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Nederlandse carrièrevrouwen helpen ondernemende 
moeders in Sri Lanka 

 

Op 2 februari 2018 vertrekken veertien Nederlandse vrouwen naar Sri Lanka voor 
een leiderschapsreis van Microkrediet voor Moeders. Tijdens deze reis leren de 
deelnemers hun eigen leiderschap versterken en dragen ze bij aan het 
ondernemerschap van arme Sri Lankese vrouwen. Een deel van de reissom wordt 
namelijk besteed om 100 Sri Lankese moeders te helpen een eigen bedrijf te starten 
op basis van microkrediet. 

De deelneemsters aan deze Female Leadership Journey bezoeken ook een project 
van Microkrediet voor Moeders in Sri Lanka: een groep sociaaleconomisch 
achtergestelde vrouwen, door oorlog en tsunami getroffen en actief in de landbouw 
en visserij. Ter plekke ontmoeten ze de moeders die meedoen aan dit project, 
helpen ze mee met dagelijkse werkzaamheden en koken samen. Met behulp van 
een microkrediet kunnen deze moeders hun agrarisch bedrijfje uitbreiden. Daarmee 
verbetert de levenskwaliteit van deze vrouwen aanzienlijk en geven ze zichzelf en 
hun kinderen een betere toekomst.  

De reis wordt jaarlijks georganiseerd door Microkrediet voor Moeders en LAB voor 
Leiders. Dankzij Nederlandse carrièrevrouwen die hieraan deelnemen, kunnen vele 
Aziatische moeders een beter bestaan opbouwen. Bedrijven die MVO belangrijk 
vinden en interesse hebben in deelname voor 2019 kunnen zich aanmelden op 
http://www.microkredietvoormoeders.org/nl/events/female-leadership-journey. 

http://www.microkredietvoormoeders.org/nl/events/female-leadership-journey


Over Microkrediet voor Moeders 

Stichting Microkrediet voor Moeders is in 2005 opgericht en werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Het organiseren van de Female Leadership Journey is een van de acties 
die worden georganiseerd om fondsen te werven. Eerdere reizen gingen o.a. naar 
India, Indonesië, Nepal en Vietnam. Op 
https://femaleleadershipjourney.wordpress.com zijn ervaringen van deelnemers en 
partners te lezen. De stichting kiest voor volledige transparantie van cijfers en 
resultaten. Jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn te vinden op 
www.microkredietvoormoeders.org.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor redactie: 

Op de website van Microkrediet voor Moeders www.microkredietvoormoeders.org is 
een perskamer met rechtenvrij beeldmateriaal te vinden en meer informatie over de 
reizen en de organisatie. Informatie over de leiderschapstraining: 
www.labvoorleiders.nl. 

Voor interviews met deelnemers of organisatoren: 

Miranda van Luenen 

mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 

06-27418065 
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