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We sluiten dit jaar af met speciale aandacht voor tieners in 

de provincie Quang Tri. Eeuwenoude tradities zitten jongeren 

in de weg en er is veel onbegrip van de ouders voor de 

andere opvattingen van jongeren over met name seks en 

huwelijk. Jongeren willen naar school en pas op latere leeftijd 

trouwen en kinderen krijgen, maar om zover te komen 

moeten deze oude tradities doorbroken worden. Met uw 

kerstgift helpen we deze tieners om steviger in hun schoenen 

te staan zodat ze hun problemen durven te bespreken. We 

leren ze alles over preventie tegen soa’s en zwangerschap. 

Kleine, maar o zo belangrijke veranderingen, waarmee u 

deze jongeren enorm tot steun kunt zijn! Fijne kerstdagen 
       en een vredig 2018!



In de aanloop naar het MCNV-jubileumjaar 

2018 wil ik graag een nieuw initiatief aan u 

voorstellen: de Club van 50. Iedereen kan 

meedoen met de Club van 50, donateur 

van MCNV of niet. Iedere deelnemer van 

de Club van 50 draagt jaarlijks een be-

drag van minimaal € 500 bij en dit bedrag 

komt terecht in het MCNV-organisatie-

bestemmingsfonds. Uw inleg in de Club van 

50 is specifiek bedoeld voor de kosten van 

MCNV als organisatie, het is dus een nieuw 

potje dat we aanleggen naast de bijdragen 

die we ontvangen voor de projecten. 

We zoeken naar manieren om met de 
Club van 50-leden van gedachten te 

wisselen over de koers die MCNV de ko-
mende jaren gaat varen. Zo willen we elk jaar 
een speciale bijeenkomst organiseren voor 
de Club van 50, bijvoorbeeld bij de presen-
tatie van een nieuw project of een bijeen-
komst over de ontwikkelingen van MCNV als 
netwerkorganisatie. Door elkaar te spreken 
en kennis en ervaringen uit te wisselen blijven 
deelnemers nauw verbonden met MCNV en 
blijven zij geïnformeerd over de inzet van hun 
bijdrage. 

Waarom een Club van 50?
Dankzij uw trouwe en gulle giften en met 
steun van vermogens- en familiefondsen 
kunnen wij de programma’s en projecten in 
Vietnam en Laos financieren en dat is heel fijn. 
Omdat alle giften van particulieren bestemd 
zijn voor de projecten blijft er echter te weinig 
geld over voor de organisatie zelf, voor uit-  
voeringskosten en overhead. Dat is voor ons 

een punt van grote zorg, want de uitvoering 
van de projecten is mensenwerk en zonder 
financiering voor deze kosten zal uiteindelijk 
ook de uitvoering van projecten in gevaar 
komen.

Zoals u wellicht weet is het verkrijgen van 
subsidies van de overheid en de EU de laatste 
jaren veel moeilijker geworden. Uit subsidies 
konden we altijd de uitvoering van het werk, 
de medewerkers en de kantoren bekostigen 
maar in 2016 liep de laatste subsidie voor 
MCNV af. Voor de uitvoering van onze pro-
gramma’s en projecten is aanvullende finan-
ciële steun dus onmisbaar. 
Om die extra inkomsten te kunnen verwerven 
hebben we een plan gemaakt op twee fronten: 
de oprichting van een Club van 50 en steun 
van de Nationale Postcode Loterij (NPL). De 
aanvraag bij de NPL is 15 september jl. inge-
diend en we hopen medio februari 2018 een 
positief bericht te ontvangen.

De fiscus betaalt mee
Ik realiseer me dat het om een flink bedrag 
gaat, dat is niet zomaar iets. Er is een goede 
manier om MCNV te steunen en de fiscus 
mee te laten betalen. U kunt uw gift vastleggen 
met een formulier dat wij u toesturen, zonder 
tussenkomst van een notaris (sinds 2014 niet 
meer nodig). U gaat wel een verplichting aan van 
5 jaar, maar daarmee komt uw gehele finan-
ciële bijdrage in aanmerking voor aftrek voor 
de inkomstenbelasting. De langere periode 
van 5 jaar roept wellicht vragen op over de 
toekomstplannen van MCNV. Stel uw vragen 
gerust. Voor MCNV is het heel belangrijk om 
met de middelen uit het organisatie-bestem-
mingsfonds en mede dankzij de Club van 50, 
ons werk de komende jaren te kunnen blijven 
uitvoeren. 

