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Voorwoord

Voor u ligt het eerste impact report van Microkrediet voor Moeders 
(MVM). Een belangrijke mijlpaal omdat we de afgelopen jaren grote 
stappen hebben gezet op het gebied van impact meting. In 2019 zijn 
twee impact managers gestart met het gestructureerd en systematisch 
meten van impact om u inzicht te kunnen verschaffen in het bereik van 
ons werk en de impact op onze vrouwen.

Afgelopen jaar heeft de structuur verder vorm gekregen en is een 
opzet gemaakt om met de Theory of Change onze impact te kunnen 
concretiseren. De Theory of Change is een conceptueel model dat 
weergeeft hoe een interventie tot bepaalde sociale veranderingen leidt 
en bestaat uit 4 stappen: input, activiteiten, output en effecten. Het 
weloverwogen doorlopen van dit model helpt ons om continu de juiste 
keuzes voor landen en partners te blijven maken ten gunste van de 
projecten die we als Microkrediet voor Moeders willen ondersteunen, 
zowel op korte als op lange termijn. 

Het uiteindelijke doel is, om middels het verstrekken van start-en 
werkkapitaal, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de vrouwen 
die we ondersteunen te laten groeien en daarmee hun economische 
zelfstandigheid te stimuleren. 

De stappen binnen de Theory of Change vormen de leidraad voor 
dit impact report. Daarnaast kunt u meer lezen over de impact van het 
COVID-19 noodfonds en bijdrage van trainingen aan de ontwikkeling 
van de vrouwen in Azië waaraan wij kredieten hebben verstrekt. 
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Vormgeving
Vinke Vormgeving

Onze activiteiten dragen bij aan wereldwijde duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

SDG 8: Bevorder 
aanhoudende, inclusieve, 
en duurzame economische 
groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen

SDG 5: Bereik genderge-
lijkheid en empowerment 
voor alle vrouwen en 
meisjes

5 GENDER
GELIJKHEID 8 EERLIJK WERK

EN ECONOMISCHE
GROEI
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Onze missie
“Wij stellen de allerarmste vrouwen 
in staat hun eigen potentieel en 
kracht te manifesteren. Dit zorgt 
voor groei  in hun zelfvertrouwen 
en zelfredzaamheid.  Dat samen 
te bereiken inspireert ons dit voor 
zoveel mogelijk vrouwen te doen.”
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2020 in het kort
Het jaar 2020 werd voor een groot deel door COVID-19 beheerst. Ook 

op de activiteiten van MVM heeft dit impact gehad. We hebben minder 
donaties op kunnen halen, met name doordat de Female Leadership 
Journey niet doorging. 

De kleine bedrijfjes die onze vrouwen met behulp van ons 
microkrediet hebben opgezet hadden het extra zwaar tijdens de 
lockdown en de nood was hoog bij de vrouwen. Daarom hebben we in 
september 2020 een speciale donoractie opgezet waarbij we E 22.500 
hebben opgehaald die we in de periode daarna hebben uitgegeven. 
Deze uitgave kwam bovenop de al lopende microkredietprojecten. Met 
het noodpakket hebben we 2.666 vrouwen kunnen helpen.

€75.483
alle donaties  

inclusief Covid hulp

5.270
Vrouwen  
gesteund

10%
van de lening 
voor training 

2.666
Vrouwen die Covid-hulp 

hebben ontvangen

€105.858
nieuwe leningen,  

trainingen en Covid hulp

India

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Vietnam

Laos

Indonesië

Verdeling van verstrekte kredieten per land waar MVM actief is Uitgave Covid-19 noodfonds

Indonesië
Bangladesh

Vietnam

Laos

India

10%
23%

53%

6%

8%

29%
3%
12%
17%
20%
7%
12%



Onze werkwijze MVM in cijfers

Aanpak

Microkrediet voor Moeders is een netwerkorganisatie waarin 
uitsluitend vrijwilligers werkzaam zijn. Daarnaast werkt Microkrediet 
voor Moeders samen met diverse Nederlandse partners die gratis hun 
diensten aanbieden. Meer informatie over deze partners vind je op onze 
website.

Microfinanciering van vrouwelijk ondernemerschap bestaat uit drie 
pijlers die cruciaal zijn voor het bereiken van maximale zelfredzaamheid 
van de armste vrouwen in Azië: lenen, sparen en opleiden. Via eigen 
partners of via hun samenwerkingesverbanden ter plaatse kunnen wij 
deze drie pijlers realiseren. 

