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Voorwoord

Met trots presenteren we het impact report van Microkrediet 
voor Moeders (MVM) over het jaar 2021. Door het gestructureerd en 
systematisch meten van impact, kunnen we u beter inzicht verschaffen 
in het bereik van ons werk en de impact op de vrouwen. 

Bij het meten van impact maken we gebruik van de Theory of 
Change. De Theory of Change is een conceptueel model dat weergeeft 
hoe een interventie tot bepaalde sociale veranderingen leidt en bestaat 
uit 4 stappen: input, activiteiten, output en effecten. Het weloverwogen 
doorlopen van dit model helpt ons om continu de juiste keuzes voor 
landen en partners te blijven maken ten gunste van de projecten die we 
als Microkrediet voor Moeders willen ondersteunen, zowel op korte als 
op lange termijn.

Het uiteindelijke doel is, om middels het verstrekken van start- en 
werkkapitaal, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de vrouwen 
die we ondersteunen te laten groeien en daarmee hun economische 
zelfstandigheid te stimuleren. De stappen binnen de Theory of Change 
vormen de leidraad voor dit impact report.

Dit jaar hebben we een nadere analyse gemaakt van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) van 
de Verenigde Naties waar onze activiteiten een bijdrage aan leveren. 
Ook hier besteden we uitgebreid aandacht aan in dit impact report. 
Daarnaast kunt u meer lezen over de bijdrage van trainingen aan de 
ontwikkeling van de vrouwen in Azië die wij kredieten hebben verstrekt.
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Onze activiteiten dragen bij aan wereldwijde duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

SDG 5: Bereik 
gendergelijkheid en 
empowerment voor alle 
vrouwen en meisjes

SDG 10: Dring ongelijkheid in 
en tussen landen terug

SDG 1: Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen

SDG 8: Bevorder 
aanhoudende, 
inclusieve en duurzame 
economische groei, 
volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen

5 GENDER
GELIJKHEID

8 EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

http://www.microkredietvoormoeders.org
mailto:info%40microkredietvoormoeders.or?subject=
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Onze missie
“ Wij geloven dat zelfstandig 

ondernemerschap arme 
vrouwen in Azië in staat stelt 
hun potentieel en kracht te 
manifesteren. Dit zorgt voor 
groei in hun zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid. Dat samen te 
bereiken inspireert ons om zoveel 
mogelijk vrouwen te helpen aan 
een microkrediet voor de start of 
groei van hun bedrijf.”
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2021 in het kort
Voor onze partners en vrouwen bleef ook 2021 in het teken staan van COVID-19. Naast 

de impact van nieuwe lockdowns op de kleine bedrijfjes die de vrouwen met behulp van 
ons microkrediet hebben opgezet, hebben ook natuurrampen en politieke instabiliteit voor 
aanvullende uitdagingen gezorgd voor de vrouwen. We zijn daarom extra trots dat ondanks 
de moeilijke omstandigheden de meeste vrouwen, na soms een betaalvakantie te hebben 
gekregen, in staat bleven om rente en aflossing te voldoen op de verstrekte lening. 

In 2021 hebben we een aantal nieuwe projecten en uitbreidingen kunnen financieren 
waarbij we de zelfredzaamheid van vrouwen stimuleren door ondernemerschap. Trainingen 
zijn een belangrijke pijler onder ieder nieuw project, daarom wordt aanvullend op een lening 
10% van het leningbedrag beschikbaar gesteld voor trainingen.  Donaties bleven wederom 
achter vooral doordat ook dit jaar de Female Leadership Journey niet kon doorgaan. 

€45.058
alle donaties 

4.893
Vrouwen  
gesteund

10%
van de lening 
voor training 

1.247
vrouwen  
getraind

€50.705
nieuwe leningen,  

trainingen en Covid hulp

India

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Vietnam

Laos

Indonesië

Verdeling van verstrekte kredieten per land waar MVM actief is

35%
3%
4%
19%
22%
4%
13%



Onze werkwijze MVM in cijfers

Aanpak

Microkrediet voor Moeders is een netwerkorganisatie waarin 
uitsluitend vrijwilligers werkzaam zijn. Daarnaast werkt Microkrediet 
voor Moeders samen met diverse Nederlandse partners die gratis hun 
diensten aanbieden. Meer informatie over deze partners vindt u op onze 
website.

