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Dit najaar roepen wij u op om in actie te komen tegen kind-

huwelijken bij etnische minderheidsgroepen in Dien Bien. De 

meisjes raken op jonge leeftijd zwanger, trouwen en moeten 

van school af. Met steun van donateurs konden we afgelo-

pen periode een speciaal lespakket ontwikkelen over seks en 

gezondheid en dat sloeg aan. Een prachtig begin, maar we 

zijn er nog lang niet. Nog honderden andere tieners weten 

niet hoe ze zich moeten beschermen tegen zwangerschap 

en ziekte en ze willen ook graag hun school afmaken. 

U kunt ze daarbij helpen!



Zoals u weet vieren we dit jaar dat MCNV 
50 jaar bestaat. MCNV is opgericht in een 

tijd dat het wereldnieuws voor het eerst op de 
televisie in de huiskamers te volgen was. Dat 
had een grote invloed op de betrokkenheid 
van de Nederlandse bevolking bij misstanden 
en conflicten die zich in de wereld afspeelden. 
Op veel plekken in de wereld streden mensen 
tegen kolonialisme en imperialisme. In de jaren 
‘60 en ‘70 zijn vele steun- en actiecomités, 
ondersteuningsgroepen en Non-Governmental 
Organizations (NGO’s) opgericht. Het was ook 
de tijd dat de economie in Nederland floreerde 
en dat mensen graag een deel van hun tijd of 
hun groeiende welvaart besteedden aan het 
steunen van medemensen dichtbij of verder 
van huis. 

MCNV is op deze golf van betrokkenheid en 
groeiende welvaart ontstaan. En MCNV is 
erin geslaagd om zich aan te passen aan alle 
veranderingen, zowel in Nederland als ook in 
Zuidoost-Azië. Vele groepen, die in dezelfde tijd 
zijn ontstaan, zijn opgegaan in organisaties met 
een bredere doelstelling of bestaan niet meer. 
Wij zijn er nog en nog steeds is het dezelfde 
betrokkenheid die ons drijft. We blijven opko-
men voor kwetsbare groepen in Zuidoost- 
Azië. Ook in deze tijd van snelle economische 
ontwikkeling in Vietnam staan deze groepen 
achter in de rij. Door armoede is er een 
slechte gezondheid en een lage deelname aan 
het onderwijs en deze beroerde situatie wordt 
van de ene generatie weer overgedragen op de 
volgende. Wij proberen deze ‘cirkel van 
armoede’ met een goede aanpak te doorbreken 
en ieders positie duurzaam te verbeteren.

Op 22 november vieren we in Pakhuis De 
Zwijger ons 50 jarig bestaan. We nodigen u 
hiervoor van harte uit! Elders in dit magazine 
leest u hoe u zich hiervoor kan aanmelden. 
Voor deze viering zullen we ook onze samen-
werkingspartners, familie- en private fondsen, 
kennisinstellingen, collega-NGO’s en bedrijven 
uitnodigen. Het belooft een zeer interessante 
bijeenkomst te worden, waarin we ook naar 
de toekomst zullen kijken. Wat staat ons de 
komende jaren te wachten en hoe kunnen we 
ons daar, samen met onze partners, het beste 
op voorbereiden?
We weten dat ons werk nog niet gedaan is en 
hopen dat u ons hierbij wilt blijven steunen en 
inspireren. 
Wij zien u graag op 22 november!

Met hartelijke groet,
Marijke Postma-Rustenhoven, voorzitter Raad van 
Toezicht
Guus Paardekooper, algemeen directeur
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Beste donateurs



In het eerste magazine van dit jaar kon u 
lezen over de duizenden kinderen onder 

de vijf jaar in de provincie Phu Yen, die ernstig 
ondervoed zijn. Wij vroegen uw steun om de 
ouders te leren welk voedsel hun kinderen 
nodig hebben, hoe ze gezonde groente- en 
fruitsoorten kunnen kweken en een paar kip-
pen kunnen houden. Door een deel van de 
opbrengst op de markt te verkopen, kunnen 
ze hun kleine inkomen wat aanvullen.            