Wij richten ons op de armste van de arme vrouwen, omdat zij 
moeilijker via reguliere banken kredieten kunnen verkrijgen. Wij staan 
garant voor dit extra risico.
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¡ 100% Vrijwilligers

¡ Revolving fund

¡ Zorgvuldige selectie van lokale partners

¡ Regelmatige bezoeken aan partners

30
vrijwilligers  

in Nederland

10%
van lening aan lokale 

partner is voor 
trainingen

98 cent
gedoneerde euro komt 

ten goede aan onze 
projecten

€ 101
gemiddelde lening  

per vrouw

>25.000
vrouwen geholpen  

sinds ontstaan 2005

30
partners in 

7 Aziatische landen
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Wij verstrekken een lening aan onze lokale partner tegen 0% rente 
zodat ze tegen een lager rentepercentage dan gebruikelijk microkrediet 
kunnen verstrekken aan de armste vrouwen in de regio. Indien de 
vrouwen hun lening niet terug kunnen betalen aan de lokale partner, dan 
neemt MVM dat verlies van de partner over. 

“Twee derde van de armen in Azië zijn vrouwen. Economische onzekerheid maakt deel 
uit van een cyclus van nadelen voor vrouwen, vaak veroorzaakt door discriminatie op het 
gebied van werkgelegenheid en onderwijs. Armoede vergroot deze achterstand doordat 
het leidt tot slechte gezondheidsresultaten, beperkte beslissingsbevoegdheid en weinig 
mogelijkheden voor vrouwen om zichzelf uit de armoede te trekken” (UN Women, Asia 
and the Pacific).

Impact investorsMVM

Rente 0%
Betalingsrisico 
voor MVM

Rente 7 - 10%
Betalingsrisico 
voor partner

Rente 8 - 20% Rente > 20%

NGO 
80%

MFI 
20%

> 90% 
(gereguleerde) 

MFI’s

NGO
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Sinds de oprichting in 2005 is de omvang van ons revolving fund gegroeid van E 100.000 in 
2008 naar E 431.300 eind 2020.
Het fonds was in 2019 E  557.022, maar voorzichtigheidshalve hebben we de bedragen van 
partners die nog niet hebben kunnen reageren door de noodtoestand niet meegerekend.

MVM werkt met het systeem van revolving funds, terugkerende fondsen. Na terugbetaling 
van de lening, wordt de lening opnieuw uitgezet. Microkrediet voor Moeders verschaft 
dezelfde groep vrouwen nogmaals een lening (van start- naar werkkapitaal) of verschaft 
door olievlekwerking startkapitaal aan een nieuwe groep vrouwen.  Zo kunnen steeds meer 
arme gezinnen profiteren. MVM heeft sinds haar oprichting op deze wijze meer dan 25.000 
vrouwen een lening verstrekt.

Omvang Revolving Fund
Revolving Fund

Leningen

Aflossen rente

Partner VrouwenFinanciële
middelen

Realisatie

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018  2019 2020

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000
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Onze Partners

Wij werken samen met 30 partners in 7 Aziatische landen. Dit 
zijn partners waar we een jarenlange samenwerking mee hebben 
opgebouwd en die zeer toegewijd  zijn aan de vrouwen waar ze voor 
werken. Zij kennen de lokale situatie het beste en weten welke vrouwen 
onze steun het hardst nodig hebben. 

Ruim 80 % van onze partners zijn NGO, gericht op het helpen van 
de armste vrouwen In Azie. Naast activiteiten in het stimuleren van 
ondernemerschap en zelfredzaamheid, zet een groot deel van onze 
partners zich in voor vrouwen- of kinderrechten, educatie, gezondheid 
en andere primaire basisbehoeften. 

7
Aziatische landen

30
Partners

Bangladesh 
3

Nepal 
3

Sri Lanka
4

Laos
2

Vietnam
4

India
10

Indonesië
4

> 25.000

30

> e 430.000
LENING

NGO 
80%

MFI 
20%
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Zorgvuldige partnerselectie
Wij geloven in vrouwelijke ondernemers en steunen arme Aziatische 

vrouwen die weinig of geen toegang hebben tot krediet om een bedrijf 
te starten. Zorgvuldige partnerselectie, monitoring en het opbouwen van 
succesvolle langetermijnpartnerschappen is de kern van ons werk. Wij 
selecteren onze partners op basis van hun missie en waarden, hun staat 
van dienst en hun ontwikkelingsprogramma dat vrouwen de kans biedt 
om hun eigen bedrijf te ontwikkelen of te laten groeien. 

