Door Saskia Stevens

In gesprek met Monique Smiers van Stichting Hulza

“Vrouwen en meisjes verdienen gelijke kansen, dat is mijn drijfveer”
Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië is
een particuliere stichting, opgericht in 1998
om een kraamkliniek in Hoi An te kunnen
ondersteunen met ingezamelde hulpgoederen. Sindsdien heeft Hulza verschillende projecten in Vietnam kunnen ondersteunen, onder meer voor kinderen die
leven met HIV/Aids en schoolprojecten
in de provincie Quang Nam. Samen met
MCNV werkte Hulza aan het opzetten van
een microkredietsysteem in Ben Tre en
aan de ontwikkeling van de Bru van Kieu
en Paco minderheden in Quang Tri. De
financiële middelen van de stichting komen
voort uit vaste donateurs, legaten en
incidentele eenmalige giften.
Als Monique Smiers over Vietnam vertelt,
gaan haar ogen stralen. Voor de pandemie
reisde ze er regelmatig heen om projecten te bezoeken die zij met haar Stichting Hulpverlening Zuidoost Azië (Hulza)
ondersteunt. Sinds 2016 horen daar ook
MCNV-projecten bij, waarbij de ontwikkeling van vrouwen en kinderen centraal
staat. Ook al kan ze er dit jaar niet zelf
heen, Monique gaat met Hulza een aantal
nieuwe MCNV-projecten in Huong Hoa
financieren: “Het vertrouwen in de
organisatie is groot, daar willen wij
graag mee verder.”

T

oen ze in 1998 Stichting Hulza oprichtte, werkte Monique nog fulltime in de
modewereld. Toch weerhield die hectische
baan haar er nooit van om zich in haar vrije
tijd in te zetten voor de mensen in Vietnam.
“Het begon met hulp aan een kraamkliniek in
Hoi An, die ik tijdens een rondreis bezocht had.
De vrouwen moesten er bevallen op britsen,
er waren wat dekens maar geen medicijnen,
geen warm water en de stroom viel steeds
uit. Het raakte me en terug in Nederland
kon ik dat beeld niet loslaten. Met behulp van
een producent, mijn toenmalige werkgever
en mensen uit mijn omgeving ben ik met een
inzameling van hulpgoederen voor de kliniek

Bij de start van Hulza in Hoi An, 1998

begonnen. Toen dat lukte heb ik onze hulp uitgebreid naar andere projecten in Hoi An. We
steunden scholen met onder meer uniformen,
schoolspullen en een boekenproject en we
konden lange tijd een tehuis voor gehandicapten en bejaarden steunen. Daarna breidden we
de hulp uit naar scholen in enkele bergdorpen
in de provincie Quang Nam en naar HIV/Aidsprojecten gericht op kinderen.”
Eerst drinkwater, dan een winkeltje
“Jaren later las ik een inspirerend boek over
het systeem van microkredieten en ik dacht,
dát kan vrouwen echt vooruit helpen, dat ga ik

‘Ons geld is voor de
mensen dáár’
ook doen! Maar waar te beginnen, hoe regel je
zoiets? Op mijn speurtocht kwam ik in contact
met Pamela Wright, de toenmalige directeur
van MCNV, en dat bracht een balletje aan
het rollen.” Monique besloot met Stichting
Hulza het microkredietprogramma van de
Thoi Lai gemeenschap in Binh Dai (provincie
Ben Tre) te financieren. De vrouwen in Thoi
Lai konden daarmee een kleine lening krijgen
voor een drinkwatercontainer bij hun huis,
een voorziening die heel hard nodig was in de
door droogte en verzilting getroffen dorpen in
de Mekongdelta.Van 2019 tot 2021 werkten
Hulza en MCNV samen in enkele afgelegen
dorpen in Huong Hoa. Dat resulteerde in een
training voor 450 jonge vrouwen en meisjes
van etnische komaf in het maken van diverse
bamboeproducten en hoe en waar deze te
verkopen. Daarmee komen de vrouwen financieel sterker te staan en kunnen zij zelf bouwen aan een betere toekomst.

Vriendschapsbanden
Als Monique Smiers in Hoi An is, spreekt ze af
met de zussen Phi en Linh, wier tante Madame
Lûu directeur was van de kraamkliniek: “Zij
waren van meet af aan de contactpersonen
voor de stichting en inmiddels zijn Phi en ik
goede vriendinnen. We treffen elkaar nog
steeds in het Tam Tam Café, net als in de beginjaren”. Ook met de MCNV-teamleden in
Vietnam bouwde Monique een goede band op.
“Ik heb in veel landen gereisd maar de Vietnamezen hebben echt mijn hart geraakt. Als je
ergens alleen zit, komt er altijd iemand naar
je toe om met je te praten, Engels te oefenen
of gewoon even contact te maken. Met de
MCNV-stafleden heb ik regelmatig en goed
contact, ik voel me thuis bij deze organisatie.
Geen dure kantoorpanden maar hartelijke
mensen, dat wekt bij mij veel vertrouwen. De
lijntjes zijn kort, er zijn weinig tussenlagen. Bij
Hulza vinden we trouwens ook dat al het geld
naar de mensen daar moet gaan, met liefst zo
weinig mogelijk overheadkosten. MCNV werkt
precies zo.”
Dit jaar draagt Stichting Hulza financieel bij aan
het opzetten van nieuwe projecten voor extra
werk en inkomsten voor groepen vrouwen in
Huong Hoa. Opnieuw kiest Monique voor een
project waarbij vrouwen en meisjes gestimuleerd worden tot zelfontplooiing. “Ik vind het
belangrijk dat vrouwen een kans krijgen zichzelf
te ontwikkelen, zodat ze beter meetellen en
meer kunnen doen dan alleen het huishouden.
Nu moeten jonge vrouwen weg uit hun dorp
om elders werk te zoeken of ze trouwen erg
jong. Het is mooi als je meisjes iets kunt bieden waardoor ze in de dorpen kunnen blijven
en samen een beter bestaan kunnen opbouwen. Om ze daarbij te kunnen ondersteunen,
vind ik geweldig.”
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