Alles over microkrediet
Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject in het Voortgezet Onderwijs
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Vragen & antwoorden
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.
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

Wat is microkrediet?
Microkrediet is een manier om de wereldwijde armoede te bestrijden. Arme mensen kunnen vaak
niet bij een reguliere bank terecht voor een krediet, omdat men het risico te groot vindt dat de lening
niet wordt terugbetaald.
Muhammad Yunus, grondlegger van microfinanciering, vond dat iedereen recht heeft op de ene
dollar die nodig is om geld te kunnen verdienen. Daarom richtte hij de Grameen Bank op, die alleen
aan armen leent. Inmiddels zijn wereldwijd honderden verschillende microfinancieringsinstellingen
(MFI’s) actief in ontwikkelingslanden.
Mensen die te arm zijn om bij een reguliere bank te lenen, kunnen een microkrediet (letterlijk: kleine
lening) krijgen bij een MFI. Ze gebruiken deze lening meestal om een eigen bedrijfje op te zetten of
uit te breiden. Een deel van het geld dat ze verdienen, wordt gebruikt voor de afbetaling van het
microkrediet.
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Is microkrediet dé oplossing voor het armoedeprobleem?
Microkrediet op zich is geen wondermiddel. Ontwikkelingshulp en noodhulp zijn ontzettend
belangrijk en zullen dat ook blijven. Het is van belang dat microkrediet altijd wordt ingezet in
combinatie met andere hulp, zoals bewustwordingsprogramma’s of ontwikkelingsprojecten.
Ook zijn er zijn best punten van kritiek te bedenken op microkrediet. Zo blijft het moeilijk écht de
allerarmste mensen te bereiken. Vaak wordt gewerkt met een systeem dat andere personen garant
staan voor degene die het microkrediet ontvangt of worden microkredieten per groep uitgeleend,
waarbij men gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft voor de afbetaling. Dit kan een drempel zijn,
omdat mensen niet altijd garant willen staan voor anderen die nóg armer zijn dan zijzelf. Een andere
moeilijkheid is het feit dat echte armoede in de weg kan staan bij de ontwikkeling van een lange
termijn visie.
Toch zijn we overtuigd van de kracht van microkrediet, om de volgende redenen:
- Microkrediet bevordert de zelfstandigheid en eigenwaarde van mensen. Anders dan andere
vormen van hulp, maakt microkrediet mensen niet afhankelijk, maar onafhankelijk. Ook hoeven
mensen niet ‘hun hand op te houden’, maar worden ze zakelijk benaderd. Als vrouwen met
behulp van een kleine lening succesvol een onderneming kunnen opzetten, zijn ze niet meer
afhankelijk van giften. Ze kunnen dan zelf in hun levensonderhoud voorzien.
- Microkrediet is een duurzame vorm van armoedebestrijding. Een oud spreekwoord zegt: ‘Geef
iemand een vis en je voedt hem voor een dag. Leer iemand hoe hij moet vissen en je voedt hem
een leven lang.’ Wij geven geen vis, maar lenen een hengel en helpen mensen bij het leren
vissen.
- Microkrediet stimuleert de lokale economie. De investeringen worden lokaal gedaan en met één
microkrediet kunnen de levens van meerdere mensen veranderen.

Hoe verstrekt Microkrediet voor Moeders de leningen?
Wij werken altijd met lokale partnerorganisaties. Zij kennen de gemeenschap als geen ander, weten
welke mensen het hardst een microkrediet kunnen gebruiken en hebben het vertrouwen van de
bevolking. Zij kunnen dingen bereiken die wij vanuit Nederland nooit voor elkaar zouden krijgen. In
de praktijk werkt het als volgt:
Microkrediet voor Moeders werft fondsen in Nederland. In Azië zoeken we samenwerking met
organisaties die op de een of andere manier al werken aan de opbouw van een land of gebied. In
overleg met hen kijken we of het verlenen microkredieten kan aansluiten bij het werk dat zij doen.
Als besloten wordt tot samenwerking, gaat de lokale partner op zoek naar vrouwen die in
aanmerking komen. Deze vrouwen maken een plan voor de investering die ze willen doen.
Vervolgens maakt Microkrediet voor Moeders het benodigde geld over naar de partner, die
vervolgens de microkredieten uitleent. Tijdens de looptijd van het project krijgen de vrouwen advies
en ondersteuning vanuit de lokale organisatie. Gemiddeld wordt zo’n 98% van de leningen afbetaald.
Het geld dat terugkomt, wordt na afloop van een project zo nodig aangevuld en weer uitgeleend aan
een nieuwe groep vrouwen. De stichting in Nederland heeft tijdens deze trajecten een adviserende
en controlerende rol. Regelmatig gaan mensen vanuit hier op bezoek bij de partnerorganisaties en de
vrouwen om projecten te evalueren of te begeleiden.
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Hoe wordt er toezicht gehouden op de vrouwen
en de manier waarop ze met het geld omgaan?
De vrouwen staan onder toezicht van de lokale partnerorganisaties. Vaak worden microkredieten
uitgeleend aan kleine groepjes vrouwen, die onderling garant staan voor elkaar. Ze spreken elkaar
dan ook aan op hun wederzijdse verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt meestal gewerkt met
supervisoren. Zij begeleiden en adviseren de vrouwen over de besteding van het krediet en bij het
opzetten of uitbouwen van een bedrijfje. Vanuit Nederland reizen bovendien regelmatig vrijwilligers
van de stichting naar Azië om een of meerdere programma’s te bezoeken.

