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Samen sterk, samen aan het werk

Donateursreis 2017

Overal in Vietnam zijn vrouwen hard aan het werk, 

maar arme, zieke of oudere vrouwen tellen niet mee, 

mogen niet meepraten en meebeslissen. MCNV helpt 

deze vrouwen om sterker te staan, in zoveel mogelijk 

projecten. Steun deze ‘werkbijen’ van de Vietnamese 

samenleving!

Onze vraag aan u

      Bij voorbaat dank voor uw (extra) gift!

   Steun de werkbijen

van Vietnam!

MEDISCH COMITÉ
              NEDERLAND

       VIETNAM

www.mcnv.org



Op 1 november 18 jaar geleden 
kwam Karin Vlug in dienst van 
MCNV, verantwoordelijk voor Com-
municatie, PR en Fondsenwerving. 
Reden voor haar om de balans op 
te maken: voelt ze zich nog thuis 
in de veranderende organisatie en 
wat kan ze bijdragen aan de realise-
ring van projecten en programma’s?          
Haar conclusie: wat in 1998 op de 
Weteringschans begon wil ze graag 
nog even voortzetten, nieuwe aan-
pakken ontwikkelen om nieuwe 
bronnen van inkomsten te vinden, 
maar voorop staat de relatie met en 
steun van ‘haar’ donateurs. In een 
gesprek met Karin blikken we terug 
en vooruit.

Dit is de mooiste dag van mijn leven, riep 
ik uit toen ik in 1998 werd aangenomen 

bij MCNV”, vertelt Karin met aanstekelijk 
enthousiasme. “Het gevoel dat ik toen kreeg, 
wat geweldig dat ik bij deze organisatie mag 
werken, dat gevoel heb ik nog steeds. Een 
paar jaar daarvoor was ik verliefd geraakt op 
Vietnam.   In 1993 ging ik –op advies van mijn 
UvA docent Moderne Aziatische Geschiedenis 
(en in die tijd was hij tevens bestuurslid van 
MCNV) Raymond Feddema- er heen voor 
mijn afstudeeronderzoek ‘Nationale gezond-
heidszorg in Vietnam tot 1954’. Ik werd zo 
geraakt door wat ik allemaal zag en hoorde. 
Alles voelde daar anders, rook en proefde 
anders. Toen ik terug ging naar Nederland 
wilde ik al mijn spullen daar wel achter laten, 
want deze mensen hadden helemaal niets. Ik 
dacht, dit gevoel wil ik nooit meer kwijt, ik ga 
me inzetten voor de Vietnamezen.” 

MCNV was eind jaren negentig een kleine 
organisatie, met nog weinig stafleden, be-
scheiden programma’s en aan fondsenwerving 
werd nog niet heel veel gedaan. Karin licht toe: 
“Als we voor een medisch project in Vietnam 
extra geld nodig hadden, schreven we onze 
donateurs een brief en prompt stroomde het 
geld binnen. Nadenken over hoe we onze 
projecten konden bekostigen hoefden we 
eigenlijk nauwelijks. Dat veranderde in de jaren 
daarna behoorlijk. Er kwam steeds meer vraag 
vanuit Vietnam om extra geld voor uitbreiding 
van projecten. Ik begon met fondsenwerven 
door die vraag centraal te stellen en tegelijk te 
bedenken wat voor onze donateurs van belang 
is. Met behulp van cursussen in schrijven en 

de verschillende fondsenwervende technieken, 
heb ik me het ambacht van fondsenwerver 
eigen gemaakt. Eerlijk gezegd noem ik mezelf 
liever relatiebeheerder, want het gaat mij er 
juist om dat je een echte verbinding maakt  
met mensen die hetzelfde voelen voor de 
Vietnamezen en Laotianen als ik. 

Werken bij MCNV is voor mij veel meer dan 
een baan. In tijden dat het minder goed gaat, 
gaat me dat echt aan het hart. Het ‘product’ 
van deze organisatie is dan ook belangrijker 
dan mijn eigen loopbaan, zo voel ik dat.” Over 
de verbondenheid met ‘haar’ donateurs zegt 
Karin: “Ja, die is erg groot. In deze functie kan 
ik een brug slaan tussen het werk dat in Viet-
nam gedaan wordt en onze donateurs hier. Ik 
ken velen van hen al jaren persoonlijk, dat is 
bijzonder en uniek. Het contact met de dona-
teurs betekent veel voor me.” 

