inzetbaar bij 
een hulpvraag die aan onze expertise raakt”, 
zegt Guus. “Onze rol wordt dan die van ad-
viseur in de regio, en door over de grens te 

kijken zal onze expertise alleen maar toene-
men. De MCNV- medewerkers en -partners 
krijgen daarbij volop kansen om mee te doen 
en mee te beslissen waardoor hun potentieel 
nog beter benut zal worden.”

Guus Paardekooper heeft veel zin in zijn werk 
bij het MCNV. “Al sinds de jaren tachtig voel 
ik me nauw verbonden met organisaties zoals 
deze, die de tijd hebben overleefd en flexibel 
zijn gebleken. Tegelijkertijd heb ik het gevoel 
dat ik hier wel wat kan inbrengen, als het gaat 
om de ontwikkeling van duurzaam onderne-
merschap bijvoorbeeld.” 

Guus Paardekooper (1969) zou je een betrokken 
globetrotter kunnen noemen. Hij studeerde  bio-
technologie, landbouwkunde en agrarische bedrijfs- 
kunde aan de Wageningen Universiteit en werkte 
voor NGO’s in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Hij 
was een tijdje biologisch boer in Nederland. Ook 
werkte hij voor het Ministerie van Landbouw en 
voor organisaties als ICCO en RAIN foundation. In 
2015 was hij medeoprichter van het Open Learning 
Platform. Guus woont in Hilversum met zijn vrouw 
en kinderen. Op de vraag waar kunnen we je ‘s 
nachts voor wakker maken, antwoordt Guus: voor 
een reis naar een onbekend gebied.

Donateurs: onmisbaar!

De steun van de donateurs is volgens Guus zeer belangrijk en onmisbaar voor de realisatie van 
de nieuwe MCNV-plannen. “Ik ben geraakt door de grote betrokkenheid van onze trouwe dona-
teurs bij het werk in Vietnam en Laos. Het succes van onze projecten, toen én nu, hebben we te 
danken aan deze mensen, die ons door de jaren heen gesteund en gevolgd hebben. Sommigen al 
meer dan veertig jaar! Daarvoor zijn we enorm dankbaar. 
Ook de komende jaren hebben we hun bijdragen hard nodig om een aantal projecten te 
kunnen voortzetten en uitbreiden”. 
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“Onze rol wordt die 

van adviseur in de regio”

foto, Tran Le Hieu



In de grensstreek van Huong Hoa leven 
1900 tieners die te weinig kennis heb-
ben van seksuele zaken. Ook hun ouders 
willen kennis opdoen en aan hun zelf-
vertrouwen werken, zodat ze voortaan 
lastige onderwerpen durven te be-
spreken. Om zoveel mogelijk jongeren 
en ouders in de grensregio hierbij te 
steunen, in 2016 en de komende twee 
jaar, is een totaalbedrag van € 45.000 
nodig. Dit geld wordt onder meer 
besteed aan het geven van trainingen 
aan de lokale gezondheidswerkers en 
het organiseren van diverse workshops 
voor jong en oud.  

Wij doen een beroep op uw steun en 
hopen dat wij mede dankzij uw gift 
ongewenste tienerzwangerschappen 
kunnen voorkomen en seksuele zaken 
bespreekbaar kunnen maken.   

Uw (extra) bijdrage is heel erg 
welkom!

Onze vraag aan u

Door Nguyen Thanh Tung 

De stem van jongeren

Begin 2015 ontdekte Le’s nichtje, toen 
nog een 16-jarige scholiere, dat ze 
zwanger was. Ze moest een lastige 
beslissing nemen en na veel slapeloze 
nachten besloot ze de baby te houden. 
De gevolgen van haar beslissing waren 
ingrijpend. Ze moest stoppen met school, 
haar droom om te gaan studeren op-
geven, trouwen en bij haar schoonfamilie 
intrekken. Om daarna elke dag voor haar 
kindje te zorgen en mee te werken op het 
land, om geld te verdienen. Op dat mo-
ment wist ze nog niet dat bevallen op zo’n 
jonge leeftijd risicovol is. Ze wist helemaal 
niet hoe ze een baby moet verzorgen en 
voeden, kortom, ze was totaal niet voor-
bereid op het moederschap. Maar miss-
chien was de tragedie van deze jonge 
moeder en kind al eerder te voorzien. 
Toen ze seks had met haar vriendje, 
had ze geen idee dat ze zich moest 
beschermen tegen zwangerschap en 
geslachtsziektes. 

