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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.
Euretco steunt partnerorganisatie Shepherd in India

“Met microkrediet vergroot je de kansen van Indiase vrouwen”

Liesbeth Reeuwijk, Managing
Director Euretco Label Company

Euretco is een Nederlandse retailservice-organisatie. Om wat terug te doen
voor de landen waarmee de organisatie
handel drijft, ondersteunt Euretco het
microkredietprogramma van Cordaid
met een jaarlijkse donatie. Met dat
geld worden vrouwen in het Indiase
Tirupur aan een microkrediet geholpen, zodat zij op eigen benen kunnen
staan.

“Wij geloven in local heroes, ondernemers die hun eigen kracht
kennen en etaleren”, vertelt Liesbeth Reeuwijk, Managing Director
Euretco Label Company. “In Nederland werken we samen met circa
1.400 ondernemers en franchisenemers die in totaal bijna 2.000
winkels, in de branches wonen, mode en sport exploiteren. Cordaid
Microkrediet bood ons de mogelijkheid om een project te steunen
in een gebied in de wereld waar we vanuit ons bedrijf zeer betrokken bij zijn. Wat ons met name aanspreekt in het microkredietverhaal is dat je mensen sterker maakt, waardoor ze zich uiteindelijk
zelf verder ontwikkelen.”
Waarom heeft Euretco ervoor gekozen om in India projecten van
onze partnerorganisatie Shepherd te steunen?
“Shepherd is actief in de stad Tirupur in de Indiase deelstaat Tamil
Nadu, waar veel van onze kinderkledingmerken worden geproduceerd. Daardoor kunnen we het project van nabij volgen. Shepherd
is gespecialiseerd in het opzetten van vrouwengroepen, zogeheten
surabhi’s. De vrouwen in een surabhi werken met elkaar samen om

een beter bestaan op te bouwen.
Gezamenlijk kunnen ze een spaarrekening openen, verzekeringen
afsluiten of microkrediet aanvragen.
Shepherd biedt de vrouwen namelijk niet alleen kredieten aan, maar
ook pensioenen, ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor
bijvoorbeeld het verlies van hun
huis door een ongeluk. Ook geeft
Shepherd voorlichting over gezondheid. Hierdoor breng je niet alleen
deze vrouwen verder, maar ook hun
gezinnen.”
U komt zelf al jaren in India. Waarom vindt u het belangrijk dat vrouwen in India toegang krijgen tot
microkrediet?
“Ik denk dat het met name in India
voor vrouwen heel belangrijk is om
een zelfstandige, onafhankelijke positie te verkrijgen, waardoor zij hun
eigen bestaan kunnen opbouwen.
Hun afhankelijkheid van derden
wordt hierdoor kleiner en de kansen
voor hun kinderen -en daardoor de
volgende generatie- groter.”

Shepherd biedt de vrouwen in India
ook pensioenen, ziektekostenverzekeringen en verzekeringen aan.

“Door mijn plekje op de markt ben ik nu
financieel onafhankelijk”

Evaluatie Partos: 650 microkredietorganisaties
in 72 landen sterker gemaakt

De 34-jarige Jean Nyasulu uit
Malawi is moeder van twee kinderen. Sinds 2007 krijgt ze een
lening van onze partnerorganisatie Fincoop waarmee ze een
plekje op de markt in Lilongwe heeft kunnen bemachtigen.
Daar verkoopt ze tweedehandskleding. Een hele verbetering:
voorheen moest ze het hele
land doorreizen voor de in- en
verkoop van haar kleding. Met
de winst van het afgelopen
jaar heeft ze een klein stukje
land kunnen kopen waar ooit,
Jean Nyasulu
zo hoopt ze, haar nieuwe huis
zal verrijzen. “Het is belangrijk dat je als vrouw niet afhankelijk bent van het inkomen van je echtgenoot. Vrouwen die net
als ik een eigen bedrijfje hebben, kunnen ook financieel een
steentje bijdragen aan het gezin.”

De branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking, Partos, heeft afgelopen zomer een Engelstalige evaluatie gepubliceerd. Hierin staat dat Cordaid, Hivos, ICCO en Oxfam Novib in
de periode 2003 – 2007 samen in totaal 185 miljoen euro hebben
besteed aan het opbouwen van bijna 650 microkredietorganisaties
in 72 landen. 40% van het totaalbedrag is gedoneerd en besteed
aan trainingen voor medewerkers en klanten, fietsen, brommertjes, computersystemen en de kantoorinrichting van de lokale kredietkantoortjes. Ongeveer 60% is geïnvesteerd in de vorm van een
lening of een garantie voor het doorlenen aan klanten.
Partos concludeert dat de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties
zonder twijfel een positieve bijdrage hebben geleverd aan het opbouwen en versterken van duurzame en sociale microkredietorganisaties. De organisaties zijn gegroeid en professioneler geworden
en daardoor zijn ze beter in staat financiële diensten te verlenen
aan arme mensen.
Wilt u meer over deze publicatie lezen, ga dan naar
www.cordaidmicrokrediet.nl

www.cordaidmicrokrediet.nl

Voor €6,- per maand kunt u ondernemende
mensen mee laten doen. Helpt u mee?
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Ondernemende Indiase vrouwen runnen eigen bakkerij
Na de verwoestende tsunami van december 2004 waren veel mensen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu alles kwijt. Twintig vrouwen uit de omgeving van Villapuram leenden daarom tegen een
gunstige rente geld bij BFL, een microkredietorganisatie die ondersteund wordt door Cordaid Microkrediet. Van het geld hebben
ze een bakkerij opgericht.

Ze werkt op commissiebasis,
dus hoe meer ze verkoopt,
hoe meer ze verdient. Meestal gaan de vrouwen dan ook
door totdat ze al hun waar
hebben verkocht.

De helft van de vrouwen staat in alle vroegte op, om in een bedompt
betonnen gebouw brood en koekjes te bakken. Elke vrouw heeft
haar eigen taak. De een maakt van ruwe suiker poedersuiker, de
ander weegt de ingrediënten en weer een ander bereidt het deeg.
De enige man in het gezelschap is de stoker, die door de vrouwen
is ingehuurd om de oven flink op te stoken. Als die op temperatuur
is, gaan de bakvormen de oven in. Zo’n twintig minuten later liggen de broodjes en koekjes dampend klaar voor de verkoop.

Winst vloeit terug in
bakkerij

Eigen verkooproute
De tien andere vrouwen van de groep komen de koekjes en broodjes ophalen. Ze trekken te voet of per bus de wijde omgeving in
om de versgebakken producten te verkopen. Elke vrouw heeft haar
eigen route langs restaurantjes, scholen, winkeltjes en kraampjes.

Florerende handel in maatpakken
Henri Toka is lid van de groep Returnee Tailoring in Kenema, Sierra Leone.
De groep bestaat uit eigenaren van
naaiateliers en stoffenhandelaren die
in de oorlog in een vluchtelingenkamp
in Guinee zaten. Na hun terugkeer
hebben ze met behulp van leningen
van onze partnerorganisatie Finance
Salone, die zich specifiek inzet voor
teruggekeerde oorlogsvluchtelingen,
hun zaken weer opgebouwd. Henri,
getrouwd en vader van drie volwassen
kinderen, is begonnen met een lening
van minder dan 100 euro. Daarmee
kocht hij de stoffen voor de maatpakken die hij maakt. Gaandeweg heeft
hij zijn zaak flink kunnen uitbreiden.
Henri heeft nu vijf mensen in dienst
en weet zich verzekerd van een uitgebreide en tevreden klantenkring.
Henri Toka heeft in zijn naaiatelier
nu vijf mensen in dienst.

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.

De vrouwen in de productie
verdienen ongeveer € 1,70
per dag, de vrouwen in de
verkoop iets meer, maar die
moeten hun eigen transportkosten betalen. De winst De kleioven van de bakkers uit Villapuram.
vloeit terug in hun gezamenlijke onderneming, de bakkerij, en wordt eerlijk verdeeld over alle
vrouwen. Af en toe maken ze een echte klapper. Dan is er een congres of feest in de buurt en worden enkele honderden broodjes en
duizenden koekjes besteld.

Wist u dat...
Door de opkomst van microkrediet in Bolivia de rente voor arme
mensen is gedaald?
De rente die klanten aan een microkredietorganisatie betalen,
veel lager is dan bij woekeraars en banken?
De rente-inkomsten voor microkredietorganisaties noodzakelijk
zijn om hun kosten te dekken?
De rente meestal eens per week wordt opgehaald, te voet, per
fiets of brommertje?
Voor een lening van 100 euro de rente in India maximaal 46 cent
per week mag bedragen? En dat dat in de wet is vastgelegd?
Een kredietmedewerker van een lokale organisatie maximaal
350 klanten per week kan bezoeken?
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