Voor de komende periode ziet Karin dat 
MCNV een omslag zal moeten maken om 
het werk voort te kunnen zetten. “Vooral het 
vinden van nieuwe bronnen van inkomsten is 
geen sinecure, maar we kunnen veel bereiken 
en vooral door samen te werken, met alle 
collega’s in Amsterdam, maar ook in Vietnam 
en Laos en dat is heel belangrijk. We schrijven 
in de nieuwsbrief dat we moeten veranderen, 
en dat is niet zo maar iets. Maar het is ons sa-
men al eerder gelukt. Het lukte ons toen ook 
om verder te gaan door naast de bijdragen 
van onze donateurs subsidies aan te vragen 
bij de EU, Nederlandse Ministeries en de 
Nederlandse Ambassade in Hanoi. Dat sterkt 
mij in het idee dat onze donateurs de huidige 

noodzakelijke verandering ook weer zullen 
kunnen begrijpen, maar daarvoor zullen wij 
zorgvuldig moeten omgaan met donateurs en 
goed contact houden, zodat we weten wat zij 
belangrijk vinden.”

“De groep trouwe donateurs wordt steeds 
kleiner, er komen helaas geen jongere dona-
teurs bij en het vinden van subsidies is er niet 
eenvoudiger op geworden. Een lastige situatie 
en zonder geld beginnen we natuurlijk niets. 
Daarom een andere koers en zoeken naar an-
dere bronnen van inkomsten. Eind september 
heb ik een aanvraag ingediend bij de Postcode 
Loterij, iets wat we 10 jaar terug wellicht nooit 
hadden gedaan. Medio januari 2017 horen we 
of het voorstel gehonoreerd is en ik moet 
eerlijk zeggen: dat zou fantastisch zijn! Drie 
jaar lang een aanzienlijk bedrag voor voedings-
projecten in Vietnam en Laos. Ons werk in 
Vietnam en Laos is gewoon nog niet klaar en 
daarom moeten we creatief zijn en tegelijker-
tijd de eigenheid en het unieke van MCNV 
behouden. Daar ga ik voor, maar dat kan alleen 
samen met onze donateurs!”
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“Unieke verbondenheid met onze donateurs blijft bestaan”

Door Saskia Stevens

Terug- en vooruitkijken met Karin Vlug

“
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In april van dit jaar werden vijf dorpen 
aan de kust van de provincie Quang Tri 
getroffen door een milieuramp: het zee-
water werd ernstig vervuild door lozingen 
van een in Vietnam gevestigde Taiwanese 
staalfabriek waardoor in de kustwateren 
massale vissterfte ontstond. In de getroffen 
dorpen werkt bijna iedereen in de visserij 
of in de verwerking of handel van schaal- en 
schelpdieren. De vissers raakten door de 
milieuramp vrijwel direct hun inkomsten 
kwijt en de markt voor seafood stortte in. 
De provinciale regering kwam met rijst, 
geld en een noodplan en vroeg MCNV om 
advies vanwege haar expertise en ervaring 
met livelihood programma’s en duurzame 
oplossingen. 

In augustus rapporteerde het Vietnamese 
ministerie van Milieu weliswaar dat het zee-

water al weer veilig zou zijn voor zwemmen, 
watersporten en aquacultuur, maar de groot-
ste vraag blijft of de vis veilig is voor consump-
tie. Intussen zitten 4478 vissers en hun families 
zonder werk en inkomen. Ze hebben schulden 
af te lossen, bezitten geen spaargeld en er is 
geen ander werk, zodat ze in grote problemen 
zijn gekomen om te voorzien in hun dagelijkse 
levensbehoefte. De kustvissers verdienen 
gemiddeld 9 miljoen Dong (dat is ca. 390 
dollar) per maand, maar sinds april is dat 

gedaald naar gemiddeld 2 miljoen Dong (87 
dollar) voor een huishouden van doorgaans 
5-6 personen. 