Praten over seks taboe
Het verhaal van Le’s nichtje is typerend voor 
tienermoeders in de regio Huong Hoa in 
de provincie Quang Tri. In deze grensstreek 
wonen twee etnische groepen, de Pa Kô en 
de Bru. Zij hebben geen geschreven taal en 
hebben zeer beperkt toegang tot onderwijs 
en gezondheidszorg. Van oudsher is het 
gewoon dat tieners en pubers al jong met 
elkaar daten en trouwen, soms op 13- of 
14-jarige leeftijd, en al vroeg seks hebben. 
Omdat deze jongeren niet of nauwelijks weet 
hebben van voortplanting en anticonceptie, 
lopen ze een groot risico op ongewenste 
zwangerschap en geslachtsziekte. Op school 
krijgen ze geen seksuele voorlichting en zij 
hebben bijna geen toegang tot andere in-
formatiebronnen. Thuis of onderling erover 
praten vinden ze eng, het onderwerp ligt in 
de taboesfeer.

Social media 
Als MCNV-programmamedewerker heb ik 
er aan meegewerkt om dit probleem aan te 
pakken. We organiseerden creatieve work-
shops voor jongeren, om hun vragen over 

VIETNAM
            LAOS

Huong Hoa 
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Alarmerende cijfers 

Een onderzoek in 2013 onder jongeren 
in deze regio laat alarmerende cijfers zien. 
Van de tieners onder de 16 jaar heeft 56 % 
seksuele ervaring. 78% heeft geen idee 
hoe je jezelf moet beschermen tegen 
geslachtsziektes en 97% heeft onvoldoende 
kennis van anticonceptie. De gevolgen 
laten zich raden: 14% van de meisjes raakt 
ongewenst zwanger.

seks boven water te krijgen. De jongeren 
ontdekken in zo’n workshop hoe ze lastige 
onderwerpen bespreekbaar kunnen maken. 
Hun eigen ervaringen, zoals het verhaal van 
Le’s nichtje, deelden ze met anderen in de 
groep. Met  schaduw- en poppenspelen voor 
dorpsbewoners vertelden ze hun verhaal. Na 
de voorstelling kwam een discussie op gang 
tussen de volwassenen en jongeren. Ook 
beeldverhalen en videoclips werden gebruikt 
en gedeeld op social media. Deze jongeren 
waren al actief op Facebook en YouTube en 
het MCNV zorgde ervoor dat ze makkelijker 
toegang kregen door de aanleg van wifi-spots. 
De meeste jongeren uit de groep houden van 
hiphop en rapmuziek en zij maakten nu rap-
songs met teksten over verliefdheid en seks.
Die werden gedeeld op social media.

MCNV stimuleert nieuwe methoden
Ons project in Huong Hoa is een voorbeeld 
van de aanpak die mijn collega Quang in een 
eerder MCNV-magazine (2014-2) schetste: 
‘Lokale belangengroepen, patiëntenverenigin-
gen en zelfhulpgroepen versterken het vermo-
gen van mensen om zelf hun toekomst vorm 
te geven en hun belangen te verdedigen. Wij 
werken als MCNV met hen samen aan betere 
en nieuwe methoden. Een voorbeeld is het ge-
bruik van rollenspel, film, poppenspel en zang, 
en in toenemende mate ‘nieuwe media’. 

Verander jezelf, beïnvloed anderen
Recente gesprekken met deze groep tieners 
laten veel positieve veranderingen zien. Zij 
hebben zelf hun gedrag weten te veranderen. 
Ze hebben nu meer kennis van seksuele zaken 
en durven er over te praten met vrienden, 
ouders en buren. Ze weten nu wat ze moeten 
doen om geslachtsziektes en ongewenste 
zwangerschap te voorkomen. Er zit ook een 
aspect van integratie aan: deze tieners tellen 
nu mee in hun gemeenschap, merken dat hun 
inbreng waardevol is en dat ze invloed hebben 
op het gedrag van anderen. Ook  hun sociale 
netwerk, waarin ze ervaringen kunnen delen 
en leren van elkaar, wordt almaar groter.3