Microfinanciering van vrouwelijk ondernemerschap bestaat uit drie 
pijlers die cruciaal zijn voor het bereiken van maximale zelfredzaamheid 
van de armste vrouwen in Azië: lenen, sparen en opleiden. Via eigen 
partners of via hun samenwerkingsverbanden ter plaatse kunnen wij 
deze drie pijlers realiseren.

Wij richten ons op de arme vrouwen, omdat zij moeilijker via reguliere 
banken kredieten kunnen verkrijgen. Wij staan garant voor dit extra 
risico.
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¡ 100% Vrijwilligers

¡ Revolving fund

¡ Zorgvuldige selectie van lokale partners

¡ Regelmatige bezoeken aan partners

30
vrijwilligers  

in Nederland

10%
van lening aan lokale 

partner is voor 
trainingen

98 cent
per gedoneerde  

euro komt ten goede  
aan onze projecten

€ 90
gemiddelde lening  

per vrouw

>25.000
vrouwen geholpen  

sinds ontstaan 2005

30
partners in 

7 Aziatische landen
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Wij verstrekken een lening aan onze lokale partner tegen 0% rente 
zodat ze tegen een lager rentepercentage dan gebruikelijk microkrediet 
kunnen verstrekken aan de armste vrouwen in de regio. Indien de 
vrouwen hun lening niet terug kunnen betalen aan de lokale partner, dan 
neemt MVM dat verlies van de partner over. Vertrouwen in de partner is 
daarom een van de belangrijkste pijlers in onze partnerrelatie. 

“Vrouwen beschikken over een cruciaal, maar vaak onaangeboord 
potentieel om de economische vooruitzichten van gemeenschappen 
en samenlevingen als geheel te verbeteren. Wanneer vrouwen gelijke 
kansen krijgen, zal een hele samenleving economische vooruitgang 
zien.” (UN Women, Asia and the Pacific). 

Impact investorsMVM

Rente 0%
Betalingsrisico 
voor MVM

Rente 7 - 10%
Betalingsrisico 
voor partner

Rente 8 - 20% Rente > 20%

NGO 
80%

MFI 
20%

> 90% 
(gereguleerde) 

MFI’s

NGO
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Sinds de oprichting in 2005 is de omvang van het revolving fund gegroeid van E 100.000 
in 2008 naar E 440.657 eind 2021. De afname in de afgelopen twee jaar is een direct 
gevolg van de impact van Covid-19 op uitstaande leningen aan onze vrouwen waardoor we 
voorzichtigheidshalve meer afschrijvingen op de verstrekte leningen hebben gedaan. 

MVM werkt tot eind 2021 met het systeem van revolving funds, ofwel terugkerende 
fondsen. De partners betalen de lening die zij van MVM ontvangen hebben niet terug aan 
MVM en dit is ook niet onze verwachting. Nadat de vrouwen de lening terugbetaald hebben, 
zetten de partners de lening waar mogelijk opnieuw uit. Microkrediet voor Moeders maakt 
het hierdoor mogelijk dat dezelfde groep vrouwen nogmaals een lening kan krijgen (van 
start- naar werkkapitaal). Zo kunnen steeds meer arme gezinnen profiteren. MVM heeft 
sinds haar oprichting op deze wijze gefaciliteerd dat via onze partners aan meer dan 25.000 
vrouwen een lening is verstrekt.  

Doordat vrouwen de leningen met rente terugbetalen, groeit het totale fonds dat een partner 
ter beschikking heeft en daarmee ook de olievlekwerking. Soms gaat de olievlekwerking 
zelfs verder nadat de samenwerking met een partner gestopt is. 

 

Op basis van de projecten die MVM steunt via haar partners en de informatie die MVM 
hierover ontvangt, is afgelopen jaar geanalyseerd aan welke SDG’s de activiteiten van 
MVM bijdragen. Op basis van deze analyse hebben we geconcludeerd dat onze activiteiten 
bijdragen aan de volgende SDG’s.

