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In het MCNV-meerjarenprogramma voor duurzaam bos-
beheer ‘Prosper’ willen we graag de volgende stap zetten. 
Meer mensen kunnen profiteren van de opbrengsten uit het 
bos als ze samenwerken in productiegroepen en wij kunnen 
ze daarbij begeleiden. De dorpelingen verwerken bamboe 
en peulen tot niet-hout bosproducten, waar vraag naar is en 
waarvoor ze een redelijke prijs krijgen. Het geeft de mensen 
een kans beter in hun levensonderhoud te voorzien en zich 
verder te ontwikkelen. Voor Prosper krijgen we subsidie van de 
EU, als we zelf ook een deel bijdragen. Daarvoor doen we dit 
voorjaar een beroep op u, onze trouwe donateurs. 

Bij voorbaat dank voor uw (extra) gift!
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Hoe gaat het in…

 Veilig drinkwater voor de kleuters

Phu Yen

Met financiële steun van de Bel Foundation hebben 
MCNV en het Vietnamese ministerie van Onderwijs 
drie waterputten aangelegd en een waterleiding aan-
gesloten op het watersysteem van een dorp, speciaal 
voor de kantine en het sanitair van vier kleuterscholen 
in Da Du, Xi Thoai, Phu Giang en Lang Dong. Veilig 
drinkwater is een cruciale voorziening in deze hoog-
gelegen dorpen. De kleuterscholen bereiden zich voor 
om te heropenen na een tijdje gesloten geweest te zijn 
vanwege Covid en als de kinderen dan terugkomen is 
er schoon water beschikbaar.

Ben Tre

In de Mekongdelta begeleidt MCNV al sinds 2008 
een langlopend microkredietprogramma, mogelijk 
gemaakt door onder meer Vrouwen Vooruit, Stich-
ting Hulpverlening Zuidoost Azië en Microkrediet 
voor Moeders. De projectbegeleiders van MCNV zijn 
onlangs geboosterd tegen Covid-19. Naar verwach-
ting kunnen ze snel weer naar Ben Tre reizen, om de 
voortgang te bekijken. MCNV’s projectmanager Hieu: 
“In Vietnam verschillen de reisbeperkingen per pro-
vincie, dus we moeten zorgvuldig afwegen of reizen 
mogelijk en verstandig is. Het Ben Tre-microfinan-
cieringsproject verloopt nog steeds prima ondanks 
de moeilijke situatie vanwege Covid-19 in het zuiden. 
Onze Vietnamese partner Vrouwen Unie houdt ons 
tussentijds op de hoogte met updates en rapportages. 
Binnenkort hoop ik er zelf weer heen te kunnen.”

Trotse bezitster van een naaimachine, aangeschaft met een kleine lening

Leden van de bosbouwersgroep Chenh Venh informeren de EU-delegatie over de
 activiteiten in het bos, tijdens het bezoek in april 2021 

Chenh Venh

In het meerjarenprogramma Prosper begeleiden we 
kleine bosbouwers in de provincie Quang Tri naar 
duurzaam bosbeheer. We steunen verschillende groepen 
bosbouwers op weg naar de verkoop van verantwoord 
acaciahout en we helpen ze met de productie en ver-
werking van zaden van de tungboom tot meubelolie. Het 
hout en de olie krijgen een keurmerk en de boeren een 
eerlijke, betere prijs. Dit meerjarenprogramma draait 
op EU-financiering, op voorwaarde dat MCNV jaarlijks 
een eigen bijdrage doet. Onze eigen achterban steunt dit 
programma en dat is een onmisbaar deel van de cofinan-
ciering. Daarnaast dienden we een plan in bij de Natio-
nale Postcode Loterij, maar onze aanvraag is helaas niet 
gehonoreerd. We blijven onvermoeid doorgaan met het 
zoeken naar partners, die aan dit mooie project willen 
bijdragen. 
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Hartelijk dank

Maarten van Dullemen, die 4 december jl. 
in Amsterdam overleed op 85-jarige leeftijd, 
was een bevlogen journalist en idealist en 
heeft veel betekend voor MCNV. 