De partners waar wij mee samenwerken zijn
¡ Vietnam: MCNV, CWCD, Vieted, ACE 

¡ Indonesie: Wanita Abadi, Komida, Kopdit Anna, Amanah Ista 
¡ Bangladesh: CRSS, BASD en Rural Development Society

¡  India: Suchi, Word India, Sarala India, OCD, Sanghamithra Rural 

Financial Services, RAIDS, QWARIDS, Nature, ROPES and HEARDS 
¡  Nepal: Dhulikhel Hospital, All Angels Nepal en Community Self 

Reliance Centre 
¡ Sri Lanka: JK, DDF, NESED en Sanasa

¡ Laos: MHP en AFC

Partners

83%

10%

7%

NGO
MFI
Other

Sri Lanka
Onze partner JK in Sri Lanka 
richt zich met name op gebieden 
waar economisch en/of sociaal 
achtergestelde groepen leven. 

Zoals bijvoorbeeld het door tsunami 
verwoeste Amparai-gebied (Oost 
Sri Lanka) waar veel Tamils en 
Moslims woonden die - na jarenlang 
slachtoffer te zijn geweest van de strijd tussen de Tamil Tijgers en de 
regering - landinwaarts moesten trekken om een nieuw bestaan op te 
kunnen bouwen. De vrouwen werken in zelfhulpgroepen samen waarbij 
de zij ondersteund worden op het gebied van gezondheid,  voedsel en 
educatie.

Partner: JK
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LAND PARTNER DOEL/GROEP
AANTAL 

VROUWEN

FUNDING
IN 2020 
(IN E)

Vietnam

Center for 
Women and 
Community 
Development 
(CWCD)

Vrouwen in Dong Ich 
commune in Lap Thach 
district, Vinh Phuc 
province. In samenwerking 
met lokale Women’s Union.

25 10.000 

Bangladesh
Center for 
Rural Service 
Society (CRSS)

Covid-recovery support 
aan vrouwen uit 
sloppenwijken in Barisal.

121 17.500

Rural 
Development 
Society (RDS)

Kwetsbare vrouwen uit 
Gopalganj district. 35 9.500   

Bangladesh 
Association for 
Sustainable 
Development 
(BASD)

Vrouwen uit Khulna, een 
kustgebied onderhevig aan 
klimaatverandering 100 5.500    

India

Organization 
for Community 
Development 
(OCD)

Covid recovery leningen 
aan visservrouwen 
in 5 kustplaatsjes in 
Kanyakumari district.

75 24.821 

Indonesië

Koperasi 
Wanita Abadi

Vrouwengroepen van 
een cooperatie in Barat, 
Cengkareng district, West 
Jakarta.

10 3.265

In 2020 is E 70.586 aan nieuwe microkredieten en aanvullend nog de 
bijbehorende trainingen verstrekt aan projecten in Vietnam, Bangladesh, 
India en Indonesie. Hiermee hebben we 366 vrouwen een klein stapje 
op weg geholpen naar een beter leven. 

Vietnam
Onze partner MCNV uit Vietnam 
werkt met groepen vrouwen 
waaraan microkrediet verstrekt 
wordt. 

De groep bouwt een paar keer 
per jaar met de ‘project profit’ 
gezamenlijk ‘friendship houses’ voor 
de allerarmsten. Dit zijn mensen die zo 
arm zijn dat ze niet in het reguliere krediet programma mee kunnen doen 
omdat ze echt niets hebben. Zo kunnen onze vrouwen ook nog iets doen 
voor de allerarmsten. 

Bangladesh
Een van de nieuwe projecten die 
we in 2020 gestart zijn, is een 
samenwerking met een nieuwe 
partner, BASD, in Bangladesh. 

De vrouwen in het project leven in 
een kwetsbare leefomgeving. Ze 
worden regelmatig geconfronteerd 
met cyclonen, waardoor er zout in 
de bodem komt en de oogst regelmatig mislukt. De mannen in deze 
gezinnen zijn voornamelijk vissers die door de risico’s op zee (cyclonen, 
stormen, vloedgolven) vaak verongelukken. Hierdoor zijn er veel 
weduwen in het dorp. Dit maakt deze (vrouwelijke) gemeenschap zeer 
kwetsbaar.