Op zoek naar alternatieven
MCNV ging met de vissers praten om te in-
ventariseren wat er nodig is om weer in hun 
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en 
onderzocht alternatieve bestaansmiddelen. Een 
deel van de vissers wil in de visserij werkzaam 
blijven, maar daarvoor moeten nieuwe mark-
ten gevonden en ontwikkeld worden voor 
(nieuwe) visproducten. Als de vissers in pro-
ductiegroepen gaan werken, kunnen ze geza-
menlijk makkelijker nieuwe markten aanboren 
en leningen afsluiten. Ook zullen de vissers 
verder de zee op moeten, want dichtbij de 
kust vissen kan niet meer. 
Voor de vissers die niet kunnen terugkeren 
in de visserij zijn er mogelijkheden om met 
landbouw en veeteelt een stabiel inkomen te 
verwerven, bijvoorbeeld met het verbouwen 
van rijst, maïs, zoete aardappel, pinda’s en het 
houden van varkens en koeien. Het ontbreken 
van productie-ervaring kan ondervangen 
worden door in productiegroepen te werken, 
waardoor de opgedane kennis sneller gedeeld 
kan worden en de boeren gezamenlijk zaden 
en mest kunnen inkopen. 

Meer hulp nodig
De staalfabrikant heeft inmiddels toegegeven 
verantwoordelijk te zijn en heeft 500 miljoen 
dollar aan hulp toegezegd. Vanaf november 
keren ze alle getroffen huishoudens een bedrag 
van zes maandlonen uit. Dat lijkt veel, maar de 
vissers zullen dit geld direct moeten uitgeven 
omdat hun schulden inmiddels hoog zijn op-
gelopen. MCNV zoekt momenteel naar 
sponsoren en partnerschappen in het bedrijfs-
leven in Vietnam en Nederland om met de 
voorgestelde verbeteringen te kunnen 
starten.

Ecologische crisis aan de kust van Quang Tri

3

Voor de ramp: volop vis in de kustdorpen

Monsanto Tribunaal en 
Agent Orange

Tussen 1962 en 1971 sproeide het Ameri-
kaanse leger een grote hoeveelheid van het 
ontbladeringsmiddel Agent Orange met het 
giftige dioxine over het zuiden van Vietnam. 
Dit had als doel om de strijders van het 
Nationale Bevrijdingsfront een beschermend 
bladerdak en voedsel te ontnemen. Gevolg 
was ontbladering van bossen, vernietiging 
van landbouwgewassen, vergiftiging van 
grond en water, een gedwongen vlucht van 
bewoners naar veiliger gebieden en vooral 
ook ernstige schade aan de gezondheid van 
mensen. Een van de leveranciers van Agent 
Orange was het bedrijf Monsanto. Half ok-
tober jl. vond in Den Haag een driedaagse 
zitting van het Monsanto Tribunaal plaats. 
Doel van het tribunaal is om te onder-
zoeken of Monsanto zich schuldig maakt 
aan schendingen van (mensen)rechten die 
leiden tot schade aan landbouwdiversiteit en 
milieu en daarmee aan de volksgezondheid. 
Het tribunaal is opgezet en wordt gesteund 
door een brede en wereldwijde groep per-
sonen en organisaties. Hoewel de nadruk 
ligt op actuele vraagstukken van milieu en 
voedselveiligheid, buigt het tribunaal zich 
opmerkelijk genoeg ook over de vraag 
of Monsanto, naar de maatstaven van het 
Internationaal Strafhof, medeplichtig is aan 
een oorlogsmisdaad door de levering van 
Agent Orange aan het Amerikaanse leger 
in de jaren ‘60. Het Monsanto Tribunaal is 
een tribunaal zonder formele rechtsmacht. 
Het werkt volgens de VN-richtlijnen voor 
berechting van schending van mensenrech-
ten door bedrijven en volgens het statuut 
van het Internationaal Strafhof in Den Haag. 
Monsanto was uitgenodigd om ter zitting 
zijn zaak te bepleiten, maar is niet ver-
schenen. De rechters zullen vermoedelijk 
vóór de Dag van de Mensenrechten op 10 
december een uitspraak doen. De uitspraak 
zal het karakter hebben van een juridisch 
advies aan Monsanto en aan de Verenigde 
Naties. De initiatiefnemers verwachten 
dat de inspanningen van het tribunaal de 
slachtoffers en hun advocaten argumenten 
en juridische gronden zullen aanreiken, die 
zij kunnen aanwenden in hun gerechtelijke 
acties. Dat geldt ook voor de Vietnamese 
Vereniging van slachtoffers van Agent 
Orange die al jarenlang probeert om steun 
en compensatie voor haar leden te krijgen.

