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Investeren in eigen mensen én ondernemende moeders in Azië 

Voor bedrijven die de wereld een stukje beter willen maken 

 

 
 

Morgen is het de Internationale Dag van de Liefdadigheid en daarom brengen we 

graag een charity-project onder de aandacht bij bedrijven waarbij het mes aan twee 

kanten snijdt: de Female Leadership Journey. Een reis voor vrouwelijke werknemers 

waarin een leiderschapstraining centraal staat. Tegelijkertijd helpen de bedrijven 

hiermee arme Aziatische vrouwen om een eigen bedrijf te starten. Een investering 

die zich dubbel terugbetaalt en helemaal past in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO).   

 

De Female Leadership Journey is enerzijds inzetbaar als leiderschaps- en 

opleidingstraject voor vrouwelijke werknemers en anderzijds een bijdrage om de 

wereld een beetje beter te maken. Microkrediet voor Moeders is bovendien een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor zijn giften aftrekbaar van 

belastingen. 

 

Female Leadership 2019 

In januari 2019 gaat de Female Leadership Journey naar Vietnam. Een unieke reis 

waar gewerkt wordt aan persoonlijk leiderschap en waar een bezoek wordt gebracht 

aan een project van Microkrediet voor Moeders. Deelnemers ervaren daar de kracht 

van het microkrediet en zien hoe leiderschap werkt bij zeer arme vrouwen in een 



andere cultuur. Interesse? Mail voor meer informatie met Heidi Termorshuizen, 

htermorshuizen@microkredietvoormoeders.org of kom naar één van de 

inspiratiesessies op 6 september of 8 november 2018. 

 

Over Microkrediet voor Moeders 

Microkrediet voor Moeders helpt arme vrouwen in Azië een eigen bedrijf op te 

zetten. De moeders ontvangen hiervoor kleine leningen en trainingen over 

ondernemen en geld. Sinds 2005 investeerde de stichting al 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 en met bedrijven die kennis en middelen gratis ter beschikking 

stellen. De stichting is volledig transparant over haar cijfers en resultaten. Zie ook 

www.microkredietvoormoeders.org. 

 

 

 

Noot voor redactie: 

Op www.microkredietvoormoeders.org is een perskamer met beeldmateriaal 

beschikbaar. Interviews met organisatoren van de Female Leadership Journey, 

vrijwilligers (woonachtig in het verspreidingsgebied van uw krant) of de oprichters 

van MvM aanvragen via:  

 

Miranda van Luenen 

mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 

06-27418065 
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