Meld u aan voor de Club van 50!
Heeft u vragen of interesse 
om deel te nemen aan de 
Club van 50? Heel graag 
een berichtje via de e-mail 
(kv@mcnv.nl) of telefonisch 
(06-46296234).
Hartelijke groet,
Karin Vlug
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Word lid van de Club van 50!

Nieuw initiatief in Jubileumjaar

In hun gezellige appartement in Vught ver-
tellen Frans en Hilde Theunisse hoe ze 

betrokken raakten bij de Vietnamezen en bij 
MCNV, inmiddels tientallen jaren geleden.  
“We studeerden beiden culturele antropolo-
gie en in die tijd was die vreselijke Vietnam-
oorlog dagelijks in het nieuws”, vertelt Frans 
Theunisse. “Ik zag hoe Amerikaanse jongens, 
mijn generatiegenoten, naar Vietnam gestuurd 
werden om daar in een volslagen onbekende 
cultuur en hard klimaat te vechten. Dat moet 
verschrikkelijk zijn geweest, voor alle partijen.” 
Later werkte Frans een tijd in de opvang van 
Vietnamese vluchtelingen, die destijds door 
de regering werden uitgenodigd hierheen te 
komen. ”Na aankomst in Nederland lieten 
we de Vietnamezen een jaar lang in de eerste 
opvang. Ze bouwden er contacten op met 
gastgezinnen en moesten die na een jaar 
weer afbreken omdat ze elders geplaatst 
werden. Dat werkte niet, mensen werden 
opnieuw  ontheemd. Wij bedachten het model 

Club van 50

Al eerder schreven we over het MCNV-

project microfinanciering in Ben Tre: 

arme vrouwen lenen een klein bedrag, 

kopen een koe of een paar geiten en 

verwerven zo meer inkomsten. Dit 

najaar is er een belangrijke mijlpaal 

bereikt, want voor het eerst is het een 

groep deelnemende vrouwen in de 

gemeente Binh Dai gelukt om al het 

geleende geld terug te betalen, inclusief 

rente en tot de laatste Dong. Precies 

zoals de bedoeling is van het ‘revolving 

fund’ systeem. Het geld kan opnieuw 

uitgeleend worden om andere vrouwen 

te helpen. We spraken Frans en Hilde 

Theunisse, MCNV-donateurs van het 

eerste uur, die het project een warm 

hart en een gulle donatie toedragen 

vanuit hun fonds Vrouwen Vooruit.
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Vrouwen vooruit     met kleine lening



waarbij je na zes weken al definitief geplaatst 
werd, zodat je echt kon beginnen aan het 
opbouwen van een nieuw leven.” De kapper 
van Frans, Hoang Van Ly, herinnert hem nog 
regelmatig aan die bijzondere tijd van begin 
jaren ’80. Steunden ze aanvankelijk het Comité          
Vietnamese Weeskinderen, na enige tijd 
werden Frans en Hilde donateurs van MCNV 
en dat zijn ze tot op de dag van vandaag.

De kracht van vrouwen
Hilde, die jarenlang vrijwilligerswerk deed in de 
sociale sector, voelt zich sterk verbonden met 
de Vietnamese vrouwen. “De naam Vrouwen 