Meer informatie: www.monsanto-tribunal.org/

Herstel van levensonderhoud voor kustvissers

Door Din Dai Nguyen

Vissersboten noodgedwongen voor anker door milieuramp



Door Saskia Stevens 

Extra aandacht voor de positie van vrouwen in Vietnam

De kracht van Vietnamese vrouwen is de 
ene kant van de medaille, hun kwets-

baarheid is de keerzijde. De  meest arme, 
zieke en oudere vrouwen tellen in Vietnam 
niet volwaardig mee, ze mogen niet mee-
praten, laat staan meebeslissen over belan-
grijke zaken in hun eigen leefomgeving. Als 
de vrouwen onverwachts niet meer kunnen 
werken, bijvoorbeeld door ongeval of ziekte, 
dan stort het kaartenhuis in en hebben zij 
niets om op terug te vallen. Om het tij te 
keren werkt MCNV in verschillende pro-
jecten in verschillende provincies aan het 
versterken van de positie van kwetsbare 
vrouwen. In groepsbijeenkomsten, trainin-
gen en workshops leren de vrouwen voor 
zichzelf op te komen. Microkredietgroepen 
geven vrouwen de kans om aan armoede te 
ontsnappen en in het zuiden kunnen vrouwen 
met een speciale training deelnemen aan de 
verkiezingen. Maak kennis met Yen, Van en 
Huyen, drie vrouwen die uw steun hard nodig 
hebben en ook verdienen. 

“Vandaag stemmen we over een nieuwe deel-
neemster voor onze kredietgroep”, vertelt 
Yen, voorzitter van een microkredietgroep 
in de Mekong delta. “Kennen we haar goed, 

is ze eerlijk en betrouwbaar, werkt ze hard? 
Dan mag ze meedoen en krijgt ze een lening 
voor een koe of een winkeltje. De spelregels 
voor onze kredietgroep hebben wij samen 
opgesteld en we houden elkaar er ook aan. 
Het geld leenden we van MCNV en de Vrou-
wen Unie, ze begeleiden ons met workshops 
over dierenverzorging en de administratie. 
We werken keihard, maar als er een koe of 
een varken dood gaat of een van ons wordt 
ziek, dan hebben we niks om dat op te van-
gen. Daarom sparen we nu samen met het 
terugbetaalde geld, als reserve voor moeilijke 
tijden.”

Lo Thi Van is 29 jaar, heeft een dochter en 
is lid van een Sunflowergroep in de bergen 
van Dien Bien. Ze vertelt:“Toen ik in 2010 
erg ziek werd kwam ik er achter dat ik HIV-
besmet ben. Ik kon toen alleen maar huilen, ik 
wilde niet meer eten. Maar toen ik in contact 
kwam met de Sunflower-groep, veranderde 

VIETNAM
            LAOS

Ben Tre 

4

“We werken keihard 
maar als het misgaat 

hebben we niets”

Steun de werkbijen van de    Vietnamese samenleving!

Overal in Vietnam zijn vrouwen 

hard aan het werk, op de 

rijstvelden, in winkeltjes en 

restaurantjes, maar ook straten 

vegen in Hanoi en Ho Chi Minh-

stad in het holst van de nacht. 

Als echte werkbijen houden 

deze vrouwen alle ballen

tegelijk in de lucht, maar wat als 

er een kink in de kabel komt? 
Bijeenkomst van de microkredietgroep van Yen (5e van links)

Dien Bien Phu



MCNV laat het thema “versterking van 
de positie van vrouwen” terugkomen 
in zoveel mogelijk projecten, op zoveel 
mogelijk plekken in Vietnam. We zien 
al verbeteringen, maar zo’n ontwikke-
ling vergt een langere adem. In totaal 
is er een flink bedrag nodig, te weten 
60.000 euro. Daarmee kunnen we 
doorgaan met lopende vrouwenpro-
jecten zoals de microkredietgroepen, 
Sunflowergroepen, workshops en 
trainingen, maar ook nieuwe initia-
tieven ontwikkelen. Dat lukt alleen 
met uw gewaardeerde steun. Namens 
de vrouwen van Vietnam heel hartelijk 
dank! 

