Alles over microkrediet
Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

© Microkrediet voor Moeders, 2019

1

Inhoudsopgave
Vragen & antwoorden ............................................................................................................................. 3
Wat is microkrediet? ........................................................................................................................... 3
Waarom is het belangrijk dat arme mensen geld kunnen lenen? ...................................................... 4
Hoe krijgen mensen een lening? ......................................................................................................... 4
Waarom lenen arme mensen niet bij een gewone bank? .................................................................. 5
Waarom gaan microkredieten meestal naar vrouwen? ..................................................................... 5
Wat doen mensen met de leningen die ze krijgen? ............................................................................ 5
Kan microkrediet de armoede in de wereld oplossen? ...................................................................... 6
Wat doet Microkrediet voor Moeders? .............................................................................................. 6
Verhalen van vrouwen ............................................................................................................................ 8
Het verhaal van Chem ......................................................................................................................... 8
Het verhaal van mevrouw Sukira ........................................................................................................ 8
Het verhaal van Sagarika ..................................................................................................................... 8
Het verhaal van Lali ............................................................................................................................. 9
Het verhaal van Deepthi ...................................................................................................................... 9
Tijd voor actie!....................................................................................................................................... 10
Organiseer zelf een klassenproject ................................................................................................... 10

© Microkrediet voor Moeders, 2019

2

Vragen & antwoorden
Wat is microkrediet?
Microkredieten zijn kleine geldbedragen die aan arme mensen worden uitgeleend. Ze gebruiken de
lening vaak om een eigen bedrijfje te starten. Met een deel van het geld dat ze daarmee verdienen,
betalen ze de lening terug. Daarna kunnen andere mensen weer met hetzelfde geld geholpen
worden. In het voorbeeld hieronder zie je hoe dat werkt.

1.
2.
3.
4.
5.

Lakmali krijgt een microkrediet van de bank of een andere organisatie.
Voor dit geld koopt Lakmali stof, naaigaren en andere materialen. Daarmee maakt ze tassen.
Lakmali verkoopt haar tassen in de stad.
Met de verkoop van de tassen verdient ze een mooi geldbedrag.
Nu kan Lakmali eten kopen voor haarzelf en haar kinderen. Ze houdt ook geld over om nieuwe
naaispullen te kopen, zodat ze nog meer tassen kan maken.
6. Iedere maand geeft Lakmali een klein deel van het verdiende geld aan de bank. Na een jaar heeft
ze haar hele lening terugbetaald. Ze hoeft nu geen geld meer te lenen, omdat ze genoeg verdient
met de verkoop van haar tassen.
7. Het microkrediet van Lakmali is terug bij de bank. Nu kan de bank dit geld opnieuw uitlenen aan
iemand anders die het goed kan gebruiken. En dan begint het allemaal weer van voren af aan.
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Waarom is het belangrijk dat arme mensen geld kunnen lenen?
Bijna 1 miljard mensen in de wereld hebben minder dan 1 dollar (ongeveer 87 Eurocent) per dag te
besteden. En omdat ze geen geld hebben, kunnen ze ook geen geld verdienen. Als ze een kleine
lening krijgen, helpt dat om uit de armoede te komen.
Je kunt een microkrediet vergelijken met knikkeren. Stel, je bent de enige in de klas die geen
knikkers heeft. Omdat je die niet hebt, kun je ook niet meedoen met knikkerspelletjes en dus
geen knikkers winnen.
Maar misschien wil een vriend jou wel een knikker lenen. Dan kun je wél meedoen aan een
knikkerspel. Als je wint, heb je in een keer een handvol knikkers. Je kunt de knikker van je vriend
aan hem terug geven.
Als je dat hebt gedaan, dan houd je nog knikkers over. Die kun je bewaren óf gebruiken om nog
meer knikkers mee te ‘verdienen’. Zo heeft 1 knikker ervoor gezorgd dat je voortaan mee kunt
doen met knikkeren.
Natuurlijk is microkrediet geen spelletje dat je kunt winnen of verliezen. Alleen met een goed plan en
door hard te werken, kunnen mensen geholpen worden met een lening. Maar het voorbeeld van de
knikkers helpt misschien wel om te begrijpen dat je eerst geld nodig hebt om geld te kunnen
verdienen.

Hoe krijgen mensen een lening?
Er bestaan speciale banken voor microkrediet, ook wel microfinancieringsinstellingen genoemd, of
afgekort: MFI’s. Deze MFI’s, verspreid over de hele wereld, geven leningen aan arme mensen. Ook
zijn er andere organisaties die arme mensen in ontwikkelingslanden helpen met microkredieten.
Vaak worden de leningen aan groepen mensen gegeven. Deze mensen helpen elkaar bij het
terugbetalen van de microkredieten. Ze geven tips aan elkaar en sparen samen om hun leningen
terug te kunnen betalen. Ook krijgen ze begeleiding, bijvoorbeeld van iemand die zelf eerder al eens
een microkrediet heeft gekregen en terugbetaald.
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Waarom lenen arme mensen niet bij een gewone bank?
De meeste gewone banken willen geen geld lenen aan arme mensen. De banken zijn bang dat deze
mensen nooit hun lening kunnen terugbetalen.
Muhammad Yunus, een professor uit Bangladesh, dacht daar anders
over. Hij vond dat iedereen een kans moest krijgen. Daarom leende hij
zelf kleine geldbedragen aan arme mensen. Daarmee konden ze
spullen kopen om een bedrijfje te beginnen.
Bijna alle mensen betaalden het hele bedrag aan hem terug. Daarom
richtte Muhammad Yunus de Grameen Bank op. Deze bank leent nu
nog steeds alleen aan arme mensen.

