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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 om kleine ondernemers in ontwikkelingslanden te kunnen helpen”
Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben hun eigen bedrijfje opgericht. Via internet en fietshandelaren verkopen ze ‘Bike
Finders’: handige apparaatjes die ervoor zorgen dat je je fiets gemakkelijk terugvindt en tegelijkertijd dienst doen als achterlicht.
De helft van de winst gaat naar Cordaid Microkrediet.
“Met zes tweedejaars studenten commerciële economie hebben we
aan het begin van het schooljaar Solution! opgericht”, vertelt algemeen directeur David Korteweg. “Zo leren we in de praktijk hoe een
eigen bedrijf werkt.” De studenten worden begeleid door hun docenten. “Zij hebben ons bijvoorbeeld tips gegeven over veilig inkopen.
De Bike Finders komen van een Chinese producent. Wij verkopen ze
met een beetje winst aan particulieren en fietshandelaren.”

Steun aan ondernemers in ontwikkelingslanden
De winst die Solution! maakt gaat voor de helft naar Cordaid
Microkrediet. Een bewuste keus, vertelt Korteweg. “We wilden
een goed doel steunen dat een link heeft met onze activiteiten.
Omdat Cordaid Microkrediet ondernemers steunt, hebben we daar
voor gekozen.” Op alle Bike Finders zit een sticker van Cordaid
Microkrediet. “Dat je als koper bijdraagt aan de ontwikkeling van
een kleine zelfstandige in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, is voor
ons een mooi verkoopargument. Maar het belangrijkste is dat wij
iets terug kunnen doen voor kleine ondernemers die niet zo intensief worden begeleid als wij.”

Het studentenbedrijf Solution! verkoopt Bike Finders en steunt daarmee
Cordaid Microkrediet

Project afgelopen
Het project van de studenten zit er inmiddels op. “We hebben alle
Bike Finders verkocht. Per verkochte Bike Finder krijgt Cordaid
Microkrediet ongeveer 1 euro. Ook schenken we ons arbeidsloon
aan jullie. Alles bij elkaar kom je dan op zo’n 200 euro; geen megabedrag, maar genoeg om een paar kleine ondernemers in ontwikkelingslanden vooruit te helpen!”

“Ik ben er trots op dat ik alles op tijd afbetaal”

Resultaten 2010

Bernardina Valenzuela (63) heeft
een klein eethuisje in de Boliviaanse stad Santa Cruz. Vier jaar
geleden kreeg ze voor het eerst
een lening van onze partnerorganisatie CASA. Inmiddels heeft ze
haar 14e lening van zo’n 350 euro
bijna afgelost. “Elke maand betaal
ik keurig een deel van de lening teBernardina toont haar
rug. Ik ben er trots op dat ik alles
zelfgemaakte pasteitjes
op tijd afbetaal.”
Bernardina gebruikt de microkredieten om meubilair, apparaten en ingrediënten te kopen. “Ik maak empanadas de queso,
een soort pasteitjes gevuld met kaas. Die verkoop ik overdag. ‘s
Avonds serveer ik warme maaltijden, maar daar ga ik binnenkort
mee stoppen. Nu ik ouder word, vind ik het ‘s avonds te gevaarlijk
in de stad. Daarom stap ik over op de verkoop van kruidenierswaren. Dan hoef ik alleen overdag open te zijn.”

In 2010 hielp Cordaid Microkrediet, mede dankzij uw giften,
meer dan een miljoen mensen. De Filipijnse Adelina Amata
is één van hen. Haar huis en landbouwgrond stonden na een
zware tyfoon wekenlang onder water. Adelina had al een
microkrediet van onze partnerorganisatie ASHI en heeft nu
een extra lening afgesloten voor een nieuwe, veiligere woning.
Bekijk het filmpje over Adelina en haar nieuwe huis op
www.cordaidjaarverslag.nl/microkrediet en lees welke resultaten wij hebben behaald dankzij uw bijdrage.

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’.

www.cordaidmicrokrediet.nl

Voor €6,- per maand kunt u ondernemende
vrouwen als Sapna en Aminata steunen.
Helpt u mee?

GIRO 2609

Nu verdienen we genoeg om onze
dochter naar school te laten gaan.”