Uw (extra) bijdrage is heel erg 
welkom!

Onze vraag aan u

Door Saskia Stevens 
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dat. MCNV heeft de Sunflowergroepen spe-
ciaal opgezet voor vrouwen zoals ik. Alles wat 
ik daar hoorde van de andere vrouwen met 
HIV was nieuw voor mij. Ik heb er heel veel 
van geleerd. We komen twee keer per maand 
bij elkaar en daarna voel ik me altijd veel 
beter. Dat komt doordat de andere vrouwen 
naar me luisteren zonder me te veroordelen. 
Met een kleine lening van MCNV en de Vrou-
wen Unie kocht ik een varken en die is nu 
zwanger. De biggetjes kan ik straks verkopen 
op de markt. Dan kan ik mijn lening aflossen 
en nog wat sparen voor de toekomst van mijn 
dochter.”

 “Bij ons is het gebruikelijk dat vrouwen 
niet zelf naar het stemlokaal gaan”, zegt de 
22-jarige Huyen uit Ben Tre. “Ze geven het 
stembewijs aan hun man en laten hem stem-
men. En er zijn al helemaal weinig vrouwen 
die een actieve rol hebben in de politiek, die 
zelf kunnen meebeslissen. De vrouwen van 
Ben Tre zijn heel goed georganiseerd in de 
Vrouwenunie, maar om een stap verder te 
gaan en jezelf verkiesbaar te stellen voor een 

politieke functie, dat is niet makkelijk. Je moet 
vechten tegen vooroordelen en tradities. Ik 
kon dankzij MCNV-workshops meedoen aan 
de verkiezingen voor het districtsbestuur van 
Ben Tre en ik ben samen met twee andere 
vrouwen gekozen. Nu kan ik me écht gaan 
inzetten voor vrouwenzaken. MCNV helpt me 
met trainingen om dit werk te kunnen doen.“3

Steun de werkbijen van de    Vietnamese samenleving!

“De andere vrouwen in 
de groep veroordelen 

me niet”

“Vechten tegen 
vooroordelen en 

tradities”

Van met haar dochter

Huyen (midden) werd gekozen in het districtsbestuur
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MCNV werkt al lang met microkredieten. 
Het geleende geld wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om een geit te kopen. Deze 
geit krijgt jongen. De kosten van voer 
en het houden van de geiten en jongen 
zijn lager dan de totale opbrengst van de 
verkoop van het vlees en de melk van de 
geiten. Van de opbrengst wordt de lening 
geleidelijk aan terugbetaald en de winst 
wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de 
veestapel. Arbeidsongeschiktheid, zeker als 
die wat langer duurt, kan grote problemen 
veroorzaken. Geen inkomsten betekent te 
weinig inkomen om van rond te komen en 
geen aflossing van het krediet. Een neer-
waartse spiraal van toenemende schulden 
kan het gevolg zijn. Een verzekering tegen 
inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid 
kan hier goed helpen. En precies met zo’n 
plan voor een verzekering hebben MCNV 
en verzekeraar a.s.r. de Partnership Award 
2016 gewonnen. U heeft daarover kun-
nen lezen in de MCNV krant nr. 2 van juni 
2016. In oktober 2016 is een team van a.s.r. 
naar Vietnam geweest om een proefproject 
te doen. 

Maarten Mast en Melissa Nguyen van a.s.r. 
vertellen hoe de aanpak er uit ziet: “We 

