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Samenvatting van het Strategisch plan 
Sinds de oprichting in 1968 is de missie van MCNV het bevorderen van de 

gezondheid van de bevolking in Vietnam en het verlenen van solidariteit en 

ontwikkelingssteun. In het begin van deze eeuw hebben we onze missie

uitgebreid naar Laos, vooral naar de bewoners van het grensgebied met 

Vietnam. De komende vijf jaar zet MCNV zich in om, op basis van recente 

analyses, ons werk in Vietnam en Laos te continueren, in kernprogramma’s zoals 

hieronder beschreven, en met bevordering van een actievere samenwerking 

tussen Vietnam en Laos en specifieke grensoverschrijdende programma-initiatieven.
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D
e behoeften: hoewel de ontwikkeling in Vietnam aanzien-
lijk is geweest, zijn er nog steeds grote verschillen tussen 
kwetsbare groepen, met name op het gebied van kwalitatieve 
zorg voor mensen met een handicap en ouderen, en van 

verbetering van levensstandaard en voedselvoorziening voor etnische 
minderheden en voor degenen die worden getroffen door klimaat-
verandering. In Laos is er een hoog armoedecijfer. De resultaten van 
gezondheidszorg, inclusief die van de eerstelijnsgezondheidszorg, zijn 
zeer laag, het personeel is slecht opgeleid. Kindersterfte en ondervoe-
ding van kinderen blijven de hoogste in de regio. Bovendien voor beide 
landen zijn klimaatveranderingen en daarmee samenhangende milieu-
problemen urgente kwesties. 

De technische capaciteit van MCNV: dit strategisch plan 
is geëvolueerd rond de succesvolle bestaande en historische technische 
capaciteiten van MCNV als organisatie, inclusief die op het gebied van 
gezondheid, voeding, levensonderhoud en ondersteuning aan mensen 
met een handicap en het bevorderen van gezondheidsonderzoek.

Het vermogen van MCNV om financiële middelen 
te mobiliseren: de focus en omvang van de strategie is bepaald 
met inachtneming van financieringsmogelijkheden en de analyse van het 
vermogen van MCNV om de financiële middelen te mobiliseren nodig 
om aan de vastgestelde behoeften te voldoen. Naast onze langjarige, 
zeer betrokken individuele donateurs in Nederland, zullen we stich-
tingen en institutionele donoren betrekken bij onze fondsenwervings-
plannen.
 
Kernprogramma’s in de komende vijf jaar

Bijdragen aan gezondheids- en 
voedingsverbeteringen

Terwijl in Vietnam op dit gebied veel is verbeterd, blijft Laos gecon-
fronteerd met problemen en vraagstukken met betrekking tot de 
eerstelijnsgezondheidszorg en voeding, waaronder een hoog percentage 
morbiditeit en mortaliteit onder pasgeborenen. 

Ondervoeding is extreem hoog onder etnische minderheidsgroepen, 
waaronder ook die in Vietnam. MCNV wil onze lokale partners de 
komende vijf jaar ondersteunen bij:

• Verminderen van moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte in Laos; 

• Verminderen van het ondervoedingspercentage onder kinderen 
    jonger dan vijf jaar in Laos en Vietnam door bevordering van een 
    multisectorale aanpak:

• Versterken van gezondheidsinformatiesystemen voor moeder- en 
    zuigelingenzorg en op het gebied van kindervoeding:

• Versterken van het gezondheidsstelsel, met name de 
    eerstelijnsgezondheidszorg op wijk- en sub-districtsniveau.

In Laos streven we naar het bevorderen van de betrokkenheid van 
gezondheidswerkers in het dorp en van gemeenschapsmodellen en 
multisectorale coördinatie voor de aanpak van de gezondheid en 
voeding van moeders en kinderen. In Vietnam zullen we ons vooral 
richten op het pleiten voor een bredere toepassing en opschaling van 
de beproefde modellen voor voedingsensitieve landbouw. Dit pro-
gramma is stevig gefundeerd op de kernwaarde van MCNV en op onze 
technische ervaring op met name het gebied van gemeenschapsgerichte 
gezondheidszorg en voeding in Vietnam en, recenter, ook in Laos.

Het blijven verbeteren van de kwalitatieve zorg voor 
mensen met een beperking en ouderen

Dit programma heeft tot doel mensen met een handicap, waaronder 
kinderen en ouderen, toegang te bieden tot professionele en hoogwaar-
dige diensten, waaronder medische revalidatie en sociale inclusie. Dit is 
gebaseerd op onze langdurige succesvolle ondersteuning aan mensen 
met een handicap in Vietnam. De komende jaren zullen we ons met 
name richten op de volgende onderwerpen: 

• Ondersteuning van universiteiten bij de opleidingen ergotherapie   
    en logopedie; 

• Ontwikkeling van opleidings- en beroepscode voor ergo-
    therapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten;

• Oprichting van en kennisbevordering voor beroepsverenigingen 
    van therapeuten;

• Versterking van de doorgaande professionele ontwikkeling van 
    therapeuten;

• Opbouwen van de capaciteit van praktijken voor ergotherapie 
    zoals in algemene ziekenhuizen en gespecialiseerde instituten 
    voor revalidatie, waaronder de demonstratie van multidisciplinaire  
    revalidatiemodellen;

• Continuering van inclusieve onderwijsinitiatieven voor kinderen 
    met een handicap;

• Testen van een in de gemeenschap ingebed model voor zorg voor 
    ouderen, gericht op eerstelijnsgezondheidszorg waarin familie-
    leden de belangrijkste hulpbron zijn, in de provincies waar MCNV 
    projecten heeft of heeft gehad zoals Dien Bien, Quang Tri, Phu Yen 
    en Ben Tre.