Maarten was van 1969 tot 1980 redacteur 
buitenland van De Groene Amsterdam-
mer. Zijn oud-collega en journalist Max 
Arian schreef een ontroerend stuk over 
Maarten in De Groene van 9 december 
2021. “Maarten van Dullemen was een 
wat ouder geworden jongen, die altijd 
studentenactivist zou blijven. Vol idealisme, 
ideeën, tegendraads, een mopperaar soms 
en een stille zwijger heel vaak. Iemand 
om soms een beetje bang voor te zijn, 
heel lang, meters hoog, met vlammend 
rood haar en markante trekken. (…) Als 
student medicijnen kwam hij op voor zijn 
medestudenten die het moeilijker hadden, 
voerde actie voor een zinvollere studie-
inhoud, schreef grondig over de strijd van 
de Vietnamezen tegen Amerika en over 
het conflict in het Midden-Oosten tussen 
Israël en de Palestijnen. (…) Maarten ver-
trok bij De Groene na meer dan tien jaar 
noest werken en vechten voor zijn idealen 
en ging naar De Kleine Aarde in Boxtel en 
later het Medisch Comité Nederland-Viet-
nam. Vanaf 1995 zette hij zijn onderneming 
Hemel & Aardewerk op. Hij liet Vietnamees 
aardewerk maken, dat hij ook zelf impor-
teerde: prachtige, handgeschilderde blauwe 
en zachtgroene borden, bakjes, kommen en 
vazen. Het ging er meer om die mensen in 
Vietnam een goed bakje rijst te bezorgen 
dan er zelf aan te verdienen.”

Karin Vlug: “Maarten was een bijzondere 
man. Hij heeft zoveel betekend voor Vietnam 
en MCNV, een echte Vietnam-activist! Op de 
viering van het 50-jarig bestaan van MCNV in 
2018 was Maarten nog aanwezig, samen met 
zijn zoon Micha. Wij wensen zijn familie en 
vrienden veel sterkte bij het verlies.”
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In Memoriam 
Maarten van Dullemen 

De opbrengst van de acties in 2021 komt ten goede aan onze programma’s in 
Savannakhet (Laos) en Quang Tri. Wij zijn onder de indruk van de bedragen die u 
samen bijeen wist te brengen, met vele grote en kleine donaties. Namens alle 
beneficiënten en collega’s in Vietnam en Laos: heel hartelijk bedankt!

€ 34.075
Moeder en kindzorg Laos

€ 39.043
Duurzaam bosbeheer

€ 25.781
Voedingsprogramma Phu Yen

€ 24.509
Start projecten 2022



Community Development voor extra werk en inkomsten

Oude ambachten,     nieuwe inkomsten  

            LAOS

4

In 2019 begon MCNV in Quang Tri met 

Prosper, een meerjarig bosbouwpro-

ject voor boeren en bosbouwers. Met 

duurzaam geproduceerd hout en kwali-

tatief goede bosproducten kunnen ze 

hun inkomsten verbeteren en tegelijk 

zorgdragen voor beter bosbeheer. 

Prosper gaat over behoud, bescherming 

en beheer van de bossen en dat maakt 

het een vrij technisch programma. 

Dorpelingen die dicht bij de bossen 

wonen, mogen niet langer lukraak bo-

men kappen, maar wel bamboe, kruiden 

en zaden oogsten. Als ze de planten en 

zaden vervolgens op een goede manier 

bewerken, kunnen ze er op de markt 

een betere prijs voor krijgen. Zo komen 

we uit bij de volgende stap in het 

Prosper-programma. Om meer 

mensen te kunnen laten meedelen in 

de opbrengsten uit het bos, willen we 

een aantal kleine productiegroepen 

opzetten: samen gaan ze aan de slag 

met het maken en verkopen van 

niet-hout bosproducten. 

Hoe kun je de mensen die dicht bij de 
bossen leven helpen aan vast werk en 

extra inkomsten voor hun families? En hoe 
kunnen we vooral de vrouwen betrekken bij 
het verbeteren van hun situatie, ze meer zelf-
vertrouwen geven en een ander toekomst-
perspectief? Het antwoord kwam voor Dai 
en Tung, MCNV-projectmanagers in de pro-
vincie Quang Tri, door goed te luisteren naar 
de dorpelingen zelf en veel te overleggen met 
lokale partners. Dai en Tung stellen nu graag 
het plan voor Community Development 
aan u voor. “We willen in de dorpen kleine 
productiegroepen opzetten met niet-hout 
bosproducten, waarvan we verwachten dat 
er de komende tijd vraag naar zal zijn tegen 
een redelijke marktprijs. We hopen dit jaar 
meer dan 200 extra banen te scheppen en 
we verwachten dat de deelnemers daarmee 
rond de 400 euro per jaar kunnen verdienen. 
We hebben plannen gemaakt voor enkele 
groepen, die goede kans van slagen heb-
ben. Sommige zijn al gestart en willen graag 
uitbreiden. Wat zou het geweldig zijn als u 
deze mensen steunt met een bijdrage aan dit 
mooie programma!”