bezochten in Vietnam verschillende gemeenten, 
in het Binh Dai district in de provincie Ben Tre, 
die een microkrediet ontvangen van MCNV. 
Deze groepen bestaan uit hardwerkende, 
ondernemende vrouwen die zorgen voor een 
extra inkomen. De kredieten worden verleend 
door MCNV maar de uitvoering vindt plaats 
onder begeleiding van de Vrouwen Unie. Voor 
ons onderzoek woonden we een aantal verga-
deringen bij. Daarnaast bezochten we ook een 
aantal vrouwen thuis. Deze vrouwen vertelden 
hoe het krediet hun leven verbeterde. Vol 
trots lieten zij hun huizen, dieren en gewassen 
zien. Met behulp van een kaartenspel en een 
pot met snoepjes legden wij de basisprinci-
pes van verzekeren uit. Iedereen kreeg een 
snoepje, wat voor de premie staat, en deed 
dit in een gezamenlijke pot. Vervolgens werd 
aan iedereen een kaart uitgedeeld met daarop: 
gezond of tijdelijk ziek/arbeidsongeschikt 
met een aantal ziektedagen. Heb je een kaart 
getrokken met deze ziektedagen, dan mag je 
het aangegeven aantal dagen op de kaart uit de 
pot met snoep halen. Na dit spel werden aan 
de vrouwen keuzes voorgelegd in premie en 
uitkeringsmogelijkheden. Democratisch werd 
vervolgens per gemeenschap een voorkeurs-
keuze gemaakt.” 

Het proefproject helpt om een goed verze-
keringsproduct te ontwikkelen en a.s.r. wil zijn 

kennis daarvoor inzetten. Met toestemming 
van de Vrouwen Unie start de pilot in januari 
2017 met twee communes. In de twee daar-
opvolgende jaren wordt de aanpak ingezet in 
het hele netwerk van het MCNV-microkrediet-
programma in Binh Dai. “Wordt het een succes 
dan is het doel om een microverzekering 
aan andere microkredietfondsen van MCNV 
in Vietnam te koppelen. We denken dat het 
handig kan zijn om er dan een lokale verze-
keraar bij te betrekken. Wij hebben hierover 
met een verzekeraar in Vietnam de eerste 
gesprekken gevoerd. Verder krijgen we ook 
ondersteuning van de Nederlandse Ambassade 
in Vietnam via het Nederlandse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. We vonden het een gewel-
dige ervaring om te zien hoe goed microkrediet 
kan werken. Dat wordt versterkt met een 
verzekering die een duurzamer basisinkomen 
garandeert. Met een relatief kleine investering 
bereik je grote verbeteringen.”

Arbeidsongeschikt en toch een kom rijst

Proefproject inkomensverzekering in Ben Tre

Foto’s: You are Beloved
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“De vrouwen zijn enorm inventief, passen 
zich makkelijk aan de omstandigheden aan 
en zijn vasthoudend. Ook het idee van een 
microverzekering werd open en nuchter 
benaderd. 

De bedoeling was hen heel snel duidelijk 
en het maken van keuzes gebeurde heel 
weloverwogen. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van de verhouding tussen inleg (premie) 
en het bedrag dat bij ziekte (maximaal) 
uitbetaald kan worden. Sterke vrouwen die 
heel goed weten wat ze willen!”
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Oogsttijd in A Xing. Midden in de 

herrie van vrachtwagens die af en aan 

rijden loop ik Ho Van Hong, voorzitter 

van de Gehandicaptenvereniging, tegen 

het lijf. ‘Hé, hoe is het met je?’ roept 

hij, ‘Kom je naar mijn huis? We hebben 

een bijeenkomst met nieuwe leden 

die willen meedoen met het 

cassaveproject’.

Enkele jaren geleden

In de meer afgelegen gebieden van de pro-
vincie Quang Tri wonen veel minderheids-

groepen. Het zijn landbouwers met een karig 
bestaan. Voor mensen met een handicap is het 
leven hier extra zwaar. Zij worden buitengeslo-
ten, ook bij de toewijzing van landbouwgrond, 
zien zichzelf niet als waardige burgers en zijn 
afhankelijk van familie en een kleine uitkering. 
In A Xing leidde de Gehandicaptenvereniging 
enkele jaren geleden een kwijnend bestaan. 
Bestuurslid Ho Thi Quy: ‘Leden dachten dat 
hun lidmaatschap vanzelf voordelen zou ople-
veren. Ze kwamen nauwelijks naar bijeenkom-
sten en deden hun mond niet open.’ Voorzitter 
Ho Van Hong, zelf gehandicapt, toont begrip: 
‘Zij missen zelfvertrouwen en weten niet hoe 
ze voor zichzelf kunnen opkomen’. 