U bracht samen het mooie bedrag van 
€ 26.000 bijeen, waardoor de kinderen straks 
beter te eten krijgen en de ouders een kans 
om aan de ergste armoede te ontsnappen.

Deze zomer deden velen van u mee aan onze 
actie voor gehandicapte kinderen in Dien Bien. 
U las het verhaal over de 9-jarige Hoa, die een 

lichamelijke handicap heeft en door haar oma 
wordt opgevoed. Oma hoopt dat Hoa op een 
dag ook naar school kan om zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Tot nu toe heeft u bijna 
€ 21.000 bijeengebracht van de benodigde         
€ 30.000 en de actie loopt nog even door. Met 
uw bijdragen kunnen we 3000 kinderen zoals 
Hoa op weg helpen met revalidatie en thera-
pie, zodat ze later een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan kunnen opbouwen. 

Uw giften vormen de levensader van ons 
werk. Dankzij uw betrokkenheid kunnen we 
doorgaan met onze projecten in Vietnam en 
Laos. Heel hartelijk dank voor uw enthousi-
aste steun en bijdragen.

Hartelijk dank!
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Met uw steun kunnen we verder

geeft een feestje

50 jaar

Donderdag 
22 november 2018
Aanvang 14 uur

Pakhuis De Zwijger, 
Piet Heinkade 181B 

Amsterdam

Wij nodigen onze trouwe donateurs van harte uit het 50-jarig bestaan van MCNV met ons mee te vieren!

Baby Than op de weegschaal
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Programma
Om 14:30 uur starten we met een gevarieerd 
programma. Na een welkomstwoord volgt de 
première van de documentaire die journalist 
Frans Glissenaar deze zomer gemaakt heeft 
in de dorpen in de gemeente Nong in Laos, 
tegen de Vietnamese grens aan. Hij filmde de 
eerste resultaten van het project dat MCNV 
daar met steun van de AFAS Foundation uitvoert: 
verbeteren van de levensomstandigheden van 
de bevolking door verbeteren van de voedsel-
zekerheid en van de landbouwproductie. 
Aansluitend interviewt Frans een vertegen-
woordiger van de AFAS Foundation over hun 
betrokkenheid bij zulke projecten. 

Een vertegenwoordiger van Witteveen+Bos, 
een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met 
watermanagement en partner van MCNV, laat 
zien hoe het tegengaan van verzilting in de 
Mekong Delta werkt en hoe groot het belang 
is van de ervaring met onze Nederlandse 
deltawerken.

MCNV is al lang betrokken bij de vrouwen-
coöperaties in Vietnam, waarvan veel ook in de 
Mekong Delta. Een bewezen middel om deze 
vrouwen te steunen is het uitgeven van mi-
crokredieten. Een vertegenwoordiger van ING 
komt toelichten waarom deze bank investeert 
in microkredieten.

In een aparte zaal zijn de vijf documentaires 
te zien die het Vietnamese kanaal VTV4 dit 
jaar gemaakt heeft over de geschiedenis en 
het werk van MCNV. En natuurlijk hebben 
we foto’s, is er gelegenheid voor gesprekken 
met andere donateurs en met personeel van 
MCNV. Uit zowel Vietnam als Laos zal een 
medewerker aanwezig zijn!

Ter afsluiting is er een buffet. 
De avond eindigt rond 19 uur.

Reserveren
Nog eens op een rijtje: 
donderdag 22 november 2018, vanaf 14 uur 
tot ongeveer 19 uur, Pakhuis de Zwijger, 
Piet Heinkade 181B, 1019 HC Amsterdam. 
Reservering is noodzakelijk! Mail uw naam en 
adres en aantal deelnemers naar: 50@mcnv.nl

Kunt u niet komen, maar wilt u toch een 
beetje meevieren? De opening en de pre-
sentaties in de IJzaal zullen te volgen zijn via 
livestream op het kanaal van Pakhuis 
De Zwijger. U vindt de link naar de livestream 
op de site van MCNV, in het nieuwsbericht 
dat we op de ochtend van de 22e plaatsen.