Veelzijdig bamboe
Activiteiten die we dit jaar willen opstarten 
of voortzetten zijn onder meer de productie 
van gedroogde bamboescheuten en bamboe 
gebruiksvoorwerpen. In Vietnam worden veel 

verse bamboescheuten gegeten, maar ook 
de gedroogde, houdbare variant is populair. 
De vrouwen verzamelen de bamboe en 
voeren daarna alle handelingen uit tot het 
eindproduct: ontschorsen, wassen, persen, 
drogen en verpakken. Door alles in het dorp 
uit te voeren houden ze de kosten laag. De 
vrouwen delen vervolgens de opbrengst. De 
oudere dorpelingen zijn heel bedreven in het 
vervaardigen van bamboe gebruiksvoorwerpen. 

Een groep mannen en vrouwen heeft in 
2019 het oude ambacht opgepakt en maakt 
wierookhouders, lampenkappen en kamer-
schermen, producten waar in en buiten de 
provincie toenemend vraag naar is tegen een 
goede prijs. Door Covid-19 was er een kleine 
terugval -de begeleiders konden niet naar 
de dorpen reizen- maar ze willen nu graag 
verder en hun vaardigheden aan een jongere 
generatie doorgeven. Het tweede doel voor 
2022: het behalen van de certificering “One 
Commune One Product” (OCOP) voor hun 
bamboeproducten. 

 

‘Van bamboescheut tot 

shampookruiden, 

het bos levert ons alles’

Vietnam

Quang Tri 



Community Development voor extra werk en inkomsten

Oude ambachten,     nieuwe inkomsten  

Haarverzorging uit boomzaden
Met duurzaam bosbeheer zorgen de bosbouwers 
en dorpelingen voor het behoud van de flora 
en fauna van het natuurlijke bos. 

De dorpelingen kunnen behalve bamboe ook 
geneeskrachtige planten en zaden oogsten, 
zoals de peulen van de Gleditsia (een soort 
Christusdoorn). In Vietnam worden de zaden al 
eeuwen gebruikt voor haarverzorging, met een 
product dat Locust Shampoo heet. Ze worden 
gedroogd, licht geroosterd, verkruimeld en 
samen met andere kruiden gekookt en het 
resultaat is een shampoo. Het lokale bedrijf 
Nhien Thao, eigendom van een vrouwelijke 
scheikundige, produceert de shampoo volgens 
een oud recept, zonder schadelijke stoffen. Een 
van onze nieuwe activiteiten is het opzetten 
van een productiegroep, waarbij de vrouwen 
de benodigde peulen verzamelen in het bos en 
na het drogen aan de onderneming verkopen. 
Dit natuurproduct is onlangs OCOP-gecerti-
ficeerd door de provincie Quang Tri. 

Ecotoerisme maakt doorstart
Vorig jaar kregen samenwerkende bos-
bouwers in Chenh Venh en Ho, twee dorpen 
in Huong Hoa, een FSC-boscertificering voor 
het natuurlijke bos dat hun eigendom is. De 
regio Huong Hoa had daarmee de primeur 
voor Vietnam, het eerste natuurlijke bos met 
duurzaamheidscertificaat! MCNV zette er met 
hulp van partners een klein ecotoerismepro-
ject op, waarbij toeristen konden overnachten, 
een waterval bezoeken en een begeleide 
boswandeling maken. Het ecotoerisme wordt 
volledig beheerd door de lokale gemeenschap. 
In 2022 hopen we nog meer jonge vrouwen in 
de dorpen te betrekken bij het opzetten van 
duurzaam ecotoerisme. De vrouwen kunnen 
extra inkomsten verdienen door bijvoorbeeld 
toegangskaartjes te verkopen, rondleidingen 
te geven en lokale producten te verkopen aan 
toeristen.
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Door: Saskia Stevens
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‘Goede natuurproducten zijn 

populair, ook in Vietnam’