Vooruit staat voor de kracht van vrouwen. 
Vrouwen delven altijd het onderspit en nu 
hebben wij een mogelijkheid om ze eens een 
vinger in de pap te geven. Ja, ik ben een femi-
niste, ik vind dat je geldzaken heel goed aan 
vrouwen kunt overlaten. We zien in dit project 
dat zij echt de economische krachten zijn.    
Ze geven het geld uit voor hun gezin, niet voor 
zichzelf en ze gaan er spaarzaam mee om”, 
zegt Hilde. 
Het besluit om een particulier fonds op te 
richten namen ze samen, al zegt Hilde lachend 
dat Frans de aanstichter was. Frans deed in 
Wageningen kennis op over coöperatie en 

kredietwezen en concludeerde dat het sys-
teem van microfinanciering een goed middel is 
om mensen verantwoordelijk te maken voor 
hun eigen inkomen. “De maandelijkse bijeen-
komsten van de vrouwen zorgen ervoor dat 
ze verantwoording afleggen aan elkaar over 
wat ze met het geld doen. Het is van meet 
af aan duidelijk dat het geen gift is, maar een 
lening, met de bedoeling om al het geld weer 
terug te laten stromen in het fonds. Nu dat ge-
lukt is, mag het wat ons betreft weer opnieuw 
uitgeleend worden aan andere vrouwen.” 

Bron mag niet droogvallen
Frans en Hilde houden er niet van om       
publiekelijk bedankt te worden voor hun grote 
betrokkenheid en bijdrage aan het project. 
Toch reisde MCNV’s Tran Le Hieu toen hij in 
Nederland was door naar Vught om hen te 
bedanken namens alle vrouwen van Binh Dai. 
“Heel lief natuurlijk, maar daar doen we het 
niet voor”, zegt Hilde. “Wij doen dit omdat 
MCNV opkomt voor de zwakkeren in Vietnam. 
Het gaat om de allerarmsten en op dat gebied 
is er nog heel veel werk te doen. De financiële 
bron vanuit Nederland mag niet droogvallen”, 
vinden Frans en Hilde. Zij nodigen andere 
donateurs van harte uit om deel te nemen aan 
Vrouwen Vooruit.

Microkredieten met maxi-effecten
Sinds 2013 geeft het fonds ‘Vrouwen Vooruit’ 
financiële steun aan 250 arme families in Binh 
Dai, die de extra hulp hard nodig hadden. 
Door middel van een lening aan de armste 
vrouwen hebben zij nieuwe bronnen van     
inkomsten kunnen realiseren door het fokken 
van varkens of geiten of het starten van een 
winkeltje. Dit heeft ertoe geleid dat de fami-
lies een stabiele(re) inkomenssituatie hebben 
en daardoor kunnen de vrouwen beter zorg 
dragen voor het gezin en beschikken ze over 
meer voedsel, kleding en schoolspullen. De be-
geleiding ter plekke is in handen van de Vrou-
wen Unie, onze jarenlange deskundige partner. 
Dat verloopt zo positief dat de rol van MCNV 
de afgelopen tijd kleiner is geworden en de rol 
van de Vrouwenunie groter en dat is uitein-
delijk waar het om gaat: meer zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid van de mensen zelf. 
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Door Saskia Stevens
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Frans en Hilde Theunisse steunen vrouwen Ben Tre

Deze vrouw gebruikte haar lening om te investeren in een groentetuin

Hilde en Frans Theunisse

Vrouwen vooruit     met kleine lening



Door Nguyen Thanh Tung en Saskia Stevens

Het stille verdriet van tienermoeders

Sung Thi Sung is 19 jaar en woont met 
haar zoon Chuong in een dorp van de 

Muong in de provincie Dien Bien. Sung werd 
op 13-jarige leeftijd zwanger van haar toen 
18-jarige vriendje. Het leven van Sung werd 
op zijn kop gezet. De etnische minderheid 
Muong kent strenge tradities. Ze verwachtten 
van Sung dat ze direct van school ging,           
trouwde met de jonge vader van haar kind 
en bij haar schoonfamilie ging wonen. Hon-
derd kilometer verwijderd van haar dorp en 
familie moest ze bevallen zonder steun van 
haar moeder. Dat was heel zwaar, Sung moet 
huilen als ze er aan terugdenkt. De moeder 
van Sung had er geen bezwaar tegen dat haar 
dochter wat experimenteerde met jongens 
en seks want het zou Sungs familie alleen 
maar meer aanzien opleveren als ze zwanger 
zou worden. Sung praatte nooit met haar 
moeder, zussen of vriendinnen over seks en 
van soa’s en voorbehoedsmiddelen wisten 
Sung en haar vriendje helemaal niets. 

