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PERSBERICHT 

Informatiebijeenkomst Female Leadership Journey Indonesië op 18 juni a.s. in Amsterdam 

Stichting Microkrediet voor Moeders (MvM) organiseert in november weer een vrouwelijke 
leiderschapsreis, dit keer naar Indonesië. Reisdeelnemers krijgen tijdens deze reis een 
persoonlijke leiderschapstraining én ontmoeten de microkredietmoeders die dankzij hen een 
microkrediet krijgen. Op donderdag 18 juni is er een informatieavond over deze reis in 
Amsterdam. 

 
De Female Leadership Journey vindt plaats van 13 tot en met 23 november 2015 en gaat naar 
Indonesië, o.a. naar het Amanah project. Tijdens de informatieavond op 18 juni wordt getoond hoe 
MvM werkt en wordt de reis en het leiderschapsprogramma "De Kracht van de Ontmoeting" 
toegelicht. Speciaal voor dit programma ontwikkelde partner LAB voor Leiders het multidimensionale 
leiderschapsmodel.  
 
De reisdeelnemers helpen met deelname ook lokale moeders een grote stap voorwaarts te maken. 
Met het geld dat wordt betaald voor de leiderschapsreis starten namelijk tien lokale vrouwen een 
onderneming! Tijdens de reis zien de deelnemers ook waar het geld naartoe gaat: ze ontmoeten 
diverse vrouwen uit het MvM-project. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning en kennismaking 
met de overweldigende cultuur en natuur van Indonesië.  
 
Stichting Microkrediet voor Moeders is in 2005 opgericht en werkt puur met vrijwilligers. Het 
organiseren van de Female Leadership Journey is een van de acties die worden georganiseerd om 
fondsen te werven. Eerdere reizen gingen al naar Nepal, Sri Lanka, Vietnam en India. Op de blog 
https://femaleleadershipjourney.wordpress.com zijn o.a. ervaringen van deelnemers en partners te 
lezen. De stichting kiest voor volledige transparantie van cijfers en resultaten. Jaarverslagen van de 
afgelopen jaren zijn te vinden op www.microkredietvoormoeders.org.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Noot voor redactie: 
Op de website van Microkrediet voor Moeders (www.microkredietvoormoeders.org) staat meer 
informatie over de reizen en de organisatie. Er vertrekken twee reizen per jaar. Interviews met 
reisdeelnemers of organisatoren zijn mogelijk. De stichting staat tevens open voor lezersacties, 
bijvoorbeeld exclusieve groepsreizen voor lezers. Beeldmateriaal is opvraagbaar via de website. 
 
Voor informatie over het leiderschapsprogramma: 
Anita Tamming, 06-46266575 of anita@labvoorleiders.nl 
 
Voor informatie over de organisatie: 
Simone Vogel, 06-42201083 of svogel@microkredietvoormoeders.org 

We horen graag van u als u overgaat tot plaatsing van het persbericht. Uw medewerking wordt zeer 
gewaardeerd en stelt ons in staat om de allerarmste vrouwen met een microkrediet op weg te helpen 
naar een beter bestaan. Miranda van Luenen, PR 
mvanluenen@microkredietvoormoeders.org 

  

https://femaleleadershipjourney.wordpress.com/
http://www.microkredietvoormoeders.org/
http://www.microkredietvoormoeders.org/
mailto:anita@labvoorleiders.nl
mailto:svogel@microkredietvoormoeders.org
mailto:mvanluenen@microkredietvoormoeders.org
mailto:mvanluenen@microkredietvoormoeders.org