Omvang Revolving Fund

Revolving Fund

Sustainable Development Goals

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018  2019 2020 2021

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000
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5 GENDER
GELIJKHEID

8 EERLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

MVM bijdrage
•�Binnen de projecten sparen vrouwen individueel of in 

groepsverband.
•�MVM richt zich op arme vrouwen. Een groot deel van de vrouwen 

heeft bij aanvang van het project een inkomen dat ligt onder de 
armoedegrens van USD 1.90 per dag.

•�Onze partners verstrekken de vrouwen leningen tegen een 
aanmerkelijk lager rentepercentage dan andere partijen aanbieden. 
Bij de partners van MVM die de lening tegen een hoger percentage 
verstrekken, gelden vaak betere leenvoorwaarden (denk aan geen 
onderpandsvereiste).

•��4.893 vrouwen ontvingen per eind 2021 een  
microkrediet, waarvan 1.033 vrouwen voor de eerste keer.

•��De meeste partners verzorgen op reguliere basis  
trainingen voor de vrouwen die deelnemen aan een  
project. Afgelopen jaar hebben 1.247 vrouwen een  
training gevolgd.

•��Onze partners richten zich onder andere op  
achtergestelde groepen vrouwen in de samenleving, zoals de 
Dahlits, kastenlozen en nomaden of medisch achtergestelde 
vrouwen zoals gehandicapten of vrouwen met HIV.
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Onze Partners  
en projecten

Wij werken samen met 30 partners in 7 Aziatische landen. Dit  
zijn partners waar we een jarenlange samenwerking mee hebben 
opgebouwd en die zeer toegewijd zijn aan de vrouwen waar ze voor 
werken. Zij kennen de lokale situatie het beste en weten welke vrouwen 
onze steun het hardst nodig hebben.

Ruim 80 % van onze partners zijn NGO, gericht op het helpen 
van arme vrouwen In Azie. Naast activiteiten in het stimuleren van 
ondernemerschap en zelfredzaamheid, zet een groot deel van onze 
partners zich in voor vrouwen- of kinderrechten, educatie, gezondheid 
en andere primaire basisbehoeften.

In de afgelopen twee jaar hebben wij onze partners niet kunnen 
bezoeken en hebben we nadrukkelijk e-contact (mail, whatsapp en 
videobellen) gehad. In deze periode is gebleken hoe sterk het wederzijds 
vertrouwen is dat MVM en haar partners gedurende al deze jaren 
hebben opgebouwd. In de moeilijke omstandigheden waarin ook de 
partners en hun medewerkers zich bevonden, zijn ze in contact gebleven 
met de vrouwen en hebben ze ons voortdurend op de hoogte gehouden 
van de lokale situatie. Door de opgebouwde vertrouwensrelatie hebben 
we onze partners ook op afstand kunnen steunen.

7
Aziatische landen

30
Partners Bangladesh 

3

Nepal 
3

Sri Lanka
4

Laos
2

Vietnam
4

India
10

Indonesië
4

> 25.000

30

> e 440.000
LENING

NGO 
80%

MFI 
20%

Begin december 2021 ontvingen we bericht van onze partner RAIDS 
in Zuid India (Andhra Pradesh) dat de rapportage verlaat was doordat de 
regio was getroffen door zware regenval en overstromingen. De partner 
maakte melding van 138 doden, beschadiging en overstroming van ca 
100.000 huizen in verschillende dorpen en vele tienduizenden hectaren 
gewasschade. Het noodweer leidde ook tot stroomuitval, waardoor de 
partner back ups van computersystemen moest terughalen. 
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Zorgvuldige partnerselectie
Wij geloven in vrouwelijke ondernemers en steunen arme Aziatische 

vrouwen die weinig of geen toegang hebben tot krediet om een bedrijf 
te starten. Zorgvuldige partnerselectie, monitoring en het opbouwen van 
succesvolle langetermijnpartnerschappen is de kern van ons werk. Wij 
selecteren onze partners op basis van hun missie en waarden, hun staat 
van dienst en hun ontwikkelingsprogramma dat vrouwen de kans biedt 
om hun eigen bedrijf te ontwikkelen of te laten groeien. 

