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Cordaid Microkrediet stimuleert het ondernemerschap in afgelegen en arme gebieden. Dat doen we met kleine leningen, financiële
trainingen en bedrijfssteun. Zo kunnen mensen op eigen kracht ondernemen en een zelfstandig bestaan opbouwen.
Esther Langeveld:

“Ik help vrouwen iets op te bouwen”
Via het ASN Vrouwenspaardeposito steunen ASNklanten ons werk. Zij schenken de extra hoge
rente op dit vijfjarige deposito rechtstreeks aan
Cordaid Microkrediet. Wij gebruiken het geld om
vrouwen in ontwikkelingslanden een eerlijke lening te verstrekken, waarmee zij een eigen bedrijfje kunnen beginnen.
Esther Langeveld (41), moeder van twee dochters, heeft sinds enkele jaren een ASN Vrouwenspaardeposito. “Een paar jaar geleden
kreeg ik een brief over het ASN Vrouwenspaardeposito. Toevallig
had ik net een bonus ontvangen, een onverwacht extraatje. Daar
wilde ik graag iets positiefs mee doen, iemand anders een kans
geven. Daarom heb ik een ASN Vrouwenspaardeposito geopend.
Ik vind het belangrijk dat vrouwen de mogelijkheid krijgen in hun
eigen levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien.”
“Bij veel ontwikkelingsprojecten vraag je je af of ze de mensen echt
verder helpen. Ik ben sceptischer geworden over ontwikkelingsorganisaties. De intenties zijn goed, maar is de uitwerking dat ook?
Veel geld blijft in de organisaties hangen. En als de donaties aan
een project stoppen, stort het soms weer in.
Dat is anders met microkrediet. Daarbij gaat het om concrete
projecten en komt het geld via de lokale partner van Cordaid
Microkrediet rechtstreeks bij de mensen. Zij kunnen er zelf iets mee

opbouwen; wij doen dat niet
voor hen. Ik vind het ook goed
dat het bij het ASN Vrouwenspaardeposito juist om vrouwenprojecten gaat. Vrouwen
hebben immers vaak de meeste verantwoordelijkheid voor
het gezin en plannen daarom
voor de lange termijn.”
Een voorbeeld van een project
dat spaarders met een ASN
Vrouwenspaardeposito steunen, is ons project in Hondu- Cordaid Microkrediet partner, Cipe Consulras. We helpen o.a. vrouwen tores, ondersteunt vrouwen in Honduras bij
die hangmatten produceren het ondernemerschap.
zich te organiseren en steunen hen. Sinds de start van het project nam hun gezinsinkomen
fors toe. Ze hebben geleerd hun werk op waarde te schatten en
zichzelf meer te waarderen. Bovendien kunnen ze hun kinderen
laten doorleren. Zo profiteert ook de volgende generatie van het
microkrediet.
Voor meer informatie over het ASN
Vrouwenspaardeposito: www.asnbank.nl

“Ik ben niet langer afhankelijk van mijn neef”

De 37-jarige Eliza Kasakula uit Malawi begon met
het verkopen van snoepjes op straat. Nu heeft ze
een kruidenierswinkeltje
Jaarverslag 2009
en een klein restaurant.
Allemaal dankzij de financiële diensten van
onze partnerorganisatie
Fincoop.
“Door eerst te sparen
en daarna geld te lenen
van Fincoop, kon ik mijn
bedrijf steeds verder uitOndernemende vrouwen bouwen. Nu kan ik met de
behaalde winst voedsel
Strĳd voor vrouwenrechten in Colombia
en kleding kopen en het
Meer verloskundigen
schoolgeld betalen. Ik wil
in Sierra Leone
dat mijn dochters gaan
studeren, want als vrouwen onafhankelijk zijn, zijn ze minder kwetsbaar. Sinds ik mijn
eigen zaak heb, behandelen mensen mij met meer respect.”

Maria Irene Claros is hoedenmaakster
in Honduras. Ze runt samen met haar
dochter een klein naaiatelier annex winkeltje. “Mijn neef stuurde me tien jaar
lang geld op vanuit El Salvador. Maar
inmiddels verdien ik genoeg om mezelf,
mijn dochter en mijn twee kleinkinderen
te onderhouden.”
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“Onafhankelijke vrouwen zijn minder kwetsbaar”
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Cordaid Microkrediet partnerorganisatie Comixmul helpt vrouwen in achtergestelde gebieden in het zuiden en de
centrale hooglanden van Honduras, zoals Maria Irene. “Ik heb bijeenkomsten
bezocht van Comixmul en daar veel geleerd over klantenbenadering, verkoopen marketingtechnieken. Het gaat goed
met mijn bedrijfje, maar ik zou graag
nog verder willen uitbreiden.”