VIETNAM
            LAOS
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Kom in actie tegen    kindhuwelijken! 

Twee jaar geleden ging Vang Thi 

Chia, een 15-jarig meisje van een 

etnische minderheid in de provincie 

Dien Bien, naar de Muong Cha 

District High School zoals de 

meeste meisjes en jongens in haar 

plaats. Zij werd verliefd op een klas-

genoot. Ze werd zwanger omdat ze 

niets had geleerd over veilige seks, 

niet op school en niet van haar oud-

ers of vriendinnen. Met instemming 

van haar ouders besloot ze met 

haar vriend te trouwen. 

Een heel lastige beslissing voor haar, 

omdat het betekende dat ze moest 

stoppen met school. Nu is Chia een 

jonge moeder van 17, die haar da-

gen vult met het zorgen voor haar 

kind en het bewerken van een stukje 

grond. Ze probeert een goede echt-

genote te zijn, zodat haar (jonge) 

man zijn laatste jaar van de mid-

delbare school kan afronden. Maar 

het valt haar zwaar en ze zou net als 

haar vriendinnen naar school willen 

gaan.

Dien Bien 

Tieners in Muong Cha



Vorig jaar vroegen wij uw aandacht voor 
de problemen van de tieners van verschil-

lende etnische groepen in de heuvels van de 
provincies Dien Bien en Quang Tri. Ze trouwen 
op (te) jonge leeftijd als de meiden zwanger 
raken en ze moeten dan ook van school af.               
U reageerde positief op onze oproep en met 
uw bijdragen konden wij meteen aan de slag 
met voorlichting over seks en gezondheid op 
hun scholen. Een prachtig begin, maar we zijn er 
nog lang niet. Nog honderden andere meisjes 
(en jongens) weten niet hoe ze zich moeten 
beschermen tegen zwangerschap en ziekte en 
willen ook graag hun school afmaken. U kunt ze 
daarbij helpen!

Jong trouwen, jong problemen
Vietnam kent een Wet op Huwelijk en Gezin, 
die bepaalt dat vrouwen minstens 18 jaar en 
mannen 20 jaar moeten zijn voor ze mogen 
trouwen. Maar wetgeving en praktijk zijn twee 
verschillende dingen.
De culturele normen en waarden van de 
ethnische minderheden spelen een grote rol 
bij het probleem van kindhuwelijken. Er is bij 
deze bevolkingsgroep gebrek aan kennis en 
vaardigheden op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten (Sexual 
and Reproductive Health and Rights, hierna 
SRHR). En ze hebben vaak weinig of geen toe-
gang tot goede gezondheids- en sociale dien-
sten en onderwijs. Trouwen op jonge leeftijd 
leidt tot veel problemen, zoals armoede binnen 
het gezin, schooluitval, kinderverwaarlozing, 
werkloosheid en vooral gezondheidsproblemen. 
Deze meisjes zijn fysiek en emotioneel nog niet 
klaar om echtgenote en moeder te worden. 

Samen kunnen we hier iets aan doen!
MCNV werkt in de provincie Dien Bien samen 
met onderwijsinstellingen aan het verminderen 
van het aantal kindhuwelijken en ongewenste 
zwangerschappen tijdens de adolescentie. 

We trainden de leraren van twee middelbare 
scholen in basiskennis die nodig is voor alle 
scholieren. Met steun van onze donateurs kon-
den we een nieuwe, aansprekende lesmethode 
ontwikkelen over SRHR, die heel goed aansluit 
bij de leefwereld van de tieners. De docenten 
hebben er zelf ook baat bij, want ze leerden 
hoe ze over deze moeilijke onderwerpen- vaak 
nog in de taboesfeer- beter kunnen lesgeven. 
MCNV wil dit succesvolle model nu op meer 
plaatsen gaan toepassen. Laten we samen actie 
ondernemen om dit mogelijk te maken. Met uw 
donatie stelt u ons in staat te werken aan het 
terugdringen van het kindhuwelijk in 
Vietnam!

