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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.

“Fijn dat onze bedrijfsdonatie naar biologische katoenboeren
in India gaat”
René van der Veer en zijn vrouw Juliëtte Borggreve zijn eigenaren
van De Veldkeuken in Amelisweerd. Met hun bedrijfsdonatie helpt
Cordaid Microkrediet arme katoenboeren in India om over te stappen op duurzame landbouw.
“Ik gaf altijd al geld aan
Cordaid Microkrediet als
privé-persoon”, vertelt René
van der Veer, “en dit jaar dus
voor het eerst als bedrijf.
We hebben bewust voor jullie gekozen omdat microkredieten een goede manier zijn
om een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Onze donatie gaat naar biologische katoenboeren in India.”

Zeggenschap
Zijn keuze viel op onze Indiase partnerorganisatie AOFG - Zameen
Organic. Die traint boeren en boerinnen op het Indiase platteland
om duurzaam katoen te produceren. De boeren werken in groepen
en krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Daarnaast krijgen
zij voorlichting over het belang van onderwijs en hygiëne.
“Ik vind het heel prettig om zeggenschap te hebben over waar ons
geld naar toe gaat”, zegt Van der Veer. “Ik zou het niet fijn vinden
als onze donatie besteed werd aan milieuvervuilende projecten,
omdat dat botst met onze filosofie van duurzaam ondernemen. Wij
zijn zelf sinds begin dit jaar helemaal klimaatneutraal. Voor onze
bedrijfsdonatie zochten we een bijpassend goed doel. Via Cordaid
Microkrediet kunnen Indiase boeren een duurzaam en zelfstandig
bestaan opbouwen.”

René van der Veer, eigenaar van De Veldkeuken

Vertrouwen

Van der Veer en zijn medewerkers maken ambachtelijke broden, taarten, quiches en soepen. Alle ingrediënten zijn biologisch en komen
van leveranciers uit de buurt. Toen het bedrijf Cordaid Microkrediet
met een donatie verblijdde, werd Van der Veer gebeld met de vraag
of hij een specifiek project wilde steunen. “Dat was een aangename
verrassing.”

De eigenaar van de Veldkeuken wordt af en toe geïnformeerd over
de activiteiten van AOFG - Zameen Organic. Maar hij hoeft niet van
elke stap op de hoogte te blijven. “Dat is een kwestie van vertrouwen. Net zoals ik op een politieke partij stem en erop vertrouw dat
zij mijn belangen behartigen, zo ga ik er ook vanuit dat Cordaid
Microkrediet mijn geld goed besteedt. Bovendien heb ik liever dat
al mijn geld daar terecht komt waar mensen het het hardste nodig
hebben. Bij de arme katoenboeren in India bijvoorbeeld.”

“Over drie jaar ben ik eigenaar van deze gemotoriseerde driewieler”
Juanito Olmedo Jr. (49) uit de Filipijnen rijdt mensen tegen betaling rond in zijn tricycle, een gemotoriseerde driewieler. Deze
vorm van vervoer is voor veel Filipino’s de enige die ze kunnen
betalen. “Ik ben blij met mijn baan, want op deze manier kan ik
mijn gezin onderhouden.” Juanito is getrouwd en heeft 6 kinderen in de leeftijd van 3 tot 23 jaar. Sinds 2010 is hij lid van de
Goodwill Cooperative, een coöperatie die gesteund wordt door
Cordaid Microkrediet en onze lokale partnerorganisatie CSDO.
“Ik werk zes dagen per week en betaal elke werkdag 130 pesos
[ongeveer € 2,10] voor het gebruik van de tricycle. Maar het
mooie van de coöperatie is dat ik na drie jaar eigenaar ben van
de driewieler en dan alles wat ik verdien aan de studie van mijn
kinderen kan spenderen. Zelf moest ik stoppen met mijn opleiding omdat er thuis geen geld was, dus ik doe er alles aan om
mijn kinderen een betere toekomst te geven."

