
 
Microkrediet voor Moeders steunt de allerarmste vrouwen in Azië 
De stichting Microkrediet voor Moeders helpt vrouwen in Azië met het 
opzetten van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmogelijkheden, 
vaktrainingen en ondernemers- en leiderschapstrainingen. De vrouwen 
vergroten zo hun economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid en 
verbeteren daarmee de kwaliteit van leven.  
 
Bijzonder aan Microkrediet voor Moeders is dat we in Nederland alleen 
met vrijwilligers werken en dat onze marketing-communicatiemiddelen, 
bijeenkomsten en overige kosten worden betaald door sponsoren en 
partners van de stichting. Zo worden alle donaties vrijwel geheel aan 
microkredieten besteed. 
  

Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap 
Wij geloven in vrouwelijk ondernemerschap op het allerarmste niveau. Wij helpen de allerarmste 
vrouwen door ze te geven wat lokale banken niet doen: een lening om hun eigen bedrijf te starten. 
Daarnaast krijgen ze trainingen in ondernemerschap en leren ze sparen. Resultaat: een aanzienlijke 
verbetering van hun leefomstandigheden. Bovendien worden ze ambassadeurs voor andere vrouwen. De 
lokale economie verbetert, waardoor uiteindelijk een hele gemeenschap erop vooruit gaat. 
 
Microkrediet voor Moeders heeft projecten in Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Laos,  
Sri Lanka, Vietnam en Nepal. De ene moeder gebruikt haar lening om kippen te kopen om eieren te 
verkopen, een ander doet een investering in materialen om bijvoorbeeld batikdoeken te maken. 
 

 

 

Dit is Lali uit Nepal 
Lali (33) uit Nepal is getrouwd en heeft vier kinderen. Met haar 
lening kocht zij een buffel en verkoopt melk die wordt gebruikt  
in Chai, een populaire thee in Nepal. Nu haar inkomsten stijgen, 
wordt ze zelfstandiger en kan ze haar kinderen naar school sturen. 

 

Help mee en doneer je statiegeld voor deze arme vrouwen? 
De afgelopen tien jaar hebben wij ca. 20.000 vrouwen op weg geholpen met een microkrediet. Met een 
gemiddelde lening van EUR 85 kunnen vrouwen een bedrijfje starten in bijvoorbeeld textiel, veeteelt of 
landbouw. Voor slechts EUR 7 per maand kunnen we al één vrouw helpen met haar eerste stap naar 
economische zelfstandigheid. 
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