In ontwikkelingslanden kan toch niet iedereen een succesvol ondernemer zijn?
De situatie in ontwikkelingslanden verschilt sterk van de situatie in het westen. In het westen werkt
verreweg het grootste deel van de mensen in loondienst.
In Azië is zelfstandig ondernemerschap een zeer belangrijke bron van inkomsten, juist voor arme
mensen. Vaak is het zelfs de enige manier om een bestaan op te bouwen, aangezien er geen werk in
loondienst is. Voor de meeste vrouwen is het doel niet een grote, succesvolle onderneming op te
zetten, maar om als kleine zelfstandige een inkomen te verdienen voor henzelf en hun kinderen.

Wordt de emancipatie van de vrouw écht bevorderd met een microkrediet?
Je hoort soms ook dat vrouwen het microkrediet onder dwang aan hun mannen moeten afgeven.
Wij geloven zeker dat microkrediet de emancipatie van de vrouw bevordert. Al was het alleen maar
omdat zij nu zelf de kans krijgt om over het aanvragen en de besteding van het microkrediet te
beslissen. Uiteraard brengt het de mogelijkheid met zich mee dat de vrouw onder druk gezet kan
worden. Maar als een vrouw in zo’n situatie zit, heeft ze überhaupt geen beslissingsbevoegdheid of
zelfbeschikkingsrecht.
Wij hebben geen ervaring met misbruik van microkrediet door mannen. Ook horen we daar in onze
projecten geen verhalen over. Wel zien we soms dat het voor de vrouw extra zwaar is, omdat ze nu
zowel voor het inkomen als voor het huishouden zorgt. Daar staat echter tegenover dat ze nu in
ieder geval de keus heeft. Ze kan zich ontwikkelen buiten het huishouden om, een mogelijkheid die
ze voorheen niet had.

Bemoeit de lokale overheid zich met microfinanciering en met de stichting?
Microkrediet voor Moeders probeert zoveel mogelijk samenwerkingspartners te vinden waar de
overheid zich niet te veel mee bemoeit, ook om het risico op corruptie te verkleinen. De
betrokkenheid van overheden bij microfinanciering verschilt van land tot land. In India en Bangladesh
staat het overmaken op een rekening al onder strenge controle van de regering. Daar ontkomen we
dus niet aan een stukje overheidsbemoeienis.
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In Sri Lanka leent de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden fondsen aan lokale
microkredietinstellingen, om dit middel te bevorderen. In Bangladesh is de Grameen bank een
overheidsinstelling. Muhammad Yunus, oprichter van deze bank en grondlegger van het
microkrediet, heeft hier hard voor moeten vechten. In Indonesië heeft de overheid via nationale
banken ook een aantal pogingen gedaan om soort van microkredieten te verlenen.

Waarom lenen jullie alleen aan vrouwen?
Microkrediet voor Moeders sluit zich graag aan bij wat de United Nations hierover zegt:
‘In a world where most poor people are women, studies have shown that access to financial services
has improved the status of women within the family and the community. Women have become more
assertive and confident. Furthermore, as a result of microfinance, women own assets, including land
and housing, play a stronger role in decision-making, and take on leadership roles in their
communities.’
In het UN microfinance rapport (2002) worden de redenen om microkrediet juist aan vrouwen te
verschaffen als