Met een bedrag van € 32.500 
euro kunnen wij het op-

gestarte SRHR-programma            
uitbreiden naar andere plaatsen 
in Dien Bien. Zo kunnen we via 
scholen nog veel meer jongeren 
bereiken. Samen met u gaan 
we ze helpen om zwangerschap 
en huwelijk op te jonge leeftijd 
te voorkomen zodat ze verder 
kunnen met hun opleiding.            
Deze tieners kunnen uw ruggen-
steun heel goed gebruiken, dus 
kom in actie en doneer! 

Alvast heel hartelijk dank voor 
uw (extra) bijdrage.

Onze vraag aan u
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Deze tieners zijn te jong voor 

het ouderschap

De helft van de meisjes in dit dorp trouwt voor haar 18e

Chia (17) is moeder en 

huisvrouw, maar ze wil 

naar school!

Het verhaal van Chia is kenmerkend voor 
meisjes in afgelegen plattelandsgebieden 
van Dien Bien en andere bergachtige ge-
bieden in Vietnam, de thuishaven van et-
nische groepen als Dao, H’Mong, Muong 
en vele andere. Terwijl het aantal kindhu-
welijken wereldwijd langzaam afneemt, 
blijft het in Vietnam nog steeds stijgen. 
Een UNICEF-rapport laat percentages 
zien van 5,4% in 2006 tot 10,3% in 2014. 
Gegevens die onlangs zijn verstrekt door 
het Algemeen Bureau voor de statistiek 
van Vietnam laten zien dat ongeveer 11% 
van de meisjes in Vietnam vóór de leeftijd 
van 18 jaar getrouwd zijn. Behoorlijk alar-
merend is het percentage kindhuwelijken 
bij de 53 etnische minderheidsgroepen, 
dat inmiddels op 26,6% staat. Bij sommige 
etnische groepen trouwt zelfs meer dan 
de helft van de meisjes voor haar 18e. 



Sinds 1968 heeft MCNV zich gericht op de 
gezondheidszorg in Vietnam. Van noodhulp 

tijdens en direct na de oorlogsperiode, via 
programma’s voor bestrijding van specifieke 
ziektes, zoals tbc en malaria, heeft ons werk 
zich verbreed naar andere thema’s die (in)
direct van invloed zijn op de gezondheid van 
mensen. In elk magazine belichten wij een of 
meer van onze activiteiten. De website van 
MCNV geeft een overzicht van wat wij doen 
(https://mcnv.org/nl/wat-wij-doen/overzicht/). 
Hier een beknopte weergave van dat over-
zicht. 

Gezondheid
Niet overdraagbare ziektes vormen een groei-
ende bedreiging voor de volksgezondheid in 
ontwikkelingslanden, vooral voor kansarme      
bevolkingsgroepen, ook in Vietnam en Laos. 
MCNV richt zich vooral op de preventie en aan-
pak hiervan, zoals bijvoorbeeld met het project 
voor geestelijke gezondheidszorg in Quang Tri. 
Bij dit werk richt MCNV zich in het bijzonder 
op jongeren onder de 25 jaar. Zij vormen in 
Vietnam 40% en in Laos zelfs 60% van de bevol-
king. Een belangrijke activiteit is de strijd tegen 
ondervoeding, een ernstig gezondheidsprobleem 
bij kinderen, in Vietnam vooral bij minderheids-                     
groepen, in Laos meer algemeen. Bij jongeren 
is het MCNV-programma erop gericht om hun 
kennis en bewustzijn op seksueel gebied te ver-
groten en zo vroege en onvoorziene zwanger-
schappen, die vooral bij minderheidsgroepen veel 
voorkomen en leiden tot vroege huwelijken, te 
voorkomen. Met dit programma worden ook het 
voortijdig beëindigen van school (vooral voor 
meisjes) en het verlies van kansen en perspectief 
in het leven voorkomen.