Ook de toekomstmogelijkheden van de 
16-jarige Ho Thi The, moeder van baby Quan, 
werden drastisch beperkt op het moment dat 

VIETNAM
            LAOS

4

Oude tradities     zetten jongeren op achterstand

Het is haast niet voor te stellen 

in deze tijd van vooruitgang maar 

in sommige dorpen in Vietnam 

bepalen eeuwenoude tradities nog 

steeds het dagelijks leven. 

Tienermeiden worden jong 

zwanger, moeten trouwen en 

meteen van school af. De jongeren 

willen deze traditionele manier 

van leven doorbreken, maar hoe 

doe je dat? MCNV heeft een plan 

gemaakt om te helpen en met uw 

steun lukt het! 

Dien Bien 

Sung Thi Sung 

Quang Tri 



ze zwanger raakte. Ze praat heel zacht en kijkt 
voortdurend naar de grond: “Ik woon nu met 
mijn man Tang samen met twintig familieleden 
van hem. Tang zit nu nog op school, maar ik 
moest van school af toen ik zwanger raakte. 
Na de geboorte wist ik niet wat ik met de 
baby moest doen, hoe ik voor hem moest zor-
gen. Mijn schoonmoeder heeft me geholpen. 
Af en toe doen Tang en ik iets leuks samen, 
we houden van koken en we vinden het leuk 
om de baby samen in bad te doen.” De tieners 
kenden elkaar nauwelijks toen ze trouwden en 
dat levert ook strubbelingen op. Van een ou-
dere man in het dorp krijgen ze soms advies 
over hoe mannen en vrouwen bij de Muong 
met elkaar omgaan.

Doorbreek het zwijgen
Na mijn bezoek aan de Muong blijf ik nog lang 
onder de indruk van de zwijgzame gelatenheid 
en het stille verdriet waarmee deze jonge 
moeders hun lot ondergaan. Aan MCNV’s 
programmamanager Tung vraag ik wat MCNV 
doet om deze tieners te helpen. Tung vertelt: 
“De verhalen van Ho Thi The en Sung Thi Sung 
zijn zeer typerend voor jongeren van etnische 
minderheidsgroepen in de bergachtige grens-
streek Vietnam – Laos. Zij lopen vaak achter 
in hun sociaal-economische ontwikkeling en 
hebben nauwelijks toegang tot goed onderwijs, 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen. 

Deze jongeren vormen een kwetsbare groep, 
met problemen als ongewenste zwangerschap, 
kinderhuwelijk en schooluitval. Dat komt door 
het gebrek aan kennis over seksuele en repro-
ductieve gezondheid (Sexual and Reproductive 
health, SRH) en door culturele opvattingen 
en gebruiken. In de lokale gemeenschappen 
van Ho Thi The en Sung Thi Sung is een hu-
welijk van naaste verwanten eeuwenlang een 
gewoonte geweest, terwijl mensen niet weten 
dat het hun nageslacht zou kunnen verzwak-
ken. In deze gemeenschappen in de provincie 
Quang Tri worden meisjes vaak aangemoedigd 
om vóór hun 18e jaar te trouwen. Van het 
een komt het ander: onveilige seks leidt tot 
ongewenste zwangerschap en kinderhuwelijk 
en dat leidt weer tot schooluitval en zo raken 
loopbaan of werk uit beeld.”

Tieners hebben ook rechten 
MCNV pakt deze problemen stap voor stap 
aan en hoopt daarmee op den duur het tij te 
kunnen keren. Tung: “Dat doen we zowel in de 
Dien Bien-provincie in het noorden als in de 
provincie Quang Tri in Centraal-Vietnam. Het 
veranderen van eeuwenoude tradities kost 
tijd, maar het is belangrijk om deze jongeren 
te laten zien dat ze ook rechten hebben, dat 
ze meetellen en dat hun mening er toe doet. 
Bewustwording bij tieners en hun ouders is de 
eerste stap die we samen zetten met lokale 

instellingen op het gebied van onderwijs en ge-
zondheid. Uiteindelijk werken we toe naar het 
voorkomen van kinderhuwelijken en tiener-
zwangerschappen, maar zover is het nog niet.” 
MCNV biedt deze jongeren aansprekende 
activiteiten aan, waardoor ze leren hun verhaal 
zo te vertellen dat er naar ze geluisterd wordt. 
Op het gebied van preventie hebben we een 
nieuwe lesmethode voor seksuele voorlichting 
gemaakt samen met docenten van middelbare 
scholen. Daarnaast proberen we de meisjes 
die al van school af zijn te inspireren om als-
nog een opleiding te volgen.

