
PERSBERICHT 

 

“Vrijwilligers, dankjewel voor jullie inzet en energie!” 

Microkrediet voor Moeders bedankt vrijwilligers op Nationale Vrijwilligers dag 

 
 

Op 7 december is het Nationale Vrijwilligers Dag. Omdat Microkrediet voor Moeders in 

Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, is dit de dag bij uitstek om alle vrijwilligers te 

bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Dankzij hen heeft Microkrediet voor Moeders 

al 30.000 vrouwen op weg geholpen met hun eigen bedrijf.  

 

Juist omdat de organisatie alleen met vrijwilligers werkt en met bedrijven die kennis en 

middelen gratis ter beschikking stellen, blijft er geen geld aan de strijkstok hangen. Zo 

komen alle donaties en giften ten goede aan microkredieten voor zeer arme vrouwen in 

Azië.  

 

Duurzaam cadeau-idee voor feestdagen 

Veel mensen willen tegenwoordig graag een duurzaam, nuttig cadeau geven of krijgen. Zo 

kun je ook een donatie aan Microkrediet voor Moeders cadeau geven. Natuurlijk wil je 

weten of het geld goed aankomt en bij Microkrediet voor Moeders is dat zeker het geval. 

Je kunt voor de feestdagen elk bedrag doneren en ontvangt dan een speciale kaart van 

Microkrediet voor Moeders. Elke bijdrage is van harte welkom en helpt moeders in Azië op 

weg naar economische zelfstandigheid. Doneren kan via Geef.nl o.v.v. feestdagen-cadeau 

(bij anonieme donaties is sturen van kaart niet mogelijk). 

 

Over Microkrediet voor Moeders (MvM) 

Microkrediet voor Moeders helpt samen met lokale partners de allerarmste 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 bijna een half 

miljoen euro. De vrouwen worden economisch zelfstandig en kunnen hun gezin meer 

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=932&reactie=Kaartenactie


kansen bieden. Uniek aan MvM is dat ze in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt. 

Ook heeft zij bedrijven aangetrokken die kennis en middelen gratis ter beschikking stellen. 

De stichting is volledig transparant over haar cijfers en resultaten. Meer informatie op 

www.microkredietvoormoeders.org  
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Noot voor de redactie: 

Op www.microkredietvoormoeders.org is een perskamer met rechtenvrij beeldmateriaal. 

Interviews met vrijwilligers woonachtig in het verspreidingsgebied van uw krant aanvragen 

via:  

 

Miranda van Luenen, PR 

mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 

Tel. 06 - 27418065 
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