Maria Irene Claros gebruikt
natuurlijke grondstoffen , zoals
planten die in de directe omgeving van haar dorp groeien, om
haar hoeden te maken.
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Wilt u meer informatie over hoe wij in 2009 kleine (boeren)
ondernemers hebben gesteund? Lees dan ons jaarverslag op
www.cordaid.nl

www.cordaidmicrokrediet.nl

Vliegen voor microkrediet
Met het project Microview
brengen Merle Pijlman en
Thom de Wit microkrediet
op een bijzondere manier
onder de aandacht. De
twee vliegen van ZuidAfrika naar Nederland in
microlights, kleine vliegtuigjes met een open cockpit. Onderweg bezoeken ze
microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Afrika en
Europa.
Merle en Thom: “Door te vliegen en tussendoor
uiteraard te landen, geven we in vogelvlucht letterlijk en figuurlijk onze visie op microkrediet”

In juni bezocht het stel in
Malawi de door Cordaid
Microkrediet gesteunde organisatie ASAP. ASAP is begonnen met een spaar- en leensysteem in de rurale gebieden, omdat het voor de mensen daar moeilijk is om geld te lenen. Zij konden
voorheen alleen terecht bij zogeheten ‘money sharks’: mensen uit
de buurt die wat geld over hadden en dit uitleenden tegen rentepercentages van circa 100% per maand!

Samen sparen en lenen
ASAP doet het anders. Zij biedt de inwoners trainingen aan en begeleidt hen in het opzetten van een groepsgewijs spaar- en leensysteem. “Nadat bewoners samen een bedrag hebben gespaard, mag
er geleend gaan worden”, vertelt Merle. “Hoeveel en tegen welk percentage bepalen de leden van de groep zelf. Omdat ze niet van een
bank lenen, maar van elkaar, is het terugbetaalpercentage erg hoog.
Met als resultaat een rendement van 360% per jaar op spaargeld.
Zeg nou zelf: welke belegger wil dat niet?”

Veel vooruitgang geboekt
ASAP kan haar werk alleen doen met toestemming van de dorpsoudsten en de regio-chief. Het heeft de medewerkers van ASAP veel tijd
en moeite gekost om hen te overtuigen. Merle: “De chiefs zijn zo
gewend aan hulporganisaties die ‘iets voor niks komen brengen’,
dat ze niet goed begrepen wat ASAP eigenlijk kwam doen. Nu het
project een tijdje loopt, zien de chiefs dat er veel vooruitgang is geboekt door de lokale bevolking zelf, met alleen in de opstartfase een
beetje hulp van buitenaf.”
Merle Pijlman en Thom de Wit bezochten ook Tujijenge Microfinance, een microfinancieringsinstelling in Tanzania gesteund door
Cordaid Microkrediet. Wilt u meer weten over hun reis, ga dan naar
www.microview.nl

Zuivere koffie
Bolivia is een prima koffieland. Onze partnerorganisatie CEPAC
helpt boerenfamilies om koffie met het Rainforest Alliance keurmerk te verbouwen: kwalitatief goede koffie waarvoor de boeren
ook nog eens een hogere prijs krijgen.
CEPAC heeft op verschillende hoogtes testvelden aangelegd. Daarop zijn zes soorten koffie geplant en wordt geëxperimenteerd met
de hoeveelheid zon/schaduw en de hoeveelheid planten per hectare. Zo wordt duidelijk welke soort waar en hoe het beste gedijt.
Zonder bestrijdingsmiddelen natuurlijk, want CEPAC staat voor
duurzame landbouw.
Op de testvelden worden workshops gegeven, vaak aan vrouwen
die een producentenorganisatie leiden. “Zo’n boerin fungeert als
voorbeeld voor de andere boerenfamilies in de buurt,” vertelt
Widen Abastoflor, directeur van CEPAC. “Ze gaan bij haar kijken

Voor €6,- per maand kunt u ondernemende
mensen mee laten doen. Helpt u mee?
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OntwikkelingsNieuws verschijnt binnenkort niet meer op papier.
We gaan digitaal. Dit doen we om de kosten te besparen en om
bijvoorbeeld ook filmpjes te kunnen laten zien van de mensen
die u steunt. Wilt u op de hoogte blijven van ons werk? Geef u
dan op voor de digitale nieuwsbrief. Stuur uw naam, post- en
e-mailadres naar info@cordaidmicrokrediet.nl met als onderwerp ‘aanmelden digitale nieuwsbrief Cordaid Microkrediet’.
Donateurs kunnen gebruik maken van de antwoordkaart die ze
met deze OntwikkelingsNieuws hebben ontvangen.

hoe zij de koffieteelt aanpakt en leren niet alleen nieuwe landbouwtechnieken, maar ook marketingtechnieken.”
De boer of boerin die een voortrekkersrol vervult, probeert op
zijn of haar beurt nieuwe boeren
te interesseren lid te worden van
de producentenorganisatie. Daar
profiteren zij immers ook van,
weet een lid van de producentenorganisatie BIOCOOP uit eigen ervaring. “Vroeger was ik een pion
in dienst van een baas. Nu heb ik
de garantie dat ik dagelijks werk
heb en dus inkomsten.”
Een van de boerinnen die koffie
verbouwt met de steun van Cordaid
Microkrediet partner CEPAC.
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