Met sommige partners werken we al meer dan 15 jaar samen, met 
andere partners zijn we meer recent een samenwerking aangegaan. 

De partners waar wij mee samenwerken zijn
¡  Vietnam: Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV), Center for Women 

Community Development (CWCD), Vieted, An Chi Em (ACE)

¡  Indonesie: Wanita Abadi, Komida, Kopdit Anna, Amanah Ista

¡  Bangladesh: Center for Rural Service Society (CRSS), Bangladesh Association 

for Sustainable Development  (BASD) en Rural Development Society (RDS)

¡  India: Suchi, Word India, Sarala India, Organization for Community 

Development (OCD), Sanghamithra Rural Financial Services, Rural Action 

In Development Society (RAIDS), QWARIDS, Nature, Rural Organization for 

Poverty Eradication Services (ROPES) and HEARDS

¡  Nepal: Dhulikhel Hospital, All Angels Nepal en Community Self Reliance 

Centre

¡  Sri Lanka: Janawaboda Kendraya (JK), Dayasarana Development Foundation 

(DDF), North East Socio Economic Organization (NESED) en Sanasa

¡  Laos: Maeying Houamjai Phathana (MHP) en Agro Forestry development 

Consultancy (AFC)

RAIDS ACE,  
Kopdit Anna, 
Sarala, 
Sanghamithra

JK DDF

RDS

Dhulikhel 
Hospital

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Komida, 
AFC

CRSS, 
Ropes, 
CSRC, 
NESED, 
QWARIDS

Amanah Ista, 
Nature, 
HEARDS, 
All Angels Nepal

Word, 
OCD, 
Sanasa

CWCD, 
Vieted, 
Wanita Abadi

MCNV, 
Suchi, 
MHP

BASD

Startdata huidige partners
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BASD - Bangladesh
BASD is de derde partner van MVM in 
Bangladesh. Deze partner richt zich met 
name op zeer arme vrouwen in kwetsbare 
leefomgevingen die geraakt zijn door 
klimaatveranderingen (cyclonen, stormen, 
vloedgolven). Hierdoor komt er zout in 
de bodem waardoor de oogst regelmatig 
mislukt. 

De eerste lening die MVM aan BASD 
heeft verstrekt in 2020 was ca e 5.500. In 
2021 is aanvullend ca e 5.500 uitgeleend. 
Met dit geld zijn leningen van Tk 10.000 
(ca e 107) verstrekt aan de deelnemende 
vrouwen. De deelnemende vrouwen zijn vaak 
landloos en analfabeet of lager opgeleid. 
De meeste kinderen gaan niet (meer) naar 
school. De mannen in deze gezinnen zijn 
voornamelijk vissers die door de risico’s op 
zee vaak verongelukken. Hierdoor zijn er 
veel weduwen in het dorp. Dit maakt deze 
(vrouwelijke) gemeenschap zeer kwetsbaar. 

Door middel van de leningen kunnen de vrouwen koeien of geiten houden( voor 
de verkoop of voor verkoop van melk). Ook worden soms kippen/ander pluimvee 
gehouden voor de verkoop, wordt er vis geteeld of hebben ze een klein kruiden- 
of theewinkeltje. 

Met dit project wil MVM samen met BASD er voor zorgen dat deze kwetsbare 
vrouwen extra inkomsten krijgen voor onderwijs voor hun kinderen, voor betere 
gezondheidszorg en voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de 
maaltijden voor het gezin. Naast financiële groei zullen de vrouwen door de 
lening ook groeien op sociaal vlak, meer respect krijgen vanuit hun omgeving en 
leren om op een ecovriendelijke manier hun activiteiten uit te voeren.

In samenspraak met de lokale bevolking selecteert BASD de vrouwen die mogen 
deelnemen. De vrouwen worden onderdeel van een Savings Group die bestaat 
uit 25 vrouwen. Wekelijks komt BASD samen met zo’n Savings Group en iedere 
week wordt er ook iets gespaard. De vrouwen kiezen zelf een groepsleider die de 
bijeenkomsten en de financien coordineert. Voordat een lening wordt verstrekt 
krijgen de vrouwen verschillende soorten vaardigheidstrainingen. 