Onze vraag aan u

Livelihood in alle programma’s

In de productiegroepen leren de mensen 
beter in hun levensonderhoud te voorzien, 
krijgen ze meer kansen zich te ontwikkelen 
en dat leidt hopelijk tot structurele ver-
beteringen. Thema’s als ‘Community De-
velopment’ en ‘Livelihood’ zijn bepaald niet 
nieuw voor MCNV. Al vele jaren begeleiden 
we groepen arme mensen, ook in Quang 
Tri, zodat ze beter in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Ze krijgen de tools die 
nodig zijn om hun inkomen te verbeteren 
en te ontsnappen aan de armoede. Door 
de ergste armoede aan te pakken, krijgen 
mensen meer kans om blijvend iets aan hun 
leven te verbeteren, is het idee. Livelihood 
is een belangrijk speerpunt in de meer-
jarenstrategie van MCNV. 

Uw bijdrage is bedoeld voor extra werk, 
inkomsten en zelfontplooiing voor de dor-
pelingen, die leven in bosrijke gebieden in 
Quang Tri. Het verantwoord omgaan met 
natuurlijke hulpbronnen staat voorop in het 
programma Prosper, waarvoor we subsidie 
krijgen van de Europese Unie. Voorwaarde 
voor de EU-subsidie is dat MCNV jaar-
lijks zelf een deel van de kosten draagt 
en daarvoor vragen wij uw steun. U kunt 
een mooie bijdrage leveren aan de dorps-
ontwikkeling. 

Heel hartelijk dank voor uw 
(extra) bijdrage!

 

Waarvoor wordt uw bijdrage 
gebruikt? Een paar voorbeelden: 

•Trainingen bamboebewerking voor     
 jongeren, begeleiding en materialen

•Zaailingen, mest en verzorging voor 
 nieuwe bamboesoorten

•Kas bouwen voor het drogen van 
 bamboescheuten

•Bomen aanplanten (voor Locust zaden)

‘Onze werkwijze past bij 

verantwoord bosbeheer’ 
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Omdat onze stafleden uit Vietnam 
door de reisbeperkingen al ruim twee 

jaar niet naar Nederland kunnen komen, 
hebben zij enkele donateurs op 10 februari 
online bijgepraat over de projecten in Viet-
nam. Het was de eerste keer dat donateurs 
op die manier rechtstreeks vanuit Vietnam 
geïnformeerd werden.     We zijn er met 

z’n allen al aan gewend geraakt om online 
te vergaderen, maar het duurde nu toch 
even voordat alle neuzen dezelfde kant op 
keken, zowel in Vietnam als in Nederland. 
Al snel konden we elkaar begroeten via 
laptop, mobiel of iPad. Dung Pham, landen-
directeur Vietnam, gaf een korte update 
en inleiding over het werk van MCNV in 

Vietnam en daarna volgde een boeiende 
presentatie over het nieuwe project    
Community Development door Program-
mamanager Dai (alle informatie leest u op 
pag. 4/5). Er was ruimte voor donateurs 
om vragen te stellen en samen kwamen we 
tot de conclusie dat dit een geslaagd alter-
natief is voor een fysieke bijeenkomst. We 
zullen het vaker organiseren, is het plan. 
Wilt u de volgende keer ook aanhaken bij 
een online presentatie over de program-
ma’s van MCNV? Mail naar kv@mcnv.nl dan 
ontvangt u een uitnodiging.

  

Einde acceptgiro in zicht

Het is eerder aangekondigd en medio vol-
gend jaar is het zo ver: de acceptgirokaart 
wordt definitief afgeschaft. Verreweg de 
meeste MCNV-donateurs maken gebruik 
van internetbankieren, maar een klein  
aantal donateurs stuurt nog de papieren 
acceptgirokaart op om hun (gewaar-
deerde!) steentje bij te dragen aan onze 
projecten.  

Uiteraard telt elke gift mee voor MCNV en 
daarom denken wij ook alvast na over een 
goed alternatief voor onze donateurs. 
Automatische incasso bijvoorbeeld, of be-
talen met een QR code en wellicht komen 
er nog andere mogelijkheden. We laten u
tijdig weten hoe u vanaf 2023 kunt 
doneren.  