Iedereen doet mee
Als je al een achterstand hebt in welvaart en 
ontwikkelingskansen is niets zo erg als buiten-
gesloten worden van vooruitgang. Daarom helpt 
MCNV kansarme groepen om op eigen kracht 
hun plek in de samenleving te veroveren. Vrouwen 
in een achtergestelde positie slagen er dankzij 
MCNV microkrediet in om een eigen inkomen 
te verwerven. Gehandicapten organiseren zich 
met steun van MCNV in belangenorganisaties, 
worden zichtbaarder in hun gemeenschap, dringen 
vooroordelen en discriminatie terug. Op deze 
manier hervinden kwetsbare mensen hun eigen 
kracht, vaardigheden en trots. 
Dat is een belangrijke voorwaarde om ook te 
delen in maatschappelijke vooruitgang. 

Levensonderhoud en 
klimaatverandering
Vietnam is, met zijn grote rivierdelta’s, langgerekte 
kust en grote landbouwsector, kwetsbaar voor   
klimaatverandering. De noodzaak groeit om nieuwe, 
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Ab Stokvis is vanaf 1971 betrokken bij het MCNV, eerst 5 jaar 
als vrijwilliger, daarna bijna 40 jaar als betaald medewerker op het kantoor in 
Amsterdam, en sinds zijn pensionering weer als vrijwilliger. 
Hij zit vol verhalen. 

De N van Nederland en Niek van Rhijn.
Vijf jaar na de oprichting was het MCNV een internationaal bekend comité met 
tienduizenden donateurs en een jaarlijks inkomen van ver boven de 2 miljoen 
gulden. Twintig jaar na de watersnoodramp en ‘beurzen open, dijken dicht’ rea-
geerde men massaal op de berichten dat de Amerikanen met opzet in Vietnam 
de dijken in de delta’s bombardeerden om de infrastructuur van Vietnam te 
vernietigen.

Bestuurslid Niek van Rhijn was het die bedacht dat de tijd rijp was voor een 
groter, een groots project. Hij stelde voor om aan Vietnam een ziekenhuis te 
schenken. De architect Carel Weeber werd bereid gevonden om een ontwerp 
te maken voor een gebouw dat met eenvoudige materialen en technieken in een 
door oorlog verwoest land zou moeten worden opgebouwd. In overleg met de 
minister voor volksgezondheid van het bevrijdingsfront, mevrouw Duong Quynh 
Hoa, werd gekozen voor de locatie nabij Dong Ha. Samen met zijn studenten 
aan de TU Delft bouwde Weeber een proefmodel van aluminium H-balken die 
met pen-en-gat verbindingen aan elkaar werden gezet en waarin spaanplaat 
muren gevat werden. Een delegatie van Vietnamese artsen en technici reageerde 
enthousiast en toen werd de order gegeven aan het constructiebedrijf Prins in 
Dokkum om alle onderdelen voor het ziekenhuis te fabriceren. 

Een Nationale inzameling werd gestart en 
met name waren het de medische facul-
teiten van de universiteiten die het project 
omarmden. Overal hingen posters en werd 
gecollecteerd: ‘Nederlands Ziekenhuis voor 
Vietnam’, ‘Delft geeft een dak’, ‘Ambulance 
voor Dong Ha’ (Leiden), ‘Universitaire Aktie 
Vietnam’, ‘Oogheelkundige kliniek’ (Utrecht), 
‘Vrouwenkliniek voor Vietnam’ (Leiden), 
‘KNO Kliniek voor Vietnam’ (Nijmegen), 

een onvolledige lijst. Het werd een ongekend succes van 3 miljoen gulden, waar 
minister Jan Pronk namens de regering 1,2 miljoen bijlegde. Ondertussen werd 
in Vietnam de locatie gereed gemaakt voor de bouw, waarbij onder meer een 
kleine dertig onontplofte bommen geruimd moesten worden.

Op 4 november 1974 gingen we allemaal naar de haven van Rotterdam, bestuur 
en medewerkers, minister Jan Pronk en enkele journalisten en fotografen. Uit 
Parijs waren de ambassadeurs van Noord-Vietnam en het Bevrijdingsfront geko-
men aan wie het ziekenhuis officieel werd overgedragen, waarna meteen begon-
nen werd met het laden van de 100 zakken beton en 380 kisten met onderdelen 
in het Oostduitse vrachtschip Gera. Vermelding waard was dat voorzitter Jaap 
de Haas van geluk glimlachte, iets wat zo zelden voorkwam dat zijn vrouw Herma 
vroeg of ik 30 exemplaren van de foto kon afdrukken voor al zijn kinderen en 
kleinkinderen! Ach ja, Haasje, de mooiste dag van zijn bijna 80-jarige leven.