In Quang Tri beginnen we aan een nieuw 
project voor 2500 meisjes van 12 tot 19 
jaar van etnische komaf, waar we ook de 
jongens en hun ouders bij betrekken. Dit 
project draait om bewustwording: met 
uw bijdrage helpen we de jongeren om 
steviger in hun schoenen te staan, maar 
ook leren we ze om zichzelf te bescher-
men tegen geslachtsziektes en ongewenste 
zwangerschappen. Deze tieners hebben 
uw hulp hard nodig om te kunnen breken 
met de sterk verouderde tradities. Tung 
en zijn collega’s hopen dat u samen een 
bedrag van € 30.000 bijeenbrengt. 

Bij voorbaat heel veel dank voor 
uw (extra) giften! 

 

Onze vraag aan u
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Oude tradities     zetten jongeren op achterstand
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Kinderhuwelijken in de 
grensstreek
In 2016 heeft MCNV een onderzoek uit-
gevoerd in Quang Tri en daaruit bleek dat 
301 van de 483 ongewenste tienerzwanger-
schappen voorkwamen in het Huong Hoa 
district, ruim 60 % van het aantal in de hele 
provincie. Ondanks het wettelijke verbod 
erop werden er in de afgelopen 5 jaar 618 
kinderhuwelijken voltrokken. 

“Ik mis school heel erg, 

ik hield van aardrijkskunde en 

geschiedenis en ik had 

veel vriendinnen. Nu heb ik 

geen idee wat de toekomst 

brengt, ik zou wel een 

eigen huisje willen.”

 Sung Thi Sung

Ho Thi The (16) en Tang
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VU zet zich in voor 
noodhulp aan Phu Yen

Begin november raasde tyfoon Damrey 
over het zuid-centrale kustdeel van 

Vietnam en veroorzaakte enorm veel 
schade aan huizen, landbouwgronden, rijst-
velden en veestapels. In de provincie Phu 

Yen is de ravage groot en zijn de mensen in 
een klap alles kwijtgeraakt. Het Vietnamese 
Rode Kruis heeft samen met de provinciale 
overheid van Phu Yen een noodhulp-actie 
opgezet om dekens, voedsel en drinkwater 
uit te delen. Vanuit Nederland willen we 
ook graag hieraan bijdragen en daarom 
hebben we deze noodkreet verspreid via 
het netwerk van de Vrije Universiteit (VU) 
Amsterdam. 

VU Amsterdam, MCNV en de Gezond-
heidsdienst in de gemeente Dong Xuan 
in Phu Yen werken sinds december 2016 
samen aan het oplossen van ondervoeding 
bij kinderen onder de vijf jaar. Landbouw-
technieken worden verbeterd, waardoor 
er meer voedzame gewassen verbouwd 
kunnen worden. De resultaten van het 
programma, dat doorloopt tot 2020, zijn 
veelbelovend. Maar de tyfoon gooide roet 
in het eten en ontwrichtte het dagelijks 
leven. Mensen moeten de draad weer op-
pakken en in sommige gevallen helemaal 
opnieuw beginnen. Ruim 2000 mensen 
hopen op hulp vanuit Nederland, om het 
leven zo spoedig mogelijk op te pakken 
en verder te werken aan een betere- en 
gezonde toekomst voor de kinderen. 
Dirk Essink, VU