Online bijeenkomst overbrugt alle afstanden

Donateur Gerda vroeg: “Bedankt voor de presentatie van afgelopen donderdag. In 
de PowerPoint presentatie stond ‘Ageing-Care for Elderly’. Kan een van jullie mij 

hier meer over vertellen. Is er al een project?”

Antwoord Dung: “Goede vraag! Er is nu nog geen project maar er zijn wel plannen in 
ontwikkeling. Hierbij een korte toelichting op de stand van zaken. De bevolking van 
Vietnam groeit snel en de vergrijzing is fors. Vooral de groei in de groep van 60 tot 
en met 69 is hoog, gevolgd door de groep van 80 jaar en ouder. De ouderen nemen 
40% van de totale bevolkingsgroei voor hun rekening. Dat betekent dat de vraag naar 
zowel gezondheidszorg als langdurige zorg zal toenemen en er meer geschoolde ar-
beidskrachten nodig zijn. De noodzaak om steden en omgeving leeftijdsvriendelijker 
te maken wordt groter. Om aan de behoefte aan dienstverlening van ouderen tege-
moet te komen zal de eerstelijnsgezondheidszorg anders georganiseerd moeten wor-
den op het vlak van preventieve, curatieve en palliatieve zorg. Daarnaast is het zaak 
de gemeenschappen mondiger te maken en gezond ouder worden te bevorderen.

De ouderen die op het platteland wonen hebben soms moeite om toegang te krij- 
gen tot zorg, bijvoorbeeld omdat de dienst die speciaal voor ouderen is opgezet 
niet in de onmiddellijke nabijheid beschikbaar is. Bovendien is de bekendheid van de 
bevolking met ouderenzorg zeer beperkt. Daarnaast is er te weinig personeel in de 
gezondheidszorg en is de opleiding niet voldoende ingericht op goede ouderenzorg. 
De gezondheidszorg in Vietnam heeft nog niet voldoende capaciteit om de geschetste 
veranderingen breed in gang te zetten. Gezondheidsontwikkeling gaat MCNV aan 
het hart. We zoeken naar een benadering die gericht is op de gemeenschappen en 
die onderdeel vormt van de eerstelijnsgezondheidszorg. Voor deze missie zijn we op 
zoek naar technische partners en financiering. Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb 
beantwoord. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, zal ik daar met plezier een 
volgende keer nader op ingaan.”

Vraag van een donateur

3 3
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Door Saskia Stevens

Als Monique Smiers over Vietnam vertelt, 
gaan haar ogen stralen. Voor de pandemie 
reisde ze er regelmatig heen om projec-
ten te bezoeken die zij met haar Sticht-
ing Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza) 
ondersteunt. Sinds 2016 horen daar ook 
MCNV-projecten bij, waarbij de ontwikke-
ling van vrouwen en kinderen centraal    
staat. Ook al kan ze er dit jaar niet zelf 
heen, Monique gaat met Hulza een aantal 
nieuwe MCNV-projecten in Huong Hoa 
financieren: “Het vertrouwen in de 
organisatie is groot, daar willen wij 
graag mee verder.”

Toen ze in 1998 Stichting Hulza opricht- 
te, werkte Monique nog fulltime in de 

modewereld. Toch weerhield die hectische 
baan haar er nooit van om zich in haar vrije 
tijd in te zetten voor de mensen in Vietnam. 
“Het begon met hulp aan een kraamkliniek in 
Hoi An, die ik tijdens een rondreis bezocht had. 
De vrouwen moesten er bevallen op britsen, 
er waren wat dekens maar geen medicijnen, 
geen warm water en de stroom viel steeds 
uit. Het raakte me en terug in Nederland 
kon ik dat beeld niet loslaten. Met behulp van 
een producent, mijn toenmalige werkgever 
en mensen uit mijn omgeving ben ik met een 
inzameling van hulpgoederen voor de kliniek 

begonnen. Toen dat lukte heb ik onze hulp uit-
gebreid naar andere projecten in Hoi An. We 
steunden scholen met onder meer uniformen, 
schoolspullen en een boekenproject en we 
konden lange tijd een tehuis voor gehandicap-
ten en bejaarden steunen. Daarna breidden we 
de hulp uit naar scholen in enkele bergdorpen 
in de provincie Quang Nam en naar HIV/Aids-
projecten gericht op kinderen.”