Le (links) en haar vriendinnen

MCNV- workshop helpt 

jongeren vooruit

Verander jezelf, geef het    door aan anderen!
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Sluit niemand uit, laat niemand achter. Dat is 
heel kort gezegd waar het bij ‘inclusie’ of 

integratie om draait. Mensen die een beperking 
hebben, tot een etnische minderheid behoren, 
arm, oud of vrouw zijn, mogen niet uitgesloten 
worden van gelijkwaardig meedoen in de sa-
menleving. Iedereen zou evenveel kans moeten 
krijgen op voeding, onderwijs, zorg en een 
eigen inkomen. 
De MCNV microkredietgroepen zijn een goed 
voorbeeld van integratie: de deelnemers veran-
deren van mensen met een handicap in onder-
nemers. Schaamte en een gevoel van minder-
waardigheid veranderen in zelfvertrouwen en 
kracht. Maar om alle kansarme groepen in de 
maatschappij op een vanzelfsprekende manier 
mee te laten tellen, is het belangrijk dat er 
in programma’s altijd extra aandacht wordt 
besteed aan hun specifieke mogelijkheden en 
behoeftes.
Dit was de belangrijkste boodschap van het 
seminar ‘Challenges in enabling inclusion’ waar-
mee het MCNV op 20 april jl. het Transition in 
the East Alliance (TEA) programma evalueerde. 
Het MCNV had de afgelopen vijf jaar de leiding  
over dit  programma, waarin organisaties uit 
Georgië, Tadzjikistan, Laos, Sri Lanka en Viet-
nam samenwerkten op het gebied van betere 

sociale integratie van gemarginaliseerde 
groepen zoals bijvoorbeeld ouderen, etnische 
minderheden, gehandicapten en vrouwen met 
HIV/AIDS. 

Flinke uitdagingen
Tijdens het seminar gebruikte Akke Schuur-
mans, MCNV’s programmadirecteur TEA, een 
goedgevulde soep als metafoor voor succes-
volle integratie van gemarginaliseerde groepen. 
Zij zette op een rijtje welke ingrediënten in 
die soep gaan. Het begint bij het respecteren 
en uitdragen van diversiteit. Vervolgens gaat 
het om doorbreken van weerstand, zowel 
bij de mensen die anderen uitsluiten als bij 
de mensen die zelf uitgesloten zijn. Met een 
aanpak op meerdere fronten tegelijk, boek 
je meer succes. Zo is het voor iemand die 
wegens ziekte wordt uitgesloten niet alleen 
nodig om goede zorg te regelen, maar ook 
om de mogelijkheid voor het verwerven van 
een eigen inkomen te vergroten. Zo’n aanpak 
op meerdere fronten tegelijk maakt dat de 
uitgesloten persoon en/of groep de eigen mo-
gelijkheden leert erkennen en ontplooien en 
daarmee dan ook weer meer waardering krijgt 
van de groep die mensen uitsluit. Verankering 
van integratie binnen organisaties is ook een 

belangrijk ingrediënt van de soep. Tenslotte zijn 
ook leerprocessen belangrijk. Door geleerde 
lessen te delen creëer je draagvlak en vergroot 
je de kennis over en bekendheid van mogelijk-  
heden om de geneigdheid tot uitsluiten te 
doorbreken. Voor een succesvolle duurzame 
integratie zijn al deze ingrediënten in meerdere 
of mindere mate nodig.

Uit de schaduw
MCNV’s programmamanager Nguyen Thanh 
Tung deelde tijdens het seminar zijn ervaringen 
met integratie. Zijn verhaal liet niet alleen de 
kracht van integratie, maar ook de kracht van 
het MCNV zien. Kansarme mensen kunnen 
zelf heel goed bedenken hoe hun probleem 
opgelost kan worden, het MCNV ondersteunt 
dat proces met advies en (bescheiden) mid-
delen en deelt de geleerde lessen met andere 
groepen. Het uitgebreide verhaal van Tung kunt 
u lezen op pagina 4/5 van dit magazine. Ook 
deelnemers aan het seminar uit Kenia en India 
vertelden hoe zij in hun eigen organisaties en 
projecten werken aan de integratie van kans-
arme mensen.

Verder lezen
Ter gelegenheid van de afsluiting van het TEA 
programma is de online publicatie “Embracing 
Practices of Inclusion” (Engelstalig) verschenen. 
Deze publicatie biedt een breed scala aan 
verhalen en geleerde lessen uit de praktijk, 
geschreven door de mensen uit de TEA landen 
die deze initiatieven zelf hebben vormgegeven 
en uitgevoerd. 

Dit online boek kunt u gratis downloaden op 
www.mcnv.org         www.barefootguide.org

    Nog flinke hobbels te nemen voordat 

                                           iedereen echt meetelt

TEA programma afgerond met seminar ‘Inclusion’

Door Ad van Hout, deelnemer MCNV-donateursreis, foto’s Marjan Hendriks
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Achttien Nederlandse mannen en vrou-
wen. Allemaal op leeftijd: de oudste 77, de 
jongste 60, gemiddelde leeftijd 67. Allemaal 
eind jaren zestig, begin jaren zeventig be-
wust geworden van het grove onrecht dat 
het Vietnamese volk werd aangedaan door 
de Verenigde Staten van Amerika. En daar-
om toen ook allemaal met volle overtuiging 
donateur geworden van het MCNV. En dat 
zijn ze nu, bijna vijftig jaar later, nog altijd. 
Zie hier het gezelschap MCNV-donateurs 
dat in april 2016 bijna drie weken lang door 
Vietnam toerde. Onder deskundige leiding 
van MCNV-tourleader John Ricker en de 
geweldige Vietnamese reisgids Phuong 
(‘Bloemetje’) van Tulip Tours. 