Van 23 tot 25 oktober 2017 organiseerde 
het National Institute of Public Health 
(NIOPH) in Vientiane (Laos) een aan-
tal evenementen met 256 deelnemers 
uit 18 landen. Een van de interessante 
evenementen was de tweede ‘Adolescent 
Research Day’ op 23 oktober, bedoeld om 
de ‘vergeten groep’ van adolescenten zicht-
baarder te maken. Jongvolwassenen heb-
ben specifieke behoeften die vaak worden 
genegeerd, omdat meer aandacht wordt 
besteed aan andere groepen zoals kinderen 
onder de vijf jaar. Deze dag was dan ook 
bedoeld om te praten over de ervaringen 
en de problematiek van adolescenten. 
Sprekers van verschillende organisaties 
presenteerden hun onderzoeksresultaten 
of projectverslagen. MCNV was er ook en 
gaf inzicht in de ervaringen met  groepen 
adolescenten in het LICM- programma 
(Learning through Innovative Communica-
tion Methods).

Heftige verhalen over discriminatie
MCNV’s adviseur Akke Schuurmans vertelde 
de aanwezigen over het LICM-project. “Onder-
zoekers en beleidsmakers weten nauwelijks 
iets over de omvang en aard van de problemen 
van jongeren in Laos. Wij liepen er tegen aan 
dat bepaalde groepen jongeren een veel groter 
risico lopen op seksueel overdraagbare ziekten 
en dat ze moeilijker te bereiken zijn dan de 
jeugd in het algemeen. Voor ons aanleiding 
om ermee aan de slag te gaan.” MCNV werkt 
momenteel samen met drie groepen jongeren. 
Meisjes die werken in de kledingfabrieken 
bereiken we via het Vientiane Jeugdcentrum. 
We werken samen met homo’s, lesbiennes, 
transseksuele, biseksuele en interseksuele 
jeugd via de Proud to be us-beweging. De 
derde groep waar we ons op richten bestaat 
uit gehandicapte jongeren, een samen-
werking met de Gehandicaptenorganisatie 
Laos. We nodigden 40 jongeren van elke groep 
uit om mee te doen aan creatieve workshops. 
In die workshops spraken ze met elkaar over 
de problemen waarmee ze te maken hadden. 

Ze selecteerden één verhaal dat omgezet 
werd in een storyboard met tekeningen en 
vervolgens in een voorstelling, die ze op-
voerden voor leeftijdsgenoten en beleidsmak-
ers om zo de discussie op gang te brengen. 
Hun producties tonen de gevolgen van 
discriminatie en laten zien hoe het in de ergste 
gevallen tot zelfmoord leidt. 

Jonge mensen adviseren elkaar
Akke Schuurmans vertelde over de nieuwe 
inzichten die MCNV door deze werkwijze 
heeft opgedaan: “We zien dat de jeugd sterker 
wordt. Ze ontmoeten elkaar en voelen zich 
niet langer geïsoleerd. Ze delen problemen, 
luisteren en leren veel van elkaar. Ze verster-
ken elkaar door verhalen te delen over hoe 
ze zichzelf kunnen beschermen. Een meisje uit 
de kledingfabriek zei: “We luisteren niet naar 
de oudere generaties, maar wel naar advies 
van vrienden en vriendinnen”. De organisa-
ties waarmee we samenwerken zeggen dat 
ze in dit project hebben geleerd hoe ze beter 
met deze jongeren kunnen communiceren en 
er daadwerkelijk voor kunnen zorgen dat ze 

echt betrokken raken. Jongeren herkennen 
vaak hun eigen verhalen in de toneelstukken. 
En de belangenorganisaties krijgen natuurlijk 
meer bekendheid doordat ze de presentaties 
laten zien aan gemeenschappen en invloedrijke 
personen.”

Alle deelnemers aan deze dag werden aange-
moedigd om informatie over adolescenten 
in de Mekongregio te delen op een nieuwe 
website www.
SDG4A.org (Sus-
tainable Develop-
ment Goals for 
Adolescents), een 
netwerk opgezet 
door onder meer 
NIOPH en 
MCNV.