Eerst drinkwater, dan een winkeltje
“Jaren later las ik een inspirerend boek over 
het systeem van microkredieten en ik dacht, 
dát kan vrouwen echt vooruit helpen, dat ga ik 

ook doen! Maar waar te beginnen, hoe regel je 
zoiets? Op mijn speurtocht kwam ik in contact 
met Pamela Wright, de toenmalige directeur 
van MCNV, en dat bracht een balletje aan 
het rollen.” Monique besloot met Stichting 
Hulza het microkredietprogramma van de 
Thoi Lai gemeenschap in Binh Dai (provincie 
Ben Tre) te financieren. De vrouwen in Thoi 
Lai konden daarmee een kleine lening krijgen 
voor een drinkwatercontainer bij hun huis, 
een voorziening die heel hard nodig was in de 
door droogte en verzilting getroffen dorpen in 
de Mekongdelta. Van 2019 tot 2021 werkten 
Hulza en MCNV samen in enkele afgelegen 
dorpen in Huong Hoa. Dat resulteerde in een 
training voor 450 jonge vrouwen en meisjes 
van etnische komaf in het maken van diverse 
bamboeproducten en hoe en waar deze te 
verkopen. Daarmee komen de vrouwen finan-
cieel sterker te staan en kunnen zij zelf bou-
wen aan een betere toekomst.

Vriendschapsbanden 
Als Monique Smiers in Hoi An is, spreekt ze af 
met de zussen Phi en Linh, wier tante Madame 
Lûu directeur was van de kraamkliniek: “Zij 
waren van meet af aan de contactpersonen 
voor de stichting en inmiddels zijn Phi en ik 
goede vriendinnen. We treffen elkaar nog 
steeds in het Tam Tam Café, net als in de be-
ginjaren”. Ook met de MCNV-teamleden in 
Vietnam bouwde Monique een goede band op. 
“Ik heb in veel landen gereisd maar de Vietna-
mezen hebben echt mijn hart geraakt. Als je 
ergens alleen zit, komt er altijd iemand naar 
je toe om met je te praten, Engels te oefenen 
of gewoon even contact te maken. Met de 
MCNV-stafleden heb ik regelmatig en goed 
contact, ik voel me thuis bij deze organisatie. 
Geen dure kantoorpanden maar hartelijke 
mensen, dat wekt bij mij veel vertrouwen. De 
lijntjes zijn kort, er zijn weinig tussenlagen. Bij 
Hulza vinden we trouwens ook dat al het geld 
naar de mensen daar moet gaan, met liefst zo 
weinig mogelijk overheadkosten. MCNV werkt 
precies zo.”

Dit jaar draagt Stichting Hulza financieel bij aan 
het opzetten van nieuwe projecten voor extra 
werk en inkomsten voor groepen vrouwen in 
Huong Hoa. Opnieuw kiest Monique voor een 
project waarbij vrouwen en meisjes gestimu-
leerd worden tot zelfontplooiing. “Ik vind het 
belangrijk dat vrouwen een kans krijgen zichzelf 
te ontwikkelen, zodat ze beter meetellen en 
meer kunnen doen dan alleen het huishouden. 
Nu moeten jonge vrouwen weg uit hun dorp 
om elders werk te zoeken of ze trouwen erg 
jong. Het is mooi als je meisjes iets kunt bie-
den waardoor ze in de dorpen kunnen blijven 
en samen een beter bestaan kunnen opbou-
wen. Om ze daarbij te kunnen ondersteunen, 
vind ik geweldig.” 3

“Vrouwen en meisjes verdienen gelijke kansen, dat is mijn drijfveer”

In gesprek met Monique Smiers van Stichting Hulza

‘Ons geld is voor de 
mensen dáár’

Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië is 
een particuliere stichting, opgericht in 1998 
om een kraamkliniek in Hoi An te kunnen 
ondersteunen met ingezamelde hulp-
goederen. Sindsdien heeft Hulza verschil-
lende projecten in Vietnam kunnen onder-
steunen, onder meer voor kinderen die 
leven met HIV/Aids en schoolprojecten 
in de provincie Quang Nam. Samen met 
MCNV werkte Hulza aan het opzetten van 
een microkredietsysteem in Ben Tre en 
aan de ontwikkeling van de Bru van Kieu 
en Paco minderheden in Quang Tri. De 
financiële middelen van de stichting komen 
voort uit vaste donateurs, legaten en 
incidentele eenmalige giften. 