Partner: MCNV

Partner: BASD
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Onze vrouwen

Wij werken samen met 30 partners in 7 Aziatische landen. Dit 
zijn partners waar we een jarenlange samenwerking mee hebben 
opgebouwd en die zeer toegewijd  zijn aan de vrouwen waar ze voor 
werken. Zij kennen de lokale situatie het beste en weten welke vrouwen 
onze steun het hardst nodig hebben. 

Ruim 80 % van onze partners zijn NGO, gericht op het helpen van 
de armste vrouwen In Azie. Naast activiteiten in het stimuleren van 
ondernemerschap en zelfredzaamheid, zet een groot deel van onze 
partners zich in voor vrouwen- of kinderrechten, educatie, gezondheid 
en andere primaire basisbehoeften. 

5.270
Vrouwen

>75%
Vrouwen die sparen

Sinds de oprichting van MVM hebben we al meer dan 25.000 een lening 
verstrekt aan Aziatische vrouwen. Per jaareinde 2020 ontvingen 5.270 
vrouwen een microkrediet via MVM.

Feiten over de leningen 
¡ Gemiddelde lening van E 101

¡ Looptijd van de lening is gemiddeld tussen de 8 en 12 maanden 
¡  Vrouwen worden gestimuleerd om te sparen (individueel of in 

groepsverband)

¡  Bij 80% van de partners worden leningen verstrekt met support op 

groepsniveau of als groepslening. Zo stimuleren vrouwen elkaar om de 

lening ook daadwerkelijk terug te betalen. 

Vrouwen met microkrediet per eind 2020

Type bedrijf

India

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Vietnam

Laos

Indonesië

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Agrarisch ‘animal husbandry’
Handicraft
Kleding
voeding
Petty shop / winkeltje
Agrarische ‘landbouw’

Gebruik lening

Startkapitaal
Werkkapitaal / Investering  
(bijvoorbeeld eigen bedrijf)

67%3%

7%

10%

10%
3%

55%
45%
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MVM richt zich op de armste vrouwen in de regio waar de partner 
actief is. Meer dan de helft van onze projecten richt zich op vrouwen 
uit zeer afgelegen gebieden. Ruim 20% van de vrouwen betreft 
achtergestelde groepen die genegeerd worden door overheid, zoals de 
Dahlits, kastenlozen en   zigeuners of medisch achtergestelde vrouwen 
zoals gehandicapten of vrouwen met HIV. Daarnaast verstrekt MVM 
ook leningen aan arme vrouwen in stedelijke omgevingen en aan kleine 
boeren. 

52%

21%

17%

7%
3%

Doelgroep

Rural communities (zeer afgelegen van stad / economische activiteit)
Tribal communities / zigeunergemeenschappen (ie. Dahilts / kastenlozen in India etc)
Urban communities
Smallholder farmers (kleine boeren met eigen land <0,5 ha)
Medisch achtergestelde groepen: gehandicapten, zieke vrouwen etc.
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Het jaar 2020 werd voor een groot deel door COVID-19 beheerst. De 
kleine bedrijfjes die onze vrouwen met behulp van ons microkrediet 
hebben opgezet hadden het extra zwaar tijdens de lockdown en de 
nood was hoog bij de vrouwen. In september 2020 heeft MVM via een 
aparte inzamelingsactie E 22.815 ingezameld voor COVID-19 noodhulp. 
Daarnaast heeft MVM uit haar eigen reservers ook E 20.000 beschikbaar 
gesteld voor het hulpfonds. 

Met het noodpakket 
hebben we 2.666 
vrouwen kunnen helpen 
met  voorlichting en 
hulppakketten. 

Circa de helft van 
de fondsen is door 
particulieren bijgedragen 
met daarnaast een 
paar stichtingen als 
belangrijke donor. 

Covid Emergency fund

2.666
Vrouwen ontvingen een 
COVID-19 noodpakket

Uitgave Covid-19 noodfonds

Indonesië

Bangladesh

Vietnam

Laos

India 53%

6%

8%

Vrouwen uit Vietnam
De coronacrisis raakt ook onze 
vrouwen in Vietnam hard. Als gevolg 
van de sterk gestegen importprijzen 
voor kunstmestproducten levert 
het verbouwen van rijst en andere 
gewassen onvoldoende inkomsten 
op. In samenwerking met onze 
Vietnamese partner ACE zijn we 
met 60 vrouwen uit Dien Bien een 
pilot gestart: het houden van ‘red worms’ waarmee de vrouwen zelf op 
duurzame wijze kunstmest kunnen produceren. Huishoudelijk en landbouw 
afval wordt zo hergebruikt, uitstoot wordt verminderd en bossen in 
Vietnam worden beschermd. Dat is nog eens sustainable farming!

