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Ook in uw woonplaats zet een vrijwilliger zich in voor Microkrediet voor Moeders 

 
 

Dankzij het enthousiasme en de inzet van bijna 40 vrijwilligers is Microkrediet voor 

Moeders (MvM) in staat hun missie, het ondersteunen van zeer arme vrouwen in Azië, uit 

te voeren en voort te zetten. Vrouwen maar ook mannen die, naast hun drukke baan en 

vaak een gezin, zich in hun vrije tijd inzetten waardoor MvM al bijna 30.000 vrouwen op 

weg heeft kunnen helpen met hun eigen bedrijf.  

 

De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn divers, o.a.: 

- het verzorgen van presentaties voor donateurs: 

- het organiseren van fondsenwervende activiteiten zoals leiderschapsreizen en de 

Kookmaand; 

- het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting via Social Media en de 

traditionele pers; 

- het bezoeken van de lokale partners in Azië  in hun eigen tijd waarvoor ze 

vakantiedagen opnemen van hun betaalde baan en ook de kosten hiervoor vrijwel 

geheel zelf dragen. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de enorme betrokkenheid van de vrijwilligers 

van Microkrediet voor Moeders. Allemaal streven ze hetzelfde doel na: de 

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


levensomstandigheden van arme vrouwen in Azië verbeteren.   

 

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 MvM al bijna 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. 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 

http://www.microkredietvoormoeders.org/
mailto:mvanluenen@microkredietvoormoeders.org

