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Persbericht 

Nederlandse vrouwen stimuleren lokale economie in India 

tijdens Female Leadership Journey 

 

Stichting Microkrediet voor Moeders (MvM) organiseert van 

30 januari t/m 9 februari een leiderschapsreis naar India. De 

deelnemers zijn elf Nederlandse vrouwen. Uniek: met het 

deelnamegeld van elk van deze vrouwen kunnen 10 

kansarme Indiase moeders een onderneming opstarten. 

Tijdens deze reis stappen de deelnemers uit hun 

comfortzone om te groeien in hun persoonlijk leiderschap. 

Daarnaast ontmoeten ze in India microkredietmoeders. De 

kick off-meeting van deze Female Leadership Journey vindt 

plaats op 15 januari in Amsterdam. 

 

Tijdens deze kick off-sessie maken de vrouwen kennis met elkaar en worden de persoonlijke 

reisdoelstellingen geformuleerd. Lab voor Leiders coacht de deelnemers gedurende deze reis op 

(persoonlijk) leiderschap en verzorgt ook de dagelijkse yoga en meditatie. Gedurende de reis 

ontmoeten ze lokale vrouwen, zien hun ondernemingen die ze zijn gestart met behulp van een 

microkrediet en laten zich wederzijds inspireren.  

Met de (reis)bijdragen van de deelnemers kunnen lokale Indiase vrouwen uit de allerarmste 

bevolkingslaag hun onderneming starten. Daarmee verbetert de levenskwaliteit van deze vrouwen en 

hun gezin aanzienlijk en geven ze zichzelf en hun kinderen een beter toekomstperspectief.  

Stichting Microkrediet voor Moeders is in 2005 opgericht en werkt puur met vrijwilligers. Het 

organiseren van de Female Leadership Journey is een van de acties die worden georganiseerd om 

fondsen te werven. Eerdere reizen gingen al naar Nepal, Indonesië, Sri Lanka en Vietnam. Op de 

blog https://femaleleadershipjourney.wordpress.com zijn o.a. ervaringen van deelnemers en partners 

te lezen. De stichting kiest voor volledige transparantie van cijfers en resultaten. Jaarverslagen van 

de afgelopen jaren zijn te vinden op www.microkredietvoormoeders.org.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Noot voor redactie: 

Op de website van Microkrediet voor Moeders (www.microkredietvoormoeders.org) staat meer 

informatie over de reizen en de organisatie. Er vertrekken twee reizen per jaar. Interviews met 

reisdeelnemers of organisatoren zijn mogelijk. De stichting staat tevens open voor 

lezersacties, bijvoorbeeld exclusieve groepsreizen voor lezers. Beeldmateriaal is opvraagbaar via de 

website. 

Voor informatie over het leiderschapsprogramma: 

Anita Tamming, 06-46266575 of anita@labvoorleiders.nl 

 

Voor informatie over de organisatie: 

Thirza Schaap, 06-20953126 of tschaap@microkredietvoormoeders.org 
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