Sapna laat zien hoe ze borden en bakjes
maakt met haar machine

In de Indiase stad Bhopal leven
veel mensen in extreme armoede.
Ook de 28-jarige Sapna en haar
man hadden grote moeite om
rond te komen. Met een microkrediet van onze partnerorganisatie
Samhita kon Sapna een machine
kopen waarmee ze papieren borden en bakjes maakt. “Nu verdienen we genoeg om onze dochter
naar school te laten gaan.”

“De zaken gaan erg goed”, vertelt Sapna. “Ik maak zo’n 3000 bakjes per dag en die verkoop ik aan het bedrijf dat mij de machine
heeft geleverd. Van het geld dat ik na aftrek van de materiaalkosten en de elektriciteit overhoud, kunnen we goed leven.” Haar machine heeft Sapna kunnen kopen met behulp van Cordaid Microkrediet en onze lokale partner Samhita, die leningen verstrekt aan
Indiase vrouwen die minder dan 2 dollar per dag verdienen.
Sapna heeft haar eerste lening van omgerekend zo’n 80 euro inmiddels afbetaald. Ze heeft een nieuwe lening gekregen, waarmee
ze een tweede machine heeft kunnen kopen. ”Nu kan ook mijn man
bakjes maken. Daarmee verdient hij een stuk meer dan met zijn
werk als monteur. We kunnen nu zelfs geld opzij zetten, zodat we
straks de opleiding van onze 3-jarige dochter kunnen betalen.”

Aminata Kamara uit Sierra Leone
heeft grootse plannen
“Ik verkoop ogiri, een
lokale delicatesse die
als smaakmaker wordt
gebruikt in gerechten. De
ogiri maak ik zelf. In het
begin had ik grote moeite
om het hoofd boven water te houden. Ik woonde
met mijn zoon en dochter
in een kamertje waar net
een eenpersoonsbed in
paste. Toen een vriendin hoorde dat de door
Cordaid Microkrediet ge37-jarige Aminata Kamara uit Sierra Leone in
steunde organisatie ARD De
haar stalletje op de markt
leningen verstrekt aan
groepen vrouwen, zijn we met zijn zevenen de groep Women Affairs begonnen. Na de vereiste trainingen kregen we onze eerste
groepslening. Daardoor kon ik meer ingrediënten kopen en dus
ook meer ogiri maken. Inmiddels heb ik mijn handel flink kunnen
uitbreiden. Ik ga nu een grotere, individuele lening aanvragen om
mijn eigen winkel te kunnen openen en personeel in te huren. Mijn
leven is compleet veranderd. We zijn verhuisd naar een grotere woning en mijn kinderen kunnen nu een goede opleiding volgen. Daar
ben ik trots op.”

Alle kleine bv-tjes helpen

Investeer als Nederlandse MKB-er in collega in
ontwikkelingsland
Cordaid Microkrediet vraagt Nederlandse
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
te investeren in collega’s in ontwikkelingslanden. Zo slaat u als MKB-er twee vliegen
in een klap: u helpt collega-ondernemers
duizenden kilometers verderop én u investeert maatschappelijk verantwoord.
23 MEI 2011
www.zakengolfster.nl

Marianne Spoelstra en Suzanne van Alphen van Cordaid Microkrediet blikken tevreden
terug op het ZakenGolfster event van 23 mei jl. Ruim 70 deelneemsters aan het event
schreven zich in als ambassadeur voor Cordaid Microkrediet. Zij zorgen er samen voor
dat 9 vrouwen een microkrediet krijgen om een eigen bedrijfje te starten.
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Wij komen graag bij uw businessclub langs om te vertellen hoe
een microkrediet een ondernemer in Afrika, Azië of Latijns-Amerika vooruit helpt. En niet alleen deze kleine ondernemer, ook
de omgeving wordt er beter van. Ondernemers daar zijn immers
net als hier de motor van de economie.
U hoeft geen Shell of Philips te zijn om kleinschalig te investeren. Voor slechts 50 euro helpt u één vrouw al aan startkapitaal
voor haar bedrijfje. Met kleine investeringen komen we dus al
een heel eind! U kiest zelf de onderneming waarin u wilt investeren. En u maakt eindelijk écht werk van uw MVO-beleid!
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Suzanne van Alphen,
via telefoonnummer 070- 3136 300 of sal@cordaid.nl

www.cordaidmicrokrediet.nl