Minister Pronk was ondertussen zo overtuigd geraakt van de kwaliteit en effec-
tiviteit van het MCNV dat hij in de 10 jaren daarna in totaal 60 miljoen gulden 
ter beschikking stelde, met name voor de bestrijding van malaria. Dus stemde ik 
toen braaf op de PvdA. Ook in Vietnam was de goodwill voor Nederland groot: 
toen Wim Kok in 1995 met een handelsdelegatie Vietnam bezocht stond zelfs in 
de Telegraaf dat men in Vietnam het MCNV had geprezen.
Ab Stokvis

columnvan Ab Wat doet MCNV in Vietnam en Laos
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Wat doet MCNV in Vietnam en Laos
door: Tom Fluitsma
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duurzame gewassen te vinden en te kweken, 
die bestand zijn tegen andere klimaatomstan-
digheden. Denk bijvoorbeeld aan verzilting in 
de kuststrook. Daarbij speelt ook het thema 
van goed en veilig voedsel, dat niet besmet is 
met ongewenste stoffen en toevoegingen. Er 
zijn signalen dat de overheid in Vietnam en Laos 
afstand neemt van de vanzelfsprekendheid van 
grootschalige en technologische oplossingen 
voor problemen. Juist voor kleine, arme boeren, 
ook in de berggebieden waar de minderheden 
leven, ligt hier een kans. Hun land is niet of 
beperkt bewerkt met kunstmest en pesticiden 
en zij zouden dus een rol kunnen spelen in de 
ontwikkeling van ecologische landbouw. 

Ondernemerschap
Ondernemerschap heeft een positieve invloed 
op mensen. Het vraagt leiderschap, creativiteit, 
verbeelding en gebruik van je talenten. Door 
ondernemerschap bij kwetsbare groepen in 
Vietnam en Laos te stimuleren versterkt 
MCNV hun vermogen om een inkomen voor 
hun familie te verwerven en ook hun gevoel 
van eigenwaarde en trots. In de provincie 
Khanh Hoa is daarmee veel ervaring opgedaan. 
Lokale boeren slaagden erin door diversificatie 
veel meer verschillende producten te gaan 
verbouwen. Ook vonden zij hun weg naar de 
markt, waardoor zij minder afhankelijk werden 
van de tussenhandel. MCNV probeert nu, 
samen met coöperaties van landbouwers, deze 
ervaring in Quang Tri en aangrenzende regio’s 
in Laos toe te passen. 

Cao Bang    

 Dien Bien

Hanoi 
(Vietnam head office) 

Quang Tri
(Dong Ha,Central Vietnam Office)

 Phu Yen

Khanh Hoa

Dak Lak

Ben Tre

Vietnam

Laos

Vientiane
(Lao PDR head office)

Thai Nguyen

Yen Bai

Quang Ninh

 Hai Duong

Ho Chi Minh City

Savannakhet 
(Nong District)

Heeft u wel eens een film of documentaire over het 
leven in Vietnam gezien? Dan bent u het vast met 
ons eens, de Vietnamese taal is voor de meesten 
van ons ondoorgrondelijk. Het Vietnamees wordt 
gesproken door 70 miljoen mensen. De toon van de 
uitgesproken woorden is heel belangrijk. Neem het 
Vietnamese woord “ma”, dat verschillende bete-
kenissen krijgt door het op een andere toonhoogte 
uit te spreken. Zo kan het moeder betekenen, maar 
ook graf, paard en rijstplant…

Het Vietnamees kent ook veel gezegdes en spreuken 
met een knipoog naar het leven van alledag. Voor de 
kalender 2019 vertaalden wij de leukste 
spreekwoorden en combineerden ze met een selectie 
van de mooiste, kleurrijkste en opvallendste foto’s 
uit Vietnam en Laos.