MCNV-project biedt kans
In 2011 verwierf de Gehandicaptenvereniging 
in A Xing van MCNV een bijdrage voor een 
cassaveproject: met een lening konden tien 
leden cassave telen. Kaderleden organiseerden 
bijeenkomsten om mensen te selecteren. 
Ho Van Than organiseerde in zijn dorp drie        
bijeenkomsten. De opkomst was slecht, 
niemand durfde een lening aan te gaan. Ho Van 
Than geloofde in het project en vroeg zelf een 
lening aan, hoewel hij daarvoor als kaderlid   
eigenlijk niet in aanmerking kwam. ‘Ik moest 
een voorbeeld geven om anderen over de 
streep te trekken’. Het project ging door. 

Een werkgroep organiseerde een training 
in het telen van cassave en lobbyde bij het 
gemeentebestuur om landbouwgrond beschik-
baar te stellen. Ho Van Hong: ‘Eerst geloofden 
de bestuurders niet dat onze leden dit zouden 
kunnen. Maar wij hadden succesverhalen en 
een goed plan. Uiteindelijk besloten zij om 
grond aan onze leden uit te geven’.

Doorbraak
Veel dorpsbewoners hielpen bij het telen van 
de cassave, nabuurschap is gebruikelijk in deze 
streek. Dit versterkte de solidariteit, ook tus-
sen leden van de Gehandicaptenvereniging. Het 
project maakte ook de vereniging zelf sterker. 
Er komen nu meer leden naar bijeenkomsten 
om de ontwikkeling van het project te volgen, 
om nieuwe plannen te maken en aan andere 
activiteiten, zoals sport, muziek en toneel, deel 
te nemen. Ze hebben meer zelfvertrouwen 
gekregen en spreken zich nu in het openbaar 
uit. De vereniging biedt, samen met MCNV, 

nu ook bredere steun aan haar leden: tablets, 
smartphones en wifi, als bron van informatie 
en voor contact met elkaar en met anderen, 
trainingen in ‘business’ en financieel beheer. 

Eigen inkomen, beter leven
Alle deelnemers hebben hun lening afgelost. 
Gemiddeld maakten zij een jaarwinst van ruim 
duizend euro. Ho Van Than: ‘Het was span-
nend, ik had geen idee wat ik zou verdienen. 
Uiteindelijk verkocht ik drie vrachtwagenladin-
gen cassave en verdiende ik, voor het eerst in 
mijn leven, een flink bedrag’. Than stak het geld 
in betere voeding, school en kleding voor zijn 
kinderen, een tv en een spaarrekening. Dankzij 
het project werd het gebrek aan zelfvertrou-
wen van gehandicapte mensen doorbroken. 
‘Rolmodellen’, zoals Ho Van Than, waren 
daarbij belangrijk. Ook de mensen in het dorp 
kijken veel positiever naar hen. De goede naam 

van de Gehandicaptenvereniging is versterkt 
doordat deze sociale projecten uitvoerde, 
zoals de aanleg van kinderspeelplaatsen. Ho 
Van Than: ‘Meer mensen kennen ons en het ge-
meentebestuur besloot onlangs ons financieel 
te ondersteunen. Zij nemen ons nu serieus’. 
Ho Van Hong: ‘We zijn betere bestuursleden 
geworden. We hebben veel geleerd van het 
project, bijvoorbeeld in een training project-
management van MCNV, en ook door wat we 
in de praktijk deden’. Het cassaveproject loopt 
nog steeds en geeft steeds meer leden werk. 
Het verspreidt zich als een olievlek, verenigin-
gen uit de omgeving komen de kunst afkijken 
om in hun eigen gemeente een vergelijkbaar 
project op te zetten.

      Samen aan het werk, 
                           samen sterk

Door Le Minh Vu
Vertaald en bewerkt door Tom Fluitsma

MCNV ondersteunt mensen in Vietnam 
om zelf meer grip te krijgen op gezond-
heidsontwikkeling. Belangrijk instrument 
daarvoor is dat mensen zich organiseren 
in zelfhulp- en belangenorganisaties. 
Zo’n organisatie is de Disabled People’s 
Organization (DPO), in dit artikel 
aangeduid als Gehandicaptenvereniging. 

