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Microkrediet voor Moeders genomineerd voor NRC Charity Awards 2018 

 

Microkrediet voor Moeders is geselecteerd uit ruim 300 inzendingen voor de NRC 

Charity Awards. Deze zijn bedoeld om zowel grote als kleine goede doelen te 

ondersteunen bij het bereiken van bestaande en nieuwe donateurs, vrijwilligers en 

ambassadeurs. De focus van Microkrediet voor Moeders ligt momenteel op het 

vinden van nieuwe vrijwilligers, het hart van hun organisatie. Door alleen met 

vrijwilligers te werken, blijft er bij deze stichting geen geld aan de strijkstok hangen. 

 

Door deze werkwijze heeft Microkrediet voor Moeders nagenoeg geen kosten 

waardoor iedere gedoneerde euro naar ondernemende moeders in Azië gaat. 

Hierdoor is er geen budget voor advertentiecampagnes maar met de NRC Charity 

Awards krijgt Microkrediet voor Moeders meer bekendheid bij het publiek. Vandaar 

dat ze erg blij is met de nominatie. 

 

In juli en augustus worden een advertentie en banner geplaats in NRC Handelsblad 

en op de websites van NRC. Het publiek heeft dan de mogelijkheid om te stemmen 

op Microkrediet voor Moeders. Daarnaast zal een vakjury alle inzendingen 

beoordelen en drie winnaars selecteren. Eind augustus vindt de uitreiking van NRC 

Charity Awards 2018 plaats en worden de winnaars van de publieks- en vakjury 

bekendgemaakt.  

 

Over Microkrediet voor Moeders 

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 Microkrediet voor 

Moeders al bijna een half miljoen euro. De vrouwen worden economisch zelfstandig 

en kunnen hun gezin meer kansen bieden.  

 

Uniek aan Microkrediet voor Moeders 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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Meer informatie over de awards http://www.nrccharityawards.nl 
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