Partner: CRSS

Jhosna uit Bangladesh
Jhosna (28 jaar) heeft een klein 
restaurantje en alles ging voor de 
wind. 

Ook haar business werd geraakt door 
de uitbraak van het COVID19 virus in 
april 2020. Door de lockdown moest 
ze haar restaurant sluiten. Het was 
niet meer mogelijk voor Jhosna om 
haar lening af te lossen. Al het geld dat ze op dat moment had werd 
gebruikt om haar familie in leven te houden. Met MVM werd besloten 
Jhosna een extra lening te geven zodat ze na de lockdown de kans kreeg 
haar restaurant weer op te starten. In november 2020 kreeg ze een extra 
lening van E 150. Haar restaurant is inmiddels weer open en ze kan weer 
starten met de aflossing van de twee leningen die ze via Microkrediet 
voor Moeders heeft gekregen. 

Partner: CRSS

Partner: ACE

10%

23%
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Microfinanciering blijkt een van de krachtigste motoren te zijn in de 
globale strijd om een einde te maken aan de armoede die honderden 
miljoenen mensen op aarde uitsluit van bestaansmiddelen en hoop. In 
combinatie met (financiële) trainingen kunnen ondernemingen opgestart 
worden om eigen inkomen te genereren. Daarmee komen de armen 
en hun gezinnen aan meer en beter voedsel, aan scholing voor hun 
kinderen en aan de mogelijkheid hun huizen op te knappen. 

Omdat training zo 
belangrijk is, stelt MVM 
sinds 2019 10% van iedere 
nieuwe lening beschikbaar 
voor trainingen. Trainingen 
zien met name op 
ondernemerschap, maar 
ook financiële kennis en 
gezondheid/hygiëne zijn 
belangrijke onderwerpen 
tijdens de training.

Trainingen

10%
van lening voor training

Jasmine uit India 
Jasmine nam deel aan de trainingen 
op het gebied van leiderschaps- en 
ondernemersvaardigheden. 

Haar man lijdt aan een ernstige 
hartaandoening. Hij werkte als visser 
en was hoofdverdiener. Jasmine 
Sujatha en moeder van drie kinderen 
kreeg de verantwoordelijkheid om 
financieel voor het gezin te zorgen. Zonder diploma’s of werkervaring op 
zak, was haar enige kans visverkoper te worden. 

Jasmine begon in Kottilpadu in het district Kanyakumari (Zuid India), een 
klein kustplaatsje, in 2019 met haar bedrijfje met behulp van een training 
door Microkrediet voor Moeders. Ze kreeg ook een lening van E 345 
inclusief schepen van goede kwaliteit om vis te vervoeren. 

Partner: OCD

 “ Ik ben erg blij dat er een 
organisatie is die zorgt voor 
arme moeders zoals ik. Het geeft 
mij meer zelfvertrouwen en met 
een goede planning kan ik mijn 
inkomen verhogen.”

Trainingsonderwerpen

Ondernemerschap
Financial Literacy
Gezondheid / hygiene

56%
36%

8%
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Sunarti  
uit Indonesië 

Alo Goshami  
uit Bangladesh

Sunarti kwam via een vriendin in contact met onze partner Wanita 
Abadi. 

Zij was eerst huisvrouw, maar na een training van onze partner 
verkocht ze op haar fiets snacks. Zij had een eerste lening ontvangen 
van E 118. 

Met een tweede lening van E 300 kon ze een winkeltje aan huis 
openen en verkoopt ze nu haar snacks en levensmiddelen zoals zeep 
en rijst. Tijdens de Covid periode zijn de inkomsten wel gedaald door 
de avondklok na 19:00 uur. Gelukkig kon ze wel overleven door goed 
naar de inkomsten en uitgaven te  blijven kijken

Partner: WANITA ABADI

Alo woont samen met haar man en zoon. 

Zij kreeg een biologische tuintraining van het ‘EECBVW’ Project. Na 
afronding van de training, kreeg ze een lening van E 100. Ze verkoopt 
elke week overtollige groenten op de markt voor E 3,50. Het is een 
klein bedrag maar waardevol als aanvulling op het inkomen voor de 
familie.

Partner: BASD

 “ Het is een klein bedrag maar 
waardevol als aanvulling op het 
inkomen voor de familie.”