Dit verhaal komt uit “Embracing 
Practices of Inclusion”, een Engelstalige 
publicatie vol praktijkverhalen rond het 
thema “iedereen telt mee”. MCNV 
leverde een bijdrage aan het boek, dat u 
gratis kunt downloaden van www.mcnv.org
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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................................................

BON

Reis mee met MCNV

MCNV Kalender 2017: 

De MCNV kalender 2017 heeft een speciaal thema: 
Ontdek Laos. Ieder jaar toonden wij u vooral 
beelden van ons werk in Vietnam, met heel soms 
een foto van Laos. En omdat we uw steun voor 
de projecten in Laos ook heel hard nodig hebben, 
willen we u meer laten zien van het buurland van 
Vietnam, waar de situatie nog zoveel schrijnender is 
dan op bepaalde plekken in Vietnam.

Liggend formaat met ruimte voor notities.
Per stuk €12,95. Twee kalenders voor € 20.

Prijzen zijn inclusief verzendkosten.  De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan onze projecten.

Bestel nu! Ontdek Laos,
buurland van 
Vietnam

Bestellen kan door het bedrag over te maken op:
NL07INGB0001706415 t.n.v. MCNV te Amsterdam, 
o.v.v. Kalender 2017

Op vrijdag 31 maart brengt Cathay        
Pacific ons via Hong Kong naar Ho Chi 

Minhstad. Daar bezoeken we onder andere 
het oorlogsmuseum. Vanuit de stad maken 
we een tocht naar het Can Gio natuurreser-
vaat, met boottocht langs de mangroves. Op 
dag 4 vertrekken we naar de Mekong delta 
in het zuiden. In Ben Tre staat het MCNV-
microkredietproject centraal, waarvoor wij de 
Vrouwenunie en groepen vrouwen die deelne-
men aan het project bezoeken. Daarnaast 
maken we kennis met een project in verband 
met de verzilting van landbouwgronden. Op 
dag 6 vliegen we naar het midden van Vietnam. 

We beginnen daar met een tweedaags bezoek 
aan de oude keizerstad Hué, met haar mooie 
cultuurhistorische rijkdom. Dan naar het 
nabije Dong Ha. We bezoeken ons MCNV-
kantoor, de Medische Hogeschool en het 
MCNV-museum, in een deel van het voorma-
lige Holland-ziekenhuis. We maken kennis met 
twee MCNV-projecten in de omgeving. We 
gaan kijken in een tunnelsysteem en bij een 
vroegere VS-basis, plekken die getuigen van de 
heftige oorlogsgeschiedenis daar.

Op dag 13 maken we (per vliegtuig) een 
sprong naar Dien Bien Phu in het noordwesten. 
Hier steunt MCNV een revalidatieproject en 
de Sunflowergroep van vrouwen met HIV. In 
het lokale museum zien we herinneringen 
aan de veldslag in 1953, die tot het definitieve 
einde van de Franse koloniale overheersing 
leidde. We hebben ook een dag om te genieten 
van de mooie omgeving. Van Dien Bien Phu 
vliegen we naar de hoofdstad Hanoi. 

De slotetappe van de reis biedt een mooi 
cultureel programma en vrije tijd om alle reis-
ervaringen te laten bezinken (en souvenirs te 
kopen).We sluiten de reis af met een bezoek 
aan het MCNV-kantoor in Hanoi. Een mooie 
gelegenheid om met ‘onze’ MCNV-medewer-
kers over de impressies van de reis en even-
tuele vragen van gedachten te wisselen.

Na een nachtelijke vlucht keren we op dag 20, 
in de vroege ochtend van 19 april, weer terug 
in Nederland.

De reis kost 2.600 euro per persoon (op basis 
van tweepersoonskamer). Reisbureau Vietnam 
Journey verzorgt reis, verblijf in comfortabele 
hotels en vervoer in Vietnam en begeleiding 
van het toeristische gedeelte door een Viet-
namese gids. Hebt u belangstelling voor de reis 
of wilt u meer informatie mail of bel dan naar 
Karin Vlug: kv@mcnv.nl, 020-6270411.

-

Het programma voor de donateursreis in april 2017 is nagenoeg rond. 
Na de korte aankondiging in het vorige MCNV-magazine ontvingen we al meer 
dan tien reacties van donateurs die belangstelling hebben. Maximaal kunnen 
twintig mensen mee.