De prijs van de MCNV Kalender 2019 is €17,50 per 
stuk. Twee kalenders kosten €30,-

De prijzen zijn inclusief verzendkosten en u heeft de 
kalender(s) nog voor Sinterklaas in huis. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede 
aan onze projecten in Vietnam en Laos.

Zo gezegd, zo gedaan
MCNV kalender 2019

Bestellen kan door het bedrag over te maken op:
NL07INGB0001706415 t.n.v. MCNV te Amsterdam, o.v.v. Kalender 2019

Mis ‘m niet, bestel nu! foto: Bert Messelink
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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. 

Giften
(ING) NL16 INGB 0001090400
(Triodos) NL90 TRIO 0338 5367 60
RSIN 002856475

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

Colofon 

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.........................................................................................................

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

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

Email..........................................................................................................

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

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

BON

Uw vraag

“MCNV bestaat dit jaar 50 jaar. Merken 
de trouwe donateurs daar nog iets van?”

Ons antwoord
Wie jarig is, trakteert. Een goede Nederlandse 
gewoonte, die MCNV in dit feestelijke jubi-
leumjaar zou willen respecteren. Het succes en 
de lange adem van MCNV is mede te danken 
aan de trouwe schare Nederlandse donateurs. 
Sommigen van u stonden aan de wieg van 
onze organisatie en dragen de Vietnamese en 
later ook de Laotiaanse bevolking al zoveel 
jaren een warm hart toe. Dat verdient een 
cadeautje, bedachten wij met het Amsterdamse 
team.

Alles voor de projecten  
Toch hebben we na lang en goed beraad beslo-
ten om niet te trakteren. Zoals u afgelopen 
periode in dit magazine hebt kunnen lezen, 
moeten we alle zeilen bijzetten om door te 
kunnen met ons werk. Grote subsidies zijn 
weggevallen en het vinden van bedrijven en 
organisaties die ons financieel willen steunen 
is lastig. Een gegeven waar niet alleen MCNV, 
maar ook andere organisaties die zich bezig-
houden met ontwikkeling en gezondheid 
in Zuidoost-Azië tegenaan lopen. En dan is 
een cadeautje voor alle donateurs -hoe klein 
ook- opeens een flinke hap uit onze krappe 
begroting. Bovendien weten we uit vorige 
jubileumjaren dat een aantal van u helemaal 
niet zit te wachten op een presentje. U wilt 
graag dat zoveel mogelijk geld naar Vietnam en 
Laos gaat, dat heeft u ons in het verleden vaker 
laten weten.

Van harte uitgenodigd!
We vieren onze verjaardag wel! U bent van 
harte uitgenodigd om op 22 november a.s. 
samen met ons in Amsterdam ons 50-jarig 
jubileum te vieren. Geen groot feest, wel een 
middag met elkaar, met presentaties van een 
aantal van onze partners over het belang van 

duurzame samenwerking, met een vertoning 
van de Vietnamese tv-documentaires die dit 
jaar over het werk van MCNV gemaakt zijn en 
met de première van een documentaire over 
ons werk in Laos. En geen verjaardag zonder 
een hapje en een drankje, voor de gelegenheid 
in de vorm van een Aziatisch buffet. Elders in 
dit magazine leest u hoe u zich kunt 
aanmelden.

Mocht u de jarige wel een cadeautje willen 
geven, overweeg dan eens een extra gift. Ook 
kunt u de mensen in Vietnam en Laos een 

blijvend geschenk geven door lid te worden 
van de MCNV-Club van 50. Kijk op de site, bel 
020- 6270411 of mail naar info@mcnv.nl en 
wij informeren u graag over dit initiatief. Een 
mooier verjaardagscadeau kunnen wij ons niet 
wensen.
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Kijk voor ons privacybeleid op onze website www.mcnv.org

Stel uw vraag gerust
Heeft u ook een vraag over ons werk in 
Vietnam en Laos? Laat het ons weten en 
we komen er in een volgende krant graag 
op terug. 
Mail naar info@mcnv.nl
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