We reisden van zuid naar noord, van Ho 
Chi Minh City naar Hanoi, bezochten 

maar liefst zeven MCNV-projecten en waren 
te gast bij de MCNV-kantoren in Nha Trang, 
Dong Ha en Hanoi. Overal werden we enthou-
siast ontvangen door de lokale Vietnamese 
MCNV-staf en zeker ook door de mensen die 
allemaal op hun eigen manier aantoonbaar baat 
hebben bij de ondersteuning door het MCNV. 
Wat maakten ze een indruk op ons: de wat 
verlegen vrouw in de Mekong Delta die met 
een microkrediet een koe had kunnen kopen, 
de boer in het district Khanh Vinh die vol trots 
liet zien hoe goed zijn fruitbomen het doen, 
de oude man die leiding gaf aan de werkplaats 
in het bergdorp bij de grens met Laos, waar 
ze van bamboe en rotan manden vlechten die 
een afzetmarkt hebben gevonden in Zweden, 
en ook de krasse ‘grannies’ in Ha Long City 
die hun door HIV/Aids geïnfecteerde kleinkin-
deren opvangen. En wat een genot was het om 
rond te kijken in het MCNV-museum in een 
vleugel van het voormalige Holland-ziekenhuis 
in Dong Ha: oude tijden herleefden daar. 

Als je weet dat Vietnam nog maar veertig 
jaar geleden grotendeels in puin lag als gevolg 
van een allesvernietigende oorlog, dan geloof 
je nu je ogen niet. Overal is de geweldige 
vooruitgang zichtbaar die het land sindsdien 
gerealiseerd heeft: in de zinderende metropo-
len Ho Chi Minh City en Hanoi, in de talloze 
bouwprojecten en moderne infrastructuur die 

je vanuit de bus ziet, in het massatoerisme in 
Nha Trang en Halong Bay en op het platteland 
in de eindeloze groene rijstvelden die Vietnam 
hebben gemaakt tot een van de grootste 
rijstexporteurs ter wereld. De ruim 90 miljoen 
Vietnamezen doen denken aan één groot 
nijver en altijd bezig bijenvolk dat zoemt en 
zoemt.  Vietnam is hard op weg om een ‘middle 
income country’ te worden, een ongelooflijke 
prestatie. Maar de snelle economische groei 
die in Vietnam is opgetreden sinds de 
regerende communistische partij heeft 
gekozen voor een economisch ontwikkelings-
model waarin de wetten van de markt regeren, 
heeft ook een schaduwzijde: de inkomensver-
schillen tussen arm en rijk nemen toe en ook 
in de zorg is in toenemende mate sprake van 
een tweedeling tussen de kwaliteit van de zorg 
in staatsziekenhuizen en die in privéklinieken. 

En ook corruptie is in Vietnam een alledaags 
verschijnsel geworden. Zorgelijke ontwikkelin-
gen. 
Maar die kanttekening neemt niet weg dat het, 
anno nu, goed gaat met Vietnam, nog maar 40 
jaar na een vreselijke oorlog die in 1968 leidde 
tot de oprichting van het MCNV. In al die jaren 
heeft het MCNV een belangrijk steentje kun-
nen bijdragen aan de opbouw van het land. 

In 2018 bestaat het MCNV 50 jaar. Zou het 
niet mooi zijn om dan, met een gevoel van 
trots over al hetgeen in die vijftig jaar is 
bereikt, een grote Vietnamconferentie voor 
donateurs en andere genodigden te organi-
seren met als centraal thema: het MCNV 50 
jaar, is er leven na Abraham? En daarna een 
groot feest voor alle donateurs. Successen 
moet je immers ook durven te vieren. 

Donateurs onder indruk van vooruitgang Vietnam

“We zijn ervan overtuigd dat onze donaties zeer goed 
worden besteed.” Trudie Doorduin

“We waren allemaal onder de indruk van de manier 
waarop het MCNV werkt en de waardering die ze terecht 
krijgt van bevolking en overheid.”
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Het MCNV verleent medische hulp aan de bevolking van 
Vietnam en Laos. Het legt verantwoording af over de 
besteding van gelden en geeft informatie over recente 
ontwikkelingen in Vietnam en Laos. 