Voortzetting van ons werk in Laos en Vietnam
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MCNV’s langdurige ervaring en goede reputatie in Vietnam in (bij-)
scholing voor professionals die werken aan revalidatie voor mensen met 
een handicap zijn belangrijke toegevoegde waarden voor dit programma. 
Onze ervaring in het verleden bij het opzetten van organisaties op 
gemeenschapsniveau, bij ondersteuning van ouderen, evenals ervaring 
in de geestelijke gezondheidszorg, vormen essentiële kennis voor het 
waarborgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening voor ouderen.

Samen met gemeenschapsgroepen werken aan hun 
initiatieven voor interventies in het kader van 

aanpassing aan de klimaatverandering

Veel huishoudens in Vietnam en Laos leven in kwetsbare gebieden of in 
bosgebieden waar ze een belangrijke en actieve rol kunnen spelen in 
de strijd tegen klimaatverandering. MCNV zet zich in voor collectieve 
samenwerking tussen boeren en andere belanghebbenden, zodat (1) 
bosbouwers duurzamere manieren gebruiken om hun bos te beheren 
en tegelijkertijd een stabieler inkomen uit bosbouw hebben; en (2) 
groepen arme boeren in de Mekongdelta worden ondersteund met 
alternatieve landbouwpraktijken om gevolgen van klimaatverandering 
(droogte en verzilting) het hoofd te bieden. Ons programma voor de 
komende jaren richt zich op de volgende prioriteiten in beide landen en 
in grensoverschrijdende samenwerking:

• Kleine en communautaire boseigenaren ondersteunen bij het  
    behalen van certificering voor duurzaam bosbeheer en duurzame 
    productie in de agrobosbouw;

• Kleine boeren, gemeenschappen en belanghebbenden ondersteunen 
    bij het bevorderen van de aanpak van duurzaam landschapsbeheer 
    en in de bestrijding van armoede;

• Ondersteunen van groepen bosbouwers bij de ontwikkeling van 
    de productie en aanplanting van agro-bosbouw;

• Ondersteunen van boeren in de Mekongdelta met alternatieve 
    landbouwtechnieken om zich aan te passen aan de 
    klimaatverandering; 

• Ondersteunen van huishoudens in gebieden met ernstige 
    zoutindringing bij de verbetering van waterretentie voor 
    huishoudelijk gebruik en landbouwproductie.

Dit is een nieuw werkgebied voor MCNV, maar in Vietnam hebben we 
veel ervaring opgebouwd in het ondersteunen van boerengroepen bij 
landbouwproductie verwant aan bosbeheer zoals bamboe- en Tungolie-

productie. Daarnaast heeft MCNV ruime ervaring in het ondersteunen 
van kleine groepen boeren bij het ontwikkelen van hun eigen bedrijf en 
hebben we een goed begrip van de situatie van droogte en zoutindringing 
in de rivierdelta van de Mekong.

Kwetsbare huishoudens blijven ondersteunen om hun 
levensonderhoud te verbeteren, als geïntegreerd 

element in kernprogramma’s

Armoede is op veel gebieden in Vietnam en Laos de onderliggende 
oorzaak die eerst moet worden overwonnen. MCNV wil economische 
strategieën voor huishoudens introduceren gericht op het verbeteren 
van de voedselzekerheid, gezondheid en voedingstoestand van 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en daarmee bijdragen aan de 
opbouw van veerkrachtiger bestaansmiddelen in de context van 
klimaatverandering. In de komende jaren streven wij ernaar ons programma 
ter verbetering van levensonderhoud uit te voeren zowel als 
geïntegreerd onderdeel van onze gezondheids- en voedingsprojecten 
als in de uitvoering van interventies in het kader van de aanpassing 
aan de klimaatverandering.

Dit programma is een voortzetting op de ervaringen van MCNV met 
het verbeteren van de voedsel- en economische veiligheid van arme en 
kwetsbare bevolkingsgroepen in zowel Vietnam als Laos door verbeteren 
van duurzame toegang voor huishoudens tot landbouw- en 
financiële diensten en diensten ter ontwikkeling van kleine bedrijven.

Gendergelijkheid en onderzoek 
Gendergelijkheid: met name in Laos, waar gendernormen 
rechtstreeks van invloed zijn op het bereiken van relevante resultaten 
bij de verbetering van o.a. gezondheid en voeding, zullen we onze kennis 
over dit onderwerp versterken en er rekening mee houden bij het 
ontwerpen en uitvoeren van onze projecten en programma’s.

Onderzoek: MCNV zal haar ervaring in het ondersteunen van 
gezondheid gerelateerd onderzoek blijven vergroten en onze banden 
met universiteiten en onderzoeksorganisaties in Nederland en in de 
landen waar wij werken blijven versterken. Onderzoek zal deel uitmaken 
van de kernprogramma’s of een afzonderlijk project zijn, afhankelijk van 
ons vermogen om in de komende jaren fondsen te werven voor dit 
werk en de lessen uit ons onderzoekswerk (indien uitgevoerd) zullen 
breed worden toegepast en geïntegreerd in alle programma’s.
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