
PERSBERICHT         

Op Wereldvrouwendag aandacht voor  

girlpower van arme moeders in Azië  

 

Op Wereldvrouwendag 8 maart vraagt Microkrediet voor Moeders (MvM) aandacht 

voor de meest effectieve vorm van hulp: microkrediet aan arme moeders om een 

eigen bedrijf op te starten. De afgelopen jaren heeft MvM laten zien dat met geld en 

goede begeleiding de allerarmste vrouwen een onderneming kunnen opzetten 

waarmee ze een beter bestaan opbouwen voor zichzelf en hun gezin. 

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en organiseert uiteenlopende acties om 

fondsen te werven. De Female Leadership Journey (FLJ) is een van deze jaarlijks 

terugkerende acties. Onlangs zijn 13 Nederlandse vrouwen voor deze 

leiderschapsreis naar Nepal geweest. Behalve werken aan hun leiderschap droegen 

ze met hun reis ook bij aan de ontwikkeling van zeer arme Nepalese vrouwen. Met 

een deel van de totale reissom kunnen namelijk 100 moeders een eigen 

onderneming starten op basis van microkrediet.  

Tijdens de Female Leadership Journey brachten de Nederlandse vrouwen een 

bezoek aan een project van Microkrediet voor Moeders, een buitenpost van het 

Dhulikhel Hospital in Nepal. Het samenzijn bracht inspiratie en verbinding, er werd 

gedanst en gegeten met de lokale moeders. Een FLJ-deelneemster vertelt: “De 

kracht van de ontmoeting is intens maar voelt vertrouwd. Er ontstaat vanzelf een 

bijzondere band tussen jou en de Nepalese moeder die roeit met de riemen die ze 

heeft en bereid is om alles te geven wat ze in zich heeft. Girlpower ten top! We zijn 

erg trots op ‘onze’ Nepalese moeders.” 



Met de bijdragen van de FLJ-deelnemers kunnen weer meer lokale Nepalese 

vrouwen uit de allerarmste bevolkingslaag hun onderneming starten. Daarmee 

verbetert de levenskwaliteit van deze vrouwen en hun gezin aanzienlijk en geven ze 

zichzelf en hun kinderen een betere toekomst. 

 

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 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  

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

Noot voor redactie: 

Op de website van Microkrediet voor Moeders www.microkredietvoormoeders.org is 

een perskamer met rechtenvrij beeldmateriaal te vinden. Interviews met vrijwilligers 

(woonachtig in het verspreidingsgebied van uw krant) en/of de oprichters van MvM 

aanvragen via:  

Miranda van Luenen 

mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 

06-27418065 
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