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Ngày 10 tháng 10 năm 2008, chị Nguyễn Mai Ninh của hội AVNES đã lên đường về thăm xã
Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một vùng quê nghèo của đồng bằng sông Cữu
Long, cách thành phố HCM khoảng 150 km về hướng Tây-Bắc.

Vị trí tỉnh Đồng Tháp

Tiếp đón chị Mai Ninh, là các chị Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Bé Tám, Lê Thị Thuý của hội
Liên Hiệp Phụ Nữ và khối Văn Hoá Xã Hội xã Mỹ Long.
Theo thông tin bước đầu thu thập, xã Mỹ Long có 11378 dân (2448 hộ), trong đó có 211 hộ
nghèo với thu nhập hàng tháng dưới 200.000 đồng (12 USD/tháng); 246 hộ "cận nghèo" thu
nhập từ 200.000 đến 300.000 đồng/tháng (12 USD đến 18 USD/tháng), 400 hộ thu nhập
400.000 đồng/tháng (24 USD/tháng).
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Chi Mai Ninh đã trình bày với các đối tác ở Mỹ Long cách thức cho vay tiền vi tín dụng, quan
tâm theo giõi và khuyến khích việc làm ăn buôn bán của các hộ thành viên, tổ chức các buổi
học tập về các vấn đề liên quan đến ngành nghề được chọn với người đại diện hội Liên Hiệp
Phụ Nữ sẽ được cử đi tập huấn, trao đổi về những vấn đề họ sẽ gặp phải, gây tinh thần tương
trợ tương ái lẫn nhau trên nhiều phương diện: kinh tế, gia đình, giáo dục gia đình, xã hội.
Đại diện của AVNES cũng đã nhấn mạnh rằng AVNES phải đi xin tiền các hội đoàn và cá nhân
để tài trợ, cho nên ngoài kinh phí trích từ tiền lãi để chi cho các buổi sinh họat, phổ biến kiến
thức trên thì các chị trong Hội Liên Hiệp Phu Nữ làm việc với AVNES sẽ hoàn toàn không có
thù lao, và AVNES xem đấy là một đóng góp công sức và tấm lòng của các chị để giúp người
dân nghèo của xã.
Các chị ở Mỹ Long cho biết những nghề có nhiều khả năng không làm thất thoát vốn là nuôi
heo (chứ không nuôi gà vịt, vì sợ dịch cúm) và buôn bán tạp hóa. Họ tâm sự rằng nếu đề án
này mà được thực hiện thì cũng sẽ có nhiều phụ nữ ở đây rất vui mừng khi có một sạp bán đồ
đạc ngoài chợ, vì tuy đây là vùng trồng trái cây, nhưng muốn bán trái cây có lời thì phải có nhiều
vốn mới cạnh tranh nổi.
Kết quả buổi gặp mặt để lại ấn tượng tốt, các chị phụ nữ tỏ ra thông hiểu chương trình vi tín
dụng. Mặt khác tưởng cũng cần nhắc lại là nhà nước cũng đã cho người dân ở đây vay vốn,
nhưng không nhiều người được vay và tiền lãi khá cao (1% / tháng).

AVNES

Xin xem thêm :
- Tháng mười Đồng Tháp , Mai Ninh
- Mỹ Long mùa Tết , Mai Ninh
- Trao vốn vi tín dụng lần đầu tiên ở Cao Lãnh, Yannick Guillemois
- Phát vốn vi tín dụng ở Mỹ Long – Cao Lãnh, tháng 12/2009 , Mai Ninh
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