Giften
Het gironummer voor giften aan het Medisch 
Comité Nederland-Vietnam is 
NL16INGB0001090400
RSIN 002856475

Redactie
Willem Eikelboom, Tom Fluitsma, Saskia Stevens 
(eindredactie) Ab Stokvis en Karin Vlug
Ontwerp en opmaak
Dettline, Amsterdam
Redactieadres
Weteringschans 32, 
1017 SH Amsterdam. 
telefoon [020] 627 04 11
e-mail: redactie@mcnv.nl 

Colofon 

3

Ja, met deze machtiging wil ik Vietnam en Laos blijvend steunen

Hierbij machtig ik het MCNV om, tot wederopzegging, bedragen af te schrijven
wegens hulpverlening aan Vietnam en Laos:

Naam................................................................Reg. nr...............................

Adres...........................................................................................................

Postcode en plaats.....................................................................................

Bedrag E............per maand 0    kwartaal 0     half jaar 0       jaar 0
van IBAN rekening........................................................................................

datum...................................Handtekening................................................

Stuur deze bon naar MCNV, Weteringschans 32, 1017SH, Amsterdam 

BON

Uit Laos: mooie kwaliteit linnen, geruite 
placemats (40x30 cm) in verschillende 
kleuren. 
 lila-rose, groen-creme, turquoise-grijs. 
Beperkte voorraad!
Prijs per stuk: € 2,50

Ideaal voor op reis: zijden lakenzak 
1-persoons, 190x95 cm in lichtblauw en 
zachtgeel
Prijs: € 21,- (inclusief verzendkosten) 

Toilettasje of etui uit Laos. In twee kleuren 
verkrijgbaar: rood-wit of paars-wit. Afmeting 
20x10 cm. Stevige stoffen kwaliteit.
Prijs € 6,95 (inclusief verzendkosten) 
 

Bestellen 
kan door:
over-
making 
van het 
bedrag 

op NL07INGB0001706415 t.n.v. Medisch 
Comité Nederland-Vietnam, o.v.v. artikel, 
kleur (voorkeur) en aantal. 
U ontvangt de bestelling binnen twee 
weken na overmaking van het betreffende 
bedrag.

De opbrengst komt ten goede aan onze 
projecten.
Kijk in de webwinkel van www.mcnv.org voor 
meer artikelen uit Vietnam

In ieder magazine bieden wij u een aant
Zoekt u een exclusief of origineel cadeautje 
dan kunt u dit heel eenvoudig bestellen.

In april vroegen wij extra aandacht voor 
een urgent probleem in de provincie 

Ben Tre. Het waterniveau in de rivieren 
in de Mekong delta staat dramatisch laag 
als gevolg van langdurige droogte en het 
sluiten van stuwdammen in China. De 
zeespiegelstijging zorgt er bovendien 
voor dat zout water de grond in de delta 
aan het verzilten is. De velden staan 
kurkdroog, de zilte grond is onbruikbaar, 
de rijstoogst dreigt te mislukken. Vooral 
voor de vele families die vlak aan zee 
wonen is de situatie bedreigend. Geen 
drinkwater, geen water om de grond 
te irrigeren en als gevolg daarvan geen 
opbrengst en geen eten. 

Om op korte termijn iets te verbeteren 
aan de situatie hebben de vrouwen van de 
MCNV-microkredietgroep een nieuw project 
bedacht: arme gezinnen kunnen plastic 
watertanks voor regenwater aanschaffen met 

een lening met lage rente. Voor € 150 per 
gezin kunnen twee watertanks aangeschaft 
worden. Het regenwater dat ermee opgevan-
gen wordt, help de families in hun strijd tegen 
de droogte. U bracht op heel korte termijn 
een prachtig bedrag van € 10.500,- bij elkaar, 
voldoende om ruim zeventig gezinnen direct 
te helpen. Heel hartelijk dank voor uw spon-
tane bijdrage!

Voor een structurele oplossing werken we 
aan plannen en maatregelen om beter met de 
verzilting om te kunnen gaan, zoals het intro-
duceren van nieuwe gewassen. Verder denken 
we aan samenwerking met Nederlandse 
Universiteiten (Wageningen, Delft) en het 
Nederlandse bedrijfsleven (Royal Haskoning/
DHV) om tot een gezamenlijk programma te 
komen zodat men beter voorbereid is op de 
gevolgen van de klimaatveranderingen in de

Mekong delta. 

Etalage

Vietnam heeft dorst
Door Karin Vlug