In totaal doen per eind 2021 100 vrouwen mee aan dit project. Op grond van de 
ervaringen uit het verleden is de verwachting dat veel van de groepsleden binnen 
3-5 jaar zelfvoorzienend worden en kunnen doorstromen naar het reguliere 
BASD financieringsprogramma. 
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LAND PARTNER DOEL/GROEP
AANTAL 

VROUWEN

FUNDING
IN 2021 
(IN E)

Vietnam

CWCD Vrouwen in Dong Ich 
commune in Lap Thach 
district, Vinh Phuc 
province. In samenwerking 
met lokale Women’s Union.

25 10.000

Bangladesh
BASD Vrouwen uit Khulna, een 

kustgebied onderhevig aan 
klimaatverandering 

50 5.500

India

ROPES Vrouwen in Musalamadugu 
Tribal Colony, 
Vepanapalli Tribal 
Colony, Bandaladoddi 
Palamaner shikari Colony, 
Bangarupalyam Indarama 
villages in het Chittoor 
District, Andhra Pradesh

59 14.800

HEARDS Vrouwen in Yanadi 
Schedule Tribe Colony 
Village en Mukalathuru van 
Chittoor Mandal in Chittoor 
District, Andhra Pradesh. 

70 10.000

In 2021 is E 40.300 aan nieuwe microkredieten verstrekt aan projecten 
in Vietnam, Bangladesh en India. Aanvullend hebben de 3 projecten  
E 4.030 ontvangen voor het geven van trainingen. Hiermee hebben we 
204 vrouwen een stapje op weg geholpen naar een beter leven. 

MHP - Laos
Interview met Vansy Senyavong, 
eigenaresse MHP  

Ik wilde graag verpleegkundige worden, 
daarvoor volgde ik in Laos in een opleiding. 
Daarna wilde ik graag mijn Engels 
verbeteren en daarvoor ben ik naar Canada 
gegaan.
Toen ik terugkwam in Laos begon ik met 
werken in een ziekenhuis. Ik merkte dat 
mijn visie niet aansloot op de visie van dat 
ziekenhuis. Mijn hart ligt bij het werken met arme mensen in landelijke gebieden 
en ik wil hen graag echt helpen. Ik besloot om te solliciteren naar een functie bij 
de UNDP (United Nations Development Program). Ik heb 1,5 jaar bij het Rode 
Kruis gewerkt. Daarna werkte ik tien jaar voor een NGO die werd ondersteund 
vanuit België.
Vanaf 2009 ondersteunde de overheid in Laos lokale NGO’s. Dit gaf mij de 
mogelijkheid om non-profit organisatie ‘MHP’ op te richten. MHP staat voor 
Maeying Huamjai Phattana en betekent ‘vrouwen mobiliseren voor ontwikkeling’. 
Het is mijn droom om arme mensen uit de armoede te laten ontsnappen.
Met mijn eigen NGO heb ik mijn eigen vrijheid zodat ik flexibel ben en mijn 
eigen programma’s kan maken. We kunnen ons richten op de problemen die wij 
belangrijk vinden voor verschillende groepen vrouwen. Voor trainingsdoeleinden 
werk ik met het Gender Action Learning System (GALS) programma van Oxfam. 
Dit programma is gericht op de empowerment van vrouwen.
Ik geloof in het belang van een optimale balans tussen vrouwen en mannen. Mijn 
man komt uit Australië, hij staat achter mij en helpt mij mijn dromen te bereiken. 
In Laos zie ik dat veel vrouwen in vergelijking tot mannen veel minder kansen 
hebben.

MHP heeft zeven verschillende projecten uitstaan. Het project van MVM 
ondersteunt 30 vrouwen. Doel is vrouwen te empoweren en hun inkomen te 
verbeteren:
■ 14 vrouwen die gras planten als voeding voor de dieren in het dorp;
■ 8 vrouwen die varkens hoeden en fokken;
■ 4 vrouwen die kalveren hoeden;
■ 3 vrouwen die spullen kopen om te verkopen in hun winkel;
■ 1 vrouw die haar moestuin uitbreid.