MCNV op Adolescentendag in Laos

‘Vergeten’ jongeren voor het voetlicht
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Door Huyen Thi Hoang

MCNV en de AFAS Foundation werken in 
Laos samen aan voedselzekerheid en 
voeding voor etnische minderheidsgroepen. 
In de gemeente Nong, zo’n 70 dorpen in de 
arme provincie Savannakhet in Laos, heeft 
bijna de helft van de 7500 kinderen onder 
vijf jaar niet genoeg te eten en ook oudere 
kinderen komen dagelijks tekort. Geestelijk 
en lichamelijk blijven ze daardoor achter in 
hun ontwikkeling, vaak met blijvende gevol-
gen. Programma-adviseur Huyen Thi Hoang 
begeleidt het MCNV-team bij dit project. 
Zij houdt ons vanuit Laos op de hoogte van 
de activiteiten in Nong. 

In februari 2017 heeft MCNV door middel 
van een Memorandum of Understanding

bij de Laotiaanse overheid toestemming 
gevraagd voor het uitvoeren van het project. 
Het Memorandum is inmiddels door de lokale 
autoriteiten goedgekeurd en we wachten nog 
op goedkeuring door de regering. Het project 
wordt gezamenlijk betaald door EU, AFAS 
Foundation, NWO/WOTRO Nederland en 
MCNV.

Intussen is het MCNV-team begonnen met 
voorbereidend werk in het veld. We organi-
seerden vergaderingen en workshops met 
lokale gezondheidswerkers om kennis te delen 
en overeenstemming te bereiken over de 
aanpak van het project. Er is al wat apparatuur 
aangeschaft waarmee de groei van kinderen 
onder de 5 jaar regelmatig kan worden ge-
controleerd en vastgelegd. Daarnaast zijn we 
gestart met een basisonderzoek in het district 

Nong, dat belangrijke gegevens en informatie 
oplevert voor activiteiten op het gebied van 
landbouw, onderwijs, gezondheid en gemeen-
schapsactiviteiten met vrouwengroepen. Met 
deze basisgegevens kunnen we bovendien 
aan het einde van het project meten wat het 
resultaat van het project geweest is. 

In mei 2017 was de officiële oprichting van 
het projectbureau in de regio, waarin we nauw 
samenwerken met het dorpsgezondheids-       
comité en de gezondheidswerkers in Nong. 
We bespraken samen de rollen en verant-
woordelijkheden die de belanghebbenden 
hebben bij het verbeteren van voedselze-
kerheid en voeding in de dorpen. Aan bod 
kwamen gezondheid, onderwijs, landbouw, 
vrouwenvereniging, financiën en lokale media 
en communicatie. Begin november hebben 
we een planning gemaakt van wat er allemaal 
op dorpsniveau moet worden aangepakt. De 
thema’s zijn aangedragen door belanghebben-
den zoals het comité voor dorpsontwikkeling. 

Zo is een actieplan tot stand gekomen met 
specifieke activiteiten voor onze doelgroepen, 
zoals de vrouwengroepen. Er wordt onder-
zocht om hoeveel vrouwen met kinderen 
onder de vijf jaar het gaat en wat ze nodig heb-
ben om voldoende voedzame voeding te kun-
nen bereiden voor hun kinderen. We kunnen 
ze bijvoorbeeld iets leren over borstvoeding, 
over verschillende voedzame producten zoals 
groenten en pluimvee die thuis kunnen worden 
gekweekt of gehouden, hoe ze seizoensgebon-
den huis- en streekproducten kunnen gebruiken 
voor kinderen van verschillende leeftijden. 

Het is belangrijk dat we alle beschikbare mid-
delen ten volle kunnen inzetten en overlapping 
van activiteiten kunnen voorkomen. Bounyom 
Noualasy, adjunct-gouverneur van het district 
Nong, benadrukte het belang van dit project 
“als extra ondersteuning voor het district, 
maar het is de rol en de verantwoordelijkheid 
van de lokale belanghebbenden om samen 
te werken bij het aanpakken van de voedsel-
zekerheid en voedingsproblemen waarmee 
de kinderen en volwassenen in onze dorpen 
worden geconfronteerd.”