Waarom gaan microkredieten meestal naar vrouwen?
De meeste microkredieten worden aan vrouwen uitgeleend. Dit lijkt misschien raar, maar vaak
betalen vrouwen de leningen beter terug. Zij zorgen meestal voor het gezin. Dit vinden ze zo
belangrijk, dat ze trouw zijn in het terugbetalen. Als een vrouw een microkrediet krijgt, verandert ook
het leven van haar kinderen. Hun moeder verdient meer geld om eten en kleren te kopen. Misschien
kan ze nu ook de school betalen, zodat de kinderen kunnen leren en later een goede baan kunnen
krijgen.

Wat doen mensen met de leningen die ze krijgen?
Een microkrediet betekent voor mensen veel meer dan alleen een geldbedrag. Ze voelen zich trots
dat ze zelf voor hun gezin kunnen gaan zorgen. Juist omdat ze geen geld krijgen, maar het lenen,
willen ze er alles aan doen om de lening terug te kunnen betalen.
Meestal kopen ze spullen waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen. Ze kopen bijvoorbeeld
een gasfornuis en pannen om voedselpakketjes klaar te maken en te verkopen. Of ze betalen een
naaimachine met het microkrediet, zodat ze kleren kunnen maken. Met dit werk verdienen ze geld
om eten te kopen of de school van hun kinderen te betalen.
Soms is een microkrediet geen geldbedrag, maar bijvoorbeeld een zak zaden of een dier. Dan heb je
het meestal over een ‘rijstbank’ of een ‘veebank’. Hoe dat werkt, zie je in het plaatje hieronder.
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1.
2.
3.
4.
5.

Familie Chorm krijgt een zak met rijstzaad van de bank.
Ze zaaien de rijst in de grond en werken hard om de opkomende planten te verzorgen.
Na een paar maanden kan de rijst worden geoogst.
De familie Chorm geeft een zak met rijstzaad terug aan de bank.
Ook verkopen ze een deel van de rijst op de markt. Met het geld dat ze verdienen, kopen ze eten
en kleren.
6. De rest van de rijstkorrels stoppen ze weer in de grond, zodat ze na een tijdje weer rijst kunnen
oogsten.

Kan microkrediet de armoede in de wereld oplossen?
Microkredieten zijn een belangrijk middel in de strijd tegen de armoede. Alle mensen hebben geld
nodig om geld te kunnen verdienen. Maar microkrediet alleen is niet genoeg om alle problemen op
te lossen. Soms kunnen mensen hun lening niet terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat ze het geld
gebruikt hebben om medicijnen te kopen voor een ziek kind. Ook hebben echt arme mensen veel
meer nodig dan alleen geld. Er moet schoon drinkwater zijn, een veilige omgeving en goede
medische zorg.
Toch kan een klein geldbedrag wel een grote verandering brengen in het leven van arme gezinnen.
Het is belangrijk dat mensen uit rijke landen altijd zoeken naar manieren om armere mensen te
helpen uit de armoede te komen. En microkrediet kan een grote stap in de goede richting zijn.

Wat doet Microkrediet voor Moeders?
De stichting Microkrediet voor Moeders geeft vrouwen in Azië kleine leningen. Van een lening
kunnen ze spullen kopen om zelf bijvoorbeeld een winkeltje te beginnen. Zo kunnen ze geld
verdienen om eten te kopen voor hun gezin of de school van hun kinderen te betalen.
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Microkrediet voor Moeders werkt samen met organisaties in Azië. De mensen die daar werken,
weten veel beter dan wij welke vrouwen het best een lening kunnen gebruiken. Ook kunnen zij de
vrouwen helpen met hun bedrijfje. Het is lastig om dat vanuit Nederland te doen. Wel gaan we een
paar keer per jaar op bezoek bij projecten. We kijken dan of het goed gaat en of we de mensen daar
nog verder kunnen helpen.
Microkrediet voor Moeders werkt in de volgende landen:
1. Bangladesh
2. Cambodja
3. India
4. Indonesië
5. Laos
6. Sri Lanka
7. Nepal
8. Vietnam
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Verhalen van vrouwen
Het verhaal van Chem
Chem woont met 7 mensen, samen met haar man, haar 4 kinderen
en haar moeder. Haar man werkt in de bouw en zij gebruikt haar
lening om bij de rivier schelpdiertjes te kopen, die vervolgens
schoon te maken, te zouten en daarna te verkopen.
Met een eerdere lening heeft ze een soort karretje gekocht om de
schelpdiertjes op te vervoeren. Ze hoopt in de toekomst een
brommer te kopen en is daar nu voor aan het sparen.

