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Internationale Vrouwendag 2018:  
 gelijke kansen voor ondernemende moeders 

 

 
 
Op Internationale Vrouwendag 8 maart vraagt Microkrediet voor Moeders (MvM) aandacht 
voor de meest effectieve vorm van hulp: microkrediet aan arme Aziatische moeders om 
een eigen bedrijf op te starten.  
 
Mannen en vrouwen krijgen nog lang niet overal ter wereld gelijke kansen en daarom is 
het belangrijk dat een organisatie als MvM vrouwen helpt om uit de armoede te komen. 
Met een kleine lening en goede begeleiding kunnen deze moeders een bedrijf opzetten 
waardoor ze een beter bestaan opbouwen voor zichzelf en hun gezin.  
 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en organiseert uiteenlopende acties om 
fondsen te werven. Zo is er een jaarlijkse leiderschapsreis, de Female Leadership Journey, 
waarbij Nederlandse vrouwen bijdragen aan de opzet van bedrijven door Aziatische 
moeders. Dit jaar ging de reis naar Sri Lanka en zijn 100 vrouwen daar geholpen met een 
microkrediet, dankzij de deelnemers aan deze reis.    
 
Met een microkrediet en aanvullende begeleiding verbetert de levenskwaliteit van deze 
vrouwen aanzienlijk en geven ze zichzelf en hun kinderen een betere toekomst. 
 
Over Microkrediet voor Moeders (MvM) 
Microkrediet voor Moeders helpt samen met lokale partners zeer arme vrouwen in Azië om 
een eigen bedrijf op te zetten. De moeders ontvangen kleine leningen en trainingen over 
ondernemen en geld. Sinds 2005 investeerde MvM al meer dan 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. Meer informatie op www.microkredietvoormoeders.org.  

 
Noot voor de redactie: 
Op www.microkredietvoormoeders.org is een perskamer met rechtenvrij beeldmateriaal. 
Interviews met vrijwilligers (woonachtig in het verspreidingsgebied van uw krant) en/of de 
oprichters van MvM aanvragen via:  
 
Miranda van Luenen 
mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 
tel. 06- 27418065 

http://www.microkredietvoormoeders.org/
http://www.microkredietvoormoeders.org/

