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Oprichters Microkrediet voor Moeders terug naar eerste project in Sri Lanka 
 
Kleinschalig initiatief van twee ondernemende vrouwen in 10 jaar uitgegroeid tot 
professionele netwerkorganisatie 
Na jaren praten en dromen over een goed doel voor kinderen, brachten Erlijn Sie en 
Samantha Rolefes in 2005 hun ideeën in praktijk: de allerarmste vrouwen helpen een 
onderneming te starten om economisch zelfstandig te worden. Extra verdiensten investeren 
vrouwen namelijk in gezondheid, onderwijs en het welzijn van hun familie en dus in de 
volgende generatie. In de tweede helft maart gaan Erlijn en Samantha terug naar Sri Lanka 
en bezoeken de vrouwen die destijds de eerste microkredieten hebben ontvangen. Wat 
hebben de microkredieten hen gebracht, hoe ziet hun leven en dat van hun gezin er nu uit, 
10 jaar na dato?  
 
Over Stichting Microkrediet voor Moeders 
MvM helpt met hulp van lokale partners, de allerarmste vrouwen in Azië met het opzetten 
van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmogelijkheden, vaktrainingen en 
ondernemers- en leiderschapstrainingen. Sinds de oprichting in 2005 heeft ze met hulp van 
20 lokale partners meer dan € 350.000 geïnvesteerd in meer dan 20.000 vrouwen in 8 
landen in Azië. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid en daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun families. 
 
Netwerk van vrijwilligers 
Bijzonder aan Microkrediet voor Moeders is dat ze in Nederland alleen met vrijwilligers 
werken die zich geheel kosteloos inzetten vanuit hun professie. Daarnaast worden de 
marketing-communicatiemiddelen, bijeenkomsten en overige kosten betaald door sponsoren 
en partners van de stichting. Omdat ze op deze manier werken, kunnen alle donaties vrijwel 
geheel aan microkredieten worden besteed. Daarnaast is het een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) en als zodanig door de Belastingdienst erkend. De stichting kiest voor 
volledige transparantie van cijfers en resultaten. Jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn 
te vinden op www.microkredietvoormoeders.org  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: 
Op de website www.microkredietvoormoeders.org staat meer informatie over onze 
projecten, werkwijze en organisatie en daar vindt u ook een perskamer  met beeldmateriaal 
dat vrij gebruikt mag worden.  
Voor meer informatie en/of een interview met Erlijn Sie en Samantha Rolefes: 
Miranda van Luenen, mvanluenen@microkredietvoormoeders.org. 
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