Het verhaal van mevrouw Sukira
Mevrouw Sukira woont in Indonesië en is 50 jaar. Ze heeft drie
kinderen waarvan er één in de buurt woont. Via Microkrediet voor
Moeders heeft ze EUR 50 geleend om een eigen bedrijfje te starten.
Mevrouw Sukira maakt emping melinjo. Deze Indonesische crackers
worden gemaakt van noten. De noten worden gebrand, gestampt en
gedroogd. Van vier kilo noten kan ze één kilo gedroogde emping
maken. Ze verdient hiermee ongeveer EUR 4 per dag en kan nu zelfs
een beetje sparen. Voor de toekomst hoopt ze dat ze haar bedrijf kan
uitbreiden en dat ze meer klanten krijgt.

Het verhaal van Sagarika
Voordat Sagarika uit Sri Lanka, een lening kreeg vergaarde ze inkomsten
uit de verkoop van de melk van haar koe. Daarnaast verbouwt Sagarika
chili en gingerly op haar land.
Van een lening kocht ze een waterpomp en groentezaden. Met deze
pomp kan ze haar land effectiever bebouwen en besproeien. Ze hoopt dat
ze dit jaar 3 keer kan oogsten, allemaal extra inkomsten op haar inkomen!
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Het verhaal van Lali
Lali is 33 en komt uit Nepal is getrouwd en heeft vier kinderen.
Zij kocht een buffel en verkoopt nu melk, die wordt gebruikt in
Chai, een landelijk populaire thee in Nepal.
Als haar inkomsten stijgen, kan ze haar kinderen naar school
sturen en wordt zij economisch zelfstandiger.

Het verhaal van Deepthi
Deepthi is 40 jaar en moeder van drie kinderen. Ze maakt lonten van
katoen voor olielampjes. Ze knipt het katoen in stukjes en stopt ze in
plastic zakjes. Deepthi smelt de zakjes dicht door ze boven een vlammetje
te houden.
Deepthi ontvangt een lening van 75 euro. Met dat geld koopt ze een
sealer. Dat is een apparaat waarmee ze de zakjes kan dichtplakken. Met
de sealer gaat dat veel sneller en makkelijker.
Voordat Deepthi de sealer gebruikte, maakte ze 200 pakjes lonten per
dag. Nu maakt ze er iedere dag 350. Ieder pakje verkoopt ze voor 0,7 cent.
Eerst verdiende ze 1,40 euro per dag, nu 2,45 euro. Een groot verschil!

© Microkrediet voor Moeders, 2019

9

Tijd voor actie!
Wil je ons helpen om andere mensen te helpen? Organiseer dan een actie om geld in te zamelen
voor Microkrediet voor Moeders en aandacht te vragen voor microkrediet. Hieronder vind je een
paar tips, maar je kunt natuurlijk ook zelf een spetterende actie bedenken!

Organiseer zelf een klassenproject
Met een groep vrienden of met je hele klas kun je een actie organiseren om geld in te zamelen.
Organiseer een microkredietproject in je klas en volg de onderstaande stappen:
1. Vraag aan je ouders of leerkracht een microkrediet van bijvoorbeeld 25 euro.
2. Bedenk samen hoe je deze lening kunt gebruiken om meer geld te verdienen. Een paar
voorbeelden om je op ideeën te brengen:
- Taarten of cupcakes bakken en verkopen, je gebruikt de lening dan voor de ingrediënten.
- Een schoolfeest organiseren, je gebruikt de lening dan voor de inrichting en muziek.
- Auto’s wassen tegen betaling, je gebruikt de lening dan voor een emmer en autoshampoo.
3. Maak een plan waarin je opschrijft wie wat gaat doen en wanneer. Zorg ook dat je in een
overzicht kunt bijhouden hoeveel geld je hebt uitgegeven en hoeveel er is binnengekomen.
4. Maak reclame voor je actie! Hang posters op in je school, in de supermarkt en bij je vader of
moeder op het werk. Maak flyers die je huis-aan-huis verspreidt en probeer te regelen dat je
actie in de krant of op een lokale radio- of tv-zender komt.
5. Ga samen aan het werk om de actie tot een groot succes te maken. De een kan goed
organiseren, de ander houdt liever bij wat er met het geld gebeurt en weer een ander vindt het
geweldig om een dansoptreden in te studeren. Iedereen kan iets doen dat bij hem of haar past.
6. Als de actie voorbij is, kun je het microkrediet terug betalen aan je leerkracht. De rest van het
verdiende geld kun je overmaken naar Microkrediet voor Moeders. Het is ook een idee om een
deel van de opbrengst als microkrediet uit te lenen aan een andere klas. Dan kan die weer een
eigen actie organiseren en nog meer geld binnenhalen!
Natuurlijk ontvangen we graag de opbrengst van jouw actie. Een rechtstreekse overboeking geeft
voor ons de minste kosten en heeft daarom onze voorkeur. Je kunt de donatie overmaken naar ons
rekeningnummer NL84TRIO0390337196, ter attentie van Stichting Microkrediet voor Moeders in
Utrecht.
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