Voordat we een lening toekennen, gaan we een gesprek aan met elke vrouw. We 
bespreken haar business plan en achterhalen of ze een training nodig heeft. De 
meeste vrouwen kiezen een activiteit waarin ze zich al hebben bekwaamd. We 
helpen ze bijvoorbeeld om ook goede hokken voor de dieren te bouwen. De vrouwen 
met de winkels krijgen assistentie om hun winkel zo goed mogelijk uit te voeren.
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Vrouwen in Azië

Wij werken samen met 30 partners in 7 Aziatische landen. Dit zijn 
partners waar we een jarenlange samenwerking mee hebben opgebouwd en 
die zeer toegewijd zijn aan de vrouwen waar ze voor werken. Zij kennen de 
lokale situatie het beste en weten welke vrouwen onze steun het hardst nodig 
hebben. Ruim 80 % van onze partners zijn NGO, gericht op het helpen van de 
armste vrouwen In Azie. 

Naast activiteiten in het stimuleren van ondernemerschap en 
zelfredzaamheid, zet een groot deel van onze partners zich in voor vrouwen- 
of kinderrechten, educatie, gezondheid en andere primaire basisbehoeften. 

4.893 
Vrouwen

>75%
Vrouwen die sparen

Sinds de oprichting van MVM hebben onze partners al meer dan 25.000 keer 
een lening  verstrekt aan Aziatische vrouwen met behulp van de leningen van 
MVM. Per jaareinde 2021 ontvingen 4.893 vrouwen een microkrediet via MVM.

Feiten over de leningen 
¡ Gemiddelde uitstaande lening van e 90

¡  2/3 van de partners verstrekt leningen met een gemiddelde looptijd 

tussen 8 en 12 maanden

¡  1/3 van de partners verstrekt leningen met een gemiddelde looptijd 

tussen 13 en 24 maanden

¡  Vrouwen worden gestimuleerd om te sparen (individueel of in 

groepsverband)

¡  Bij 80% van de partners worden leningen verstrekt met support op 

groepsniveau of als groepslening. Zo stimuleren vrouwen elkaar om de 

lening ook daadwerkelijk terug te betalen.

Vrouwen met microkrediet per eind 2021

Type bedrijf

India

Sri Lanka

Nepal

Bangladesh

Vietnam

Laos

Indonesië

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Agrarisch ‘animal husbandry’
Handicraft
Kleding
voeding
Petty shop / winkeltje
Agrarische ‘landbouw’

Gebruik lening

Startkapitaal
Werkkapitaal / Investering  
(bijvoorbeeld eigen bedrijf)

67%3%

7%

10%

10%
3%

55%
45%
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MVM richt zich op de arme vrouwen in de regio waar de partner 
actief is. Meer dan de helft van onze projecten richt zich op vrouwen 
uit zeer afgelegen gebieden. Ruim 20% van de vrouwen betreft 
achtergestelde groepen die genegeerd worden door overheid, zoals de 
Dahlits, kastenlozen en nomaden of medisch achtergestelde vrouwen 
zoals gehandicapten of vrouwen met HIV. Daarnaast verstrekt MVM 
ook leningen aan arme vrouwen in stedelijke omgevingen en aan kleine 
boeren.

52%

21%

17%

7%
3%

Doelgroep

Rural communities (zeer afgelegen van stad / economische activiteit)
Tribal communities / nomadengemeenschappen (ie. Dahilts / kastenlozen in India etc)
Urban communities
Smallholder farmers (kleine boeren met eigen land <0,5 ha)
Medisch achtergestelde groepen: gehandicapten, zieke vrouwen etc.
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Microfinanciering in combinatie met trainingen blijkt een van de 
krachtigste motoren te zijn in de globale strijd om een einde te maken 
aan de armoede die honderden miljoenen mensen op aarde uitsluit van 
bestaansmiddelen en hoop. In combinatie met (financiële) trainingen 
kunnen ondernemingen opgestart worden om eigen inkomen te 
genereren. Daarmee komen de arme vrouwen en hun gezinnen aan meer 
en beter voedsel, aan scholing voor hun kinderen en aan de mogelijkheid 
om hun huizen op te knappen. 

