
Nieuwsbrief MHIVN 
op weg naar een zelfstandig bestaan in Vietnam

 

Verjaardag in de HEMA
Op 10 februari 2013 kwamen ruim 80 mensen naar de 

HEMA in Heerenveen om de eerste verjaardag van de  

stichting én de 60e van voorzitter Peter de Vries te vieren. 

Henk Brinksma, eigenaar van de HEMA, heette ons  

welkom in het nieuwe buffetgedeelte en bood koffie, thee  

en een traktatie aan.  

Peter schetste het eerste jaar van de stichting.  

Prachtige projecten: begeleiding van gehandicapte  

studenten, hulp aan alleenstaande moeders en gereed-

schap voor een orthopedische werkplaats. En tevens op zoek zijn naar betrouwbare  

organisaties in Vietnam. Het is mooi om te zien dat die moeite loont en dat de uitkomst  

soms nog beter is dan vooraf gedacht. Een prachtig voorbeeld is de vlotte manier waarop  

een computerlokaal van een nieuwe school in de bergen werd ingericht met acht computers.

By Choice or Chance 
De gasten van deze dubbele verjaardag maakten de eerste vertoning mee van de film  

‘By Choice or Chance’. Peter produceerde de documentaire met filmmaker Marijn Poels.  

Productie en investering vormen een privé-activiteit en de opbrengst komt geheel ten goede 

aan onze stichting  [www.mhivnfoundation.com] . 

Voordat de prachtige muziek weerklonk waren  

wat ingrepen nodig, maar al snel werkte de  

techniek mee en werden de bezoekers  

ondergedompeld in de verhalen van drie alleen-

staande moeders. Aansluitend genoten de gasten 

van (Vietnamese) hapjes en drankjes en konden 

ze aankopen doen in onze stand.  
De opbrengst van de middag was € 2.875,-. 

Internationaal podium 
Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2013, vond de

wereldpremière plaats in 28 landen. Ook in Heerenveen

was de film op die dag te zien. Het Posthuistheater 

stelde hiervoor de bovenzaal ter beschikking. 

Bijna 90 geïnteresseerden kwamen kijken. In Hanoi 

waren er 135 gasten bij de première, waaronder de 

hoofdpersonen uit de documentaire. Zij kregen na 

afloop veel vragen. Over de dagelijkse praktijk van 

een eenoudergezin zonder vader, de rol van de 

schoonfamilie en over het ontvangen van financiële 

steun door de vader van de kinderen. Het vraag-  

en antwoordmoment duurde in Hanoi langer dan de 

documentaire zelf! 

Film te koop
De documentaire is inmiddels te koop bij Boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen voor  

€ 12,50. Mocht je niet in de buurt wonen, dan kun je de DVD bestellen.  

Stuur dan een e-mail naar bestelling@mhivnfoundation.com en je krijgt de DVD thuisgestuurd. 

Je maakt dan € 15,- over naar 4146 01955 t.n.v. Stichting MHIVN onder vermelding van DVD.

Allereerste jaarverslag 
De activiteiten en financiële verantwoording van het eerste jaar van de stichting staan  

beschreven in het jaarverslag 2012. Dit verslag is te vinden op de website en is verspreid 

onder de donateurs, vrijwilligers en de andere relaties

Braille
Met de opbrengst van de HEMA-middag erbij en een 

donatie door stichting De Kootje Fundatiën, was er 

voldoende in kas om het groene licht te geven voor een 

brailleproject. Vijftien blinde kinderen leren lezen, voor 

een investering van € 200,- per kind. De leerlingen zijn 

vooral afkomstig uit arme gebieden waar geen onder-

wijs voor hen is. Sommige hebben al een paar jaar 

meegedraaid op een gewone school. Zo goed en zo 

kwaad als het ging hebben ze daar wel wat kennis op-

gedaan, maar uiteindelijk lopen ze vast. Via het project 

verblijven ze intern op een blindenschool.  

Na negen maanden beheersen ze braille en kunnen ze op verantwoorde het onderwijs op  

hun lokale school voortzetten.

Microfinanciering alleenstaande moeders
De samenwerking met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) heeft geleid tot een goed 

doortimmerd projectvoorstel voor een microkredietproject. Dit voorstel is naar twaalf fondsen 

gestuurd die dit de komende tijd beoordelen. Twee fondsen hebben al groen licht gegeven.  

Ook is er een bijdrage uit het Millenniumfonds van de gemeente Heerenveen. Een goed begin! 

We hopen dat er voldoende fondsen vrijkomen om ook dit project te kunnen starten.  

Hiermee kunnen 70 alleenstaande moeders onder begeleiding een eigen bedrijfje beginnen.

Vrijwilligers
Onze stichting werkt aan een breder draagvlak voor de uitvoering van de verschillende taken. 

Wij zijn dan ook heel blij met de inzet van onze betrokken vrijwilligers in Vietnam en in  

Nederland. Geweldig!

Van groot belang is Thoa in Vietnam: een pittige accountant van 24 jaar. Ze neemt de audits af 

en checkt de bestedingen van de uitvoerende organisaties. Pas na haar goedkeuring wordt het 

geld overgemaakt. 

Maar ook in Nederland beschikken we nu over onmisbare hulp:

Marja Verrijk, Anja Hofstra, Magda Scheffer, Zahra Mousazadeh en Nader Karaji voor de  

voorlichtingsmiddagen. Anne-Marie Krap en Lieke Bakker voor de teksten en vormgeving en 

Nanette Kalisvaart voor de (nieuwe) website. 

En niet te vergeten onze jonge vrienden die altijd bereid zijn de handen uit de mouwen  

te steken: Iris, Yeji, Bas, Paulo, Jan, Marije, Marieke, Tim, Kelly en Marleen. 
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www.mhivnfoundation.com

http://www.mhivnfoundation.com
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http://www.mhivnfoundation.com/about-hmivn/financien/

