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Missie Microkrediet voor Moeders

Wij geloven dat zelfstandig ondernemerschap 
achtergestelde vrouwen in staat stelt hun 

potentieel en kracht te manifesteren. 

Dit zorgt voor groei in hun zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid.

Dit inspireert ons om samen zoveel mogelijk 
vrouwen te helpen aan een microkrediet voor 

de start of groei van hun bedrijf
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Doelgroep

 Wij geloven in vrouwelijk ondernemers-en leiderschap van 
achtergestelde vrouwen. 

 Wij helpen vrouwen in Azië die geen toegang hebben tot 
financiële middelen of worden uitgesloten bij financiële 
instellingen om te ondernemen. 

 Wij bereiken deze vrouwen door samen te werken met 
lokale partners.
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Duurzame ontwikkeling

 Wij verstrekken vrouwen in Azië een lening van gemiddeld 
EUR 100 om een eigen bedrijfje te starten in bijvoorbeeld 
kippen, textiel, kaarsen.

 Daarbij willen wij ook investeren in de kennis en kunde van 
de vrouwen. Als onderdeel van het microkrediet programma 
bieden onze lokale partners trainingen aan waarbij vrouwen 
kennis opdoen over het hebben van een bedrijfje en het 
voeren van een basis boekhouding. Ook training over 
producten of vaardigheden kunnen hier deel van uitmaken.

 Wij geloven dat juist de combinatie van microkrediet en 
training duurzame ontwikkeling oplevert. Daarom dragen wij 
desgevraagd bij aan de kosten van deze trainingen.
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Fondsenwerving

 Om onze missie te bereiken, werven wij met name in 
Nederland fondsen.

 Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven en 
netwerken.

 Jaarlijks organiseren we de Female Leadership Journey 
waarbij Nederlandse vrouwen een leiderschapstraining 
combineren met een bezoek aan een van onze projecten. 
Een deel van de reissom bestaat uit een donatie, waarvan 
weer nieuwe projecten gefinancierd worden.

 Ook organiseren we diverse evenementen waaronder de 
jaarlijkse Kookmaand in oktober.
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Fondsenbeheer en –besteding

 MvM wordt gedragen door vrijwilligers. Niemand, ook het 
bestuur niet, ontvangt een vergoeding voor de 
werkzaamheden. Hierdoor komt van iedere gedoneerde 
Euro in Nederland minimaal 95ct bij de ondernemende 
vrouw in Azie terecht, in de vorm van een microkrediet of 
training.

 Wij wegen zorgvuldig af met welke lokale partner een 
samenwerking wordt aangegaan. Voordat we van start 
gaan, is een bezoek aan de partner en de groep vrouwen 
door een van onze Programma Managers een must.

 Als het eenmaal zover is, verstrekt de partner gemiddeld 
EUR 100 aan iedere vrouw. De rente die de vrouwen 
betalen, gebruiken de partners om operationele kosten 
voor het project te dekken. Door economische 
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Doelen voor 2017

1. Het genereren van een aparte inkomstenbron die gebruikt 
zal worden voor het financieren van trainingen bij onze 
projecten

2. De impact van 10 jaar MvM in beeld brengen

3. Vormgeven aan relatiemanagement en het omgaan met 
professionele partners

4. Verbinding in de organisatie

5. Stroomlijnen van interne processen en communicatie

6. Groei in aantal partners en vrouwen die een microkrediet 
ontvangen: doelstelling voor 2017 is om EUR 185.000 uit 
te zetten bij onze partners
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