Omdat training zo belangrijk is, stelt MVM sinds 2019 10% van 
iedere nieuwe lening beschikbaar voor trainingen. Trainingen zien op 
ondernemerschap, maar 
ook financiële kennis en 
gezondheid/hygiëne zijn 
belangrijke onderwerpen 
tijdens de training. Daarnaast 
wordt er door de partners 
veel aandacht besteed aan 
trainingen die specifiek bij het 
bedrijfje horen van een vrouw, 
zoals veeteelt, geiten fokken, 
het maken van visvoer of rijst 
verbouwen. In totaal hebben in 
2021 1.247 vrouwen een training 
gevolgd bij de partners. 

Trainingen
10%
van lening voor training

ACE - Vietnam
Rode wormen project 
Het rode wormen project is één van de projecten via partner ACE in Vietnam. 
Het doel is rode wormen te laten groeien die voor meerdere doeleinden gebruikt 
kunnen worden. Enerzijds worden de wormen ingezet om huishoudelijk afval en 
landbouwafval te transformeren naar organische kunstmest voor het bemesten 
van rijst of groenten. Anderzijds kunnen ze worden gebruikt als organisch 
voedsel voor kleine dieren (kip, eend, varken, vis) om hiermee de kwaliteit van 
het vlees en de eieren te verhogen. Hiermee wordt tevens de impact van Covid 
19 verminderd omdat hierdoor verminderde import mogelijkheden zijn ontstaan. 
Afvaltransformatie door rode wormen is al in diverse provincies in Vietnam 
onderzocht en succesvol gebleken.  
Vietnam is een overheidsgereguleerd land. ACE gaat daarom samenwerken 
met de landbouwmedewerker van de overheid. Directe opbrengsten van de 
samenwerking zijn kennis- en ervaringsuitwisseling en het bereiken van 60 
huishoudens. Indirecte opbrengsten zijn een olievlekwerking naar bijna 5000 
andere vrouwen.

Planning (deels gerealiseerd) is als volgt:

Trainingsonderwerpen

Ondernemerschap
Financial Literacy
Gezondheid / hygiene
Anders

27%

27%

27%
18%

Datum Activiteit Toelichting

1-11-2020
Voorbereiden van 
de training

Met het seed, animal center van de provincie zijn afspraken 
gemaakt over het leveren van de rode wormen en het leveren 
van de training. 

1-12-2020 Bespreken met de 
overheid

dec-mrt 
2021

Groepsvergadering Uit 82 vrouwen zijn 61 geschikte vrouwen geselecteerd. De 
planning liep uit door een COVID uitbraak. 

op 3 / 4 
april 2021

Training Aan 38 vrouwen is training gegeven. Voor andere deelnemers 
bleek de locatie te ver om naar toe te reizen.

4-5-2021

Implementeren in 
de praktijk

Boeren starten met het voorbereiden van de opslag, oogst en 
reproductie. Alleen na inspectie van de opslagruimte worden 
de rode wormen verstrekt. ACE bezoekt de vrouwen gemiddeld 
vier keer om de status van de voortgang te checken.

Juli 2021
Verzamelen 
kunstmest rode 
wormen

2 vrouwen hebben kunstmest verzameld.

Juli 2021

Verzamelen rode 
wormen

26 vrouwen hebben rode wormen geoogst om hun dieren te 
kunnen voeren. Helaas kon een viertal vrouwen geen rode 
wormen oogsten door natuurlijke omstandigheden zoals de 
luchtvochtigheid (te laag of te hoog), de hoeveelheid zon (te 
veel of te weinig), regen of een insectenplaag. 

Vanaf juli 
2021

Evalueren effecten 
laten groeien van 
de rode wormen

Meten van gerealiseerde biomassa.

Vanaf 2022

Evalueren effecten op de grond en planten 
Conclusie van dit project 
Realiseren olievlekwerking (uitbreiding met tweede subproject 
voor 75 vrouwen)