Juanito Olmedo Jr. op zijn tricycle

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.

www.cordaidmicrokrediet.nl

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

GIRO 2609
“Met de lening van Cordaid Microkrediet kon ik na tyfoon Ondoy opnieuw beginnen”
De Filipijnse eierverkoopster Corazon Mendoza zat eind september 2009 met de handen in het haar. Door tyfoon Ondoy was haar
kraampje op de markt van Manilla volledig verwoest. “Al mijn
eieren waren kapot of kletsnat en daardoor niet meer te verkopen. Dat was een grote financiële strop voor me.” Corazon was al
klant van Cordaid Microkrediet’s partnerorganisatie BCC. Met een
extra lening uit het calamiteitenfonds van BCC kwam ze er weer
bovenop. “Ik verdien nu zelfs meer dan voor de tyfoon. Elke dag
heb ik 15 tot 30 klanten. Ik ben erg blij dat BCC me heeft geholpen
toen ik het zo hard nodig had.”

Corazon Mendoza in haar eierkraam

“Vrouwen in ontwikkelingslanden kunnen mijn geld beter gebruiken
dan mijn familie”
De 61-jarige Henk van Eijk heeft besloten zijn vermogen na zijn overlijden na te laten aan Cordaid Microkrediet. “Alles wat ik heb gaat naar
vrouwen in ontwikkelingslanden. Die
kunnen mijn geld goed gebruiken.”
Henk van Eijk kwam via via terecht bij
Cordaid Microkrediet. Wat hij hoorde
en las, boezemde hem genoeg vertrouwen in om zijn erfenis aan ons na
Henk van Eijk
te laten. Niet dat hij dagelijks bezig is
met zijn overlijden, maar hij vindt het wel belangrijk om zijn nalatenschap goed te regelen. “Ik heb geen vaste partner en geen
kinderen, dus ik wilde mijn zus niet opzadelen met gedoe rondom
mijn erfenis. Bij een notaris heb ik daarom laten vastleggen dat
mijn vermogen naar Cordaid Microkrediet gaat.”

Microkredieten voor vrouwen
Heel bewust koos Henk van Eijk ervoor zijn geld na te laten aan
microkredietprojecten voor vrouwen in ontwikkelingslanden. “Het
klinkt enigszins gechargeerd, maar ik heb toch altijd het idee dat
de mannen daar onder een boom zitten en de vrouwen al het werk
doen. Het geeft mij een plezierig gevoel dat ik hen kan helpen. Bovendien kunnen zij het beter gebruiken dan mijn familie en vrienden. Die hebben het financieel goed, dus ik zou het dom van mezelf vinden om hen alles na te laten.”

Armoede
Henk van Eijk komt uit een arbeidersgezin. Zijn vader was alcoholist en zijn moeder was tot weinig anders in staat dan de boel bij
elkaar te houden. “Doordat mijn vader veel geld voor zichzelf nodig
had, hadden wij het soms echt arm. Op mijn 15e ben ik gestopt met
school om te gaan werken. Zo kon ik mijn moeder helpen het gezin
draaiende te houden.”

Naar school blijven gaan
Henk van Eijk kwam – na jaren avondstudie – uiteindelijk in de
hulpverlening terecht. “Nadat ik de hele dag in een ‘hokje’ had zitten praten met mensen wilde ik iets fysieks doen. Ik begon mijn
huis te verbouwen. Toen het af was, heb ik het huis verkocht en
ben ik weer opnieuw begonnen. Ik ben dit blijven doen totdat ik de
(berg)sport ontdekte. Ik had de conjunctuur mee, dus ik verkocht
de huizen met winst; dit was een onbedoeld effect. Het voelt goed
dat mijn geld straks naar vrouwen gaat die het hard nodig hebben.
Als zij een steuntje in de rug krijgen, kunnen hun kinderen ten minste wél naar school blijven gaan.”
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over het opstellen van een testament? Dan kunt u contact opnemen met
Marielle.Lindeboom@cordaid.nl of bellen op 06- 53219555.
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23 MEI 2011
www.zakengolfster.nl

ZakenGolfster is een netwerkevenement in een sportieve ambiance voor
ondernemende vrouwen. Op 23 mei op de golfbaan Rijk van Nunspeet kunnen deelnemers voor 5 euro raden hoeveel ballen er in de golftas zitten die
op het toernooi staat. Daarmee zijn leuke prijzen te winnen én helpen de
deelnemers vrouwen in India een eigen onderneming te starten en zo een
toekomst voor zichzelf en hun gezinnen op te bouwen. Ook zin om mee te
doen? Ga naar www.zakengolfster.nl
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