Bij de start van Hulza in Hoi An, 1998
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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,
Karin Vlug
Eindredactie
Saskia Stevens
Ontwerp en opmaak
Dettline, Amsterdam
Postadres
H.J.E. Wenkebachweg 123
1096 AM Amsterdam
telefoon 020 627 04 11
e-mail: info@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........................................................................................

BON

MCNV heeft voor de komende jaren een 
aantal strategische keuzes gemaakt waar-
van we verwachten dat ze een goede kans 
van slagen hebben. Door reacties op ons 
magazine merken wij dat bij u, donateurs 
die ons al vele jaren steunen en ook kritisch 
volgen, vragen leven over de toekomst van 
MCNV. We hebben geen kantoor meer in 
Amsterdam, we steunen minder projecten, 
we kiezen voor andere thema’s. Welke 
garanties kunnen we u geven, hoe kunt u 
betrokken blijven? Verwacht van ons geen 
beloftes, maar beleid.

Om te besluiten welke projecten we voor-
taan steunen gaan we uit van ‘Needs & 

Funding’, de behoeften in Vietnam en Laos en 
ons vermogen om fondsen te verwerven. Het 
zijn twee pijlers voor onze strategische keuzes. 
Wat hebben de mensen in Vietnam en Laos 
nodig van ons en als hun hulpvraag aansluit 
bij onze expertise, kunnen wij daar dan ook 
voldoende geld voor vinden? De begeleiding 
en uitvoering van de programma’s zal de ko-
mende jaren meer nog dan nu het geval is in 
Vietnam en Laos zelf plaatsvinden en steeds 
minder vanuit Nederland aangestuurd worden. 

Dat is in onze ogen een heel positieve ontwik-
keling; de collega’s in Zuidoost-Azië hebben 
meer dan voldoende expertise opgebouwd en              
beschikken over een stevig netwerk van    
partnerorganisaties. 
Om de doeltreffendheid van onze keuzes te 
beoordelen hebben we de komende jaren veel 
momenten van evaluatie en controle gepland. 
Als het nodig is, sturen we de gekozen route 
bij of veranderen we van koers. Tegelijkertijd 

proberen wij de uitvoeringskosten in Neder-
land zo laag mogelijk te houden, onder meer 
door voortaan met een (bescheiden) aantal 
medewerkers vanuit huis te werken. De focus 
ligt wat ons betreft op voortzetting van onze 
programma’s, niet op het einde ervan. De 
manier waarop we het werk doen verandert 
weliswaar geleidelijk, maar dat hebben we 
vaker gedaan en dat werkt in een land als 
Vietnam het best: niet tegen de stroom 
inroeien, maar meebewegen en niet te snel 
opgeven. 

Wij gaan door, u ook?
Onze focus ligt op de toekomst, hoe kunt u 
ons in de toekomst blijven steunen? Als u wilt 
dat uw bijdrage aan MCNV doorgaat, ook als 
u onverhoopt niet meer in staat zou zijn om 
daarover te beslissen of na uw overlijden, dan 
kunt u dat regelen in een (levens)testament. 
Daarnaast is er de mogelijkheid van een fonds 
op naam. Wilt u meer informatie over deze 
mogelijkheden of onze brochure Nalatenschap 
aanvragen? Neem contact op met Karin Vlug 
via kv@mcnv.nl of bel 020-6270411.

Uw betrokkenheid is van blijvende waarde
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Kijk voor ons privacybeleid op onze website www.mcnv.org

Wenkebachweg is 
geen bezoekadres

Sinds Covid-19 het land in zijn greep kreeg 
hebben de medewerkers van het MCNV 
vanuit huis gewerkt, zodat besloten is het 
kantoor aan de Weteringschans te sluiten. 
H.J.E. Wenckebachweg 123 is een plek waar 
de telefoonaansluiting naartoe is verhuisd 
en waar post heen gestuurd kan worden, 
die eens per week wordt opgehaald. 
Het is géén bezoekadres!

Geen beloftes, 
maar beleid!


