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Doree den Hollander ambassadeur voor Microkrediet voor Moeders!
Doree den Hollander was deelnemer aan Masterchef en heeft haar eigen blog
catocheftt.nl. Sinds kort is ze ook ambassadeur van Microkrediet voor Moeders:
“Microkrediet voor Moeders doet belangrijk werk en jij en ik kunnen helpen. Wij kunnen
vrouwen in ontwikkelingslanden helpen aan een microkrediet
door te koken. Simpel toch? En leuk! Want elk jaar in oktober
organiseert Microkrediet voor Moeders de Kookmaand; een
mooie en gezellige manier om geld in te zamelen.”
https://www.youtube.com/watch?v=6fsIqFNKpRo&t=12s

Doe jij net als Doree ook mee aan de Microkrediet voor
Moeders-Kookmaand?
In de jaarlijks terugkerende Kookmaand organiseren deelnemers een etentje, een high
tea of picknick of pannenkoekenfestijn voor vrienden, familie, collega´s en/of buren. In
ruil hiervoor ontvangen zij van hun gasten een financiële bijdrage om aan Microkrediet
voor Moeders te doneren. Iedereen kan zich aanmelden en meedoen! Ben je zelf kok?
Of heb je een eigen restaurant? Ook dan kun je meedoen aan de Kookmaand. Het doel
is natuurlijk om zoveel mogelijk microkredieten bij elkaar te koken en zo heel veel
vrouwen te kunnen helpen bij het starten van een onderneming. In de afgelopen 12 jaar
heeft de organisatie al meer dan 20.000 vrouwen en hun gezinnen op deze manier
geholpen. Op www.kookmaand.nl vind je meer informatie over de actie en kun je je
aanmelden.

Over Microkrediet voor Moeders
Microkrediet voor Moeders helpt arme vrouwen in Azië een eigen bedrijf op te zetten.
De moeders ontvangen hiervoor kleine leningen en trainingen over ondernemen en
geld. Sinds 2005 investeerde MvM al een half miljoen euro. De vrouwen worden
economisch zelfstandig en kunnen hun gezin meer kansen bieden. Uniek aan MvM is
dat ze in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt en met bedrijven die kennis en
middelen gratis ter beschikking stellen. De stichting is volledig transparant over haar
cijfers en resultaten. Zie ook www.microkredietvoormoeders.org.
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