Nieuws uit Laos

Onze Partners
Softwareleverancier AFAS lanceerde in 2015 
de AFAS Foundation, met als doel het 
schenkingsbeleid aan goede doelen verder 
te professionaliseren. De AFAS Foundation 
doneert aan projecten die passen binnen 
de kaders onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappij in binnen- en buitenland. 
www.afas.foundation.nl

Wetenschappelijk instituut NWO-
WOTRO heeft als motto “Science for 
Global Development” en houdt zich bezig 
met het opzetten, financieren en volgen 
van innovatief onderzoek naar mondiale 
vraagstukken, met een focus op duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding. 
www.nwo.nl

Bijeenkomst van het voedingsproject.

3

dorpsgezicht in Nong

“Samen bouwen aan lokale 

capaciteit, integratie en 

coördinatie voor effectievere 

en blijvende resultaten.”

Eerste activiteiten in voedingsproject Nong district
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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. 
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Colofon 

Nieuwe editie TE GAST IN Vietnam 

In de vernieuwde editie van TE GAST IN 
Vietnam schrijven zeven auteurs, uiteenlo-
pend van een hoogleraar antropologie tot 
reisleider, op levendige wijze en met kennis 
van zaken over onderwerpen die hen na 
aan het hart liggen. In hun reisreportages en 
achtergrondverhalen bieden zij reizigers en 
andere geïnteresseerden een kijkje achter de 
schermen. Hun verhalen spelen zich in het 
hele land af, van de zuidelijke Mekongdelta 
tot het Dong Van Karst Plateau in het uiter-
ste noorden. Onderwerpen die zoal aan bod 
komen zijn de snelle economische groei, de 
behoefte aan meer persoonlijke vrijheid, de 
eetcultuur en de nasleep van de Amerikaanse 
oorlog. 

TE GAST IN Vietnam, 10de herziene druk, okto-
ber 2017, 80p., ISBN 978 94 6016 076 9. 
Samenstelling en redactie: Kees van Teeffelen. 
M.m.v. : Hans de Clercq, Ate Hoekstra, Patricia 
Jacob, Mirjam Letsch, Bas Naus en Oscar Sale-
mink. Verkrijgbaar als pocketuitgave (€ 8,95) of 
digitaal (€ 5,99) via www.tegastin.nl. 

-

Donateursreis 2018      Vier 50 jaar MCNV in Vietnam

In het jubileumjaar 2018 organiseert MCNV 
opnieuw een donateursreis. De reis zal 

plaatsvinden in april 2018. Ga met ons mee 
en zie met eigen ogen wat er de afgelopen 
decennia mede dankzij uw steun is verbeterd. 
We bezoeken meerdere MCNV-projecten 
in Vietnam. We ontmoeten mensen van de 
MCNV-staf en anderen die aan de projecten 
meewerken en natuurlijk ontmoeten we de 
dorpsbewoners voor en met wie de projecten 
worden uitgevoerd. Daarnaast gaan we ook 
naar diverse toeristische bestemmingen in 
het land. Zo krijgt u een uniek beeld van het 
werk van MCNV en van de huidige situatie in 
Vietnam. 

Gaat u mee?
De reis van ongeveer 20 dagen zal rond de     
€ 2.700 kosten. Heeft u belangstelling, mail aan 
reis@mcnv.nl 

U krijgt begin volgend jaar informatie over het 
programma, de datum van vertrek en de 
precieze kosten en beslist dan over uw 
deelname.

-

Volgend jaar bestaat MCNV 50 jaar. Daar 
zijn we trots op en dat willen we graag 
samen met u vieren met de speciale MCNV-          
Jubileumkalender 2018. Aan de hand van 
speciaal geselecteerde zwart-wit en kleuren-
foto’s laten we u zien hoe het was en hoe het 
nu gaat met de mensen in Vietnam en Laos 
waarmee u zich zo verbonden voelt.  
Wat hebben we samen veel bereikt! 

Prijs van deze speciale Jubileumkalender 
2018 is € 15.  Twee kalenders voor € 25,-. 
Prijzen zijn inclusief verzendkosten. 
De opbrengst van de kalender komt 
ten goede aan onze projecten. 

- 50 jaar MCNV
Jubileumkalender 2018

Bestel nu Jubileumkalender 2018

Bestellen kan door het bedrag over te maken op NL07INGB0001706415 t.n.v. MCNV te Amsterdam, o.v.v. Kalender 2018.
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