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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.

Deze OntwikkelingsNieuws is helemaal gewijd aan vrouwelijke ondernemers in de Filipijnen. Mede dankzij uw
steun kunnen deze vrouwen een zelfstandig bestaan opbouwen.

Maïstelers vooruit geholpen
Kinderen niet naar school
Ook de 45-jarige Agripina S. Ante woont
met haar gezin op een van de heuvels van
Landan. Ze verbouwt maïs en soms wat
ananas, rijst en groente. “Tien jaar geleden heb ik voor het eerst om hulp gevraagd. Mijn man en ik hadden geen geld
om zaden en kunstmest te kopen. We
hadden te weinig te eten en onze kinderen konden niet naar school. Dat is inmiddels wel anders.”

Winnie D. Medel toont trots
haar nieuwe oogst

Extra hulp

Winnie D. Medel (34) is een maïsteler uit Landan, op het Filipijnse
eiland Mindanao. Sinds ze een krediet krijgt, is haar maïsopbrengst
verbeterd. “Voorheen lag drie van de vijf hectare land die we hebben, braak”, vertelt Winnie. “Mijn man en ik hadden geen geld om
alle grond te bewerken. Nu staat alles vol met maïs.”

Winnie en Agripina zijn aangesloten bij de coöperatie LP MPC. Ze
ontvangen niet alleen een lening, maar sparen ook geld en krijgen
in geval van nood extra hulp. Als een familielid bijvoorbeeld naar
het ziekenhuis moet of dure medicijnen nodig heeft, schiet de coöperatie het geld voor. De lening hoeft pas te worden terugbetaald
als het oogsttijd is en er dus inkomsten binnenkomen. “Het is fijn
om in tijden van nood te kunnen terugvallen op de coöperatie”,
zegt Winnie. “Zo sta je nooit alleen.”

Ook afgelegen gebieden bereiken

Vooruitgang

Winnie woont in het heuvelachtige Landan en leeft net als de rest
van de bewoners van de landbouw. Ze moet hard werken om het
hoofd boven water te houden. Met kleine leningen van twee partnerorganisaties van Cordaid Micokrediet, LP MPC en CSDO-SC, gaat dat
een stuk beter. Samen zorgen we er voor dat ook de armste mensen
in afgelegen gebieden vooruit worden geholpen.

Voor beide vrouwen en hun gezinnen is het leven erop vooruit gegaan. “Mijn oudste dochter is net afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur en zoekt nu werk”, vertelt Agripina. “Ik hoop dat ook
mijn andere drie kinderen kunnen gaan studeren.” Ook Winnie wil
dat haar twee jonge kinderen straks een goede opleiding krijgen.
“En zelf,” zo zegt ze schaterend, “wil ik miljonair worden!”

Agripina S. Ante met haar dochter en schoonmoeder aan het werk in het maïsveld

“Steeds meer Badjao-vrouwen beginnen hun eigen bedrijfje”

Jessica Alabastro Ebbah maakt
kleine zakjes rijst voor de verkoop

De Badjao worden wel de zeezigeuners van Zuid-Oost Azië
genoemd. Vroeger zwierven ze
over de zeeën, tegenwoordig leven ze op het vasteland. Ze zijn
vaak ongeschoold en daardoor
werkeloos. Op het Filipijnse eiland Mindanao zijn bedelende
Badjao dan ook een alledaags
beeld geworden. Reden voor
Cordaid Microkrediet en de
door ons gesteunde organisatie
KPS SEED om microkredieten te
verstrekken in de sloppenwijk
van de stad General Santos.

en haar drie jongste kinderen in die sloppenwijk, Badjao Village geheten. Veel van haar wijkgenoten leven van de vangst
en verkoop van vis, maar Jessica heeft een klein winkeltje, een
sari-sari store. Een half jaar geleden is ze klant geworden van
KPS SEED. Van haar eerste lening van omgerekend zo’n 70 euro
heeft ze rijst, bloem, suiker en olie gekocht. “Ik sta elke ochtend
om 5 uur op om kleine zakjes met rijst of suiker te maken. Die
verkoop ik voor 1 peso (ongeveer 2 eurocent) per zakje.” Elke
week betaalt Jessica een deel van haar lening terug. Ook legt
ze wekelijks wat geld opzij. “Veel Filipino’s kijken op ons neer,
omdat we ongeschoold en arm zijn. Gelukkig is de situatie hier
in Badjao Village aan het veranderen. Dankzij de microkredieten van KPS SEED beginnen steeds meer vrouwen hun eigen bedrijfje. Daardoor stijgt het gezinsinkomen en kunnen kinderen
naar school. Ook die van mij.”

De 51-jarige Jessica Alabastro
Ebbah woont met haar man

Wilt u meer weten over de steun aan de Badjao vrouwen in de
Filipijnen? Bekijk het filmpje op www.cordaidmicrokrediet.nl

www.cordaidmicrokrediet.nl

Voor €6,- per maand kunt u ondernemende
mensen mee laten doen. Helpt u mee?

GIRO 2609

Lening voor slachtoffers tyfoon Ondoy
Tyfoon Ondoy richtte eind september 2009 grote verwoestingen
aan in de Filipijnen. Ook de hoofdstad Manilla werd zwaar getroffen. Cordaid Microkrediet en partnerorganisatie BCC helpen de
slachtoffers van Ondoy. Zoals Teresa en Salvador Villanueva, die
een schoenmakersbedrijf hebben.
“We waren ontzettend bang, want het water bleef maar stijgen”,
vertelt de 45-jarige Salvador. “Het water stond uiteindelijk twee
meter hoog in ons atelier. De schade was enorm. We waren echt
wanhopig.”
Teresa en Salvador startten hun bedrijf in 1997. Ze begonnen met
vier werknemers, nu hebben ze er twintig. “Allemaal vrouwen uit
de buurt”, zegt Teresa, “meestal vrouwen zonder opleiding, die
elders niet aan de bak komen. Wij geven hen de kans een eigen
inkomen te verdienen.”

Tilapiakwekerij maakt vrouwen onafhankelijk

De tilapia van Junaida B. Langgong
groeien goed

Lake Sebu is een paradijselijk
meer, gelegen op het meest zuidelijke eiland van de Filipijnen,
Mindanao. Maar voor de bewoners
is het leven minder mooi. Met een
lening van Cordaid Microkrediet
kunnen ze hun eigen bedrijfje
opzetten. Een tilapiakwekerij bijvoorbeeld.

“Ik maak kralenarmbandjes die ik op de markt verkoop, maar daarmee verdien ik niet genoeg om mijn gezin te onderhouden. Daarom
kweek ik nu ook tilapia.” Aan het woord is de 35-jarige Junaida B.
Langgong. Zij is een van de vrouwen die met een microkrediet een
tilapiakwekerij kon beginnen. Ze heeft nu drie kooien met in totaal
3600 vissen en verdient daarmee een aardig centje bij.

Kleine leningen
Junaida kreeg een lening van ICTUS, een lokale organisatie die kleine ondernemers bij Lake Sebu helpt: traditionele wevers, eigenaren
van een winkeltje en tilapiakwekers. Cordaid Microkrediet verstrekt
een grote lening aan haar partnerorganisatie CSDO-SC (Coalition of
Social Development Organisations in South Cotabato) en die verdeelt het geld over 6 tot 10 kleinere organisaties zoals ICTUS.

Geld voor gezin
“De vis verkoop ik op de markt. Van het geld dat ik verdien betaal ik
mijn lening af en koop ik rijst voor mijn gezin. Of ik spaar het geld
bij ICTUS. In ieder geval zorg ik dat mijn man er niet bij kan; anders
koopt hij er toch maar alcohol van. Het maakt me gelukkig dat ik
niet langer afhankelijk ben van mijn man en zelf voor mijn kinderen
kan zorgen.”
Meer weten over de tilapiakwekers in de Filipijnen?
Bekijk het filmpje op www.cordaidmicrokrediet.nl

Het schoenmakersbedrijf van Teresa en Salvador kon groeien door
leningen van microfinancieringsorganisatie BCC. Na de tyfoon
hielp BCC het echtpaar hun verwoeste zaak weer op te bouwen,
met een extra lening uit het calamiteitenfonds. Inmiddels hebben Teresa, Salvador en hun drie
kinderen hun leven weer op orde.
“We hebben een contract kunnen
sluiten met het internationaal
opererende bedrijf Natasha. We
maken voor Natasha het bovenste
gedeelte van een schoen, wel 800
paar per week!”

Salvador en Teresa Villanueva in hun
atelier

“Ik ben nu een echte zakenvrouw”
Pura Doneza (50) is eigenaresse van een sari-sari
store, een klein kruidenierswinkeltje, in Bacoor in de
Filipijnse provincie Cavite.
De zaken gaan goed, sinds
ze een jaar geleden steun
kreeg van Cordaid Microkrediet partner CARD. Die
verstrekt leningen aan ondernemers zoals Pura, zodat ze hun zaak kunnen uit- Pura Doneza bedient een klant in haar
breiden. Ook zorgt CARD sari-sari store
voor een centrale en dus goedkopere inkoop van goederen. “Ik
begon met een klein winkeltje bij mijn huis. En moet je me nu
zien! Ik ben een echte zakenvrouw geworden en heb zelfs een
tweede winkeltje kunnen openen. Mijn ambitie is om ooit een eigen supermarkt te hebben. Die noem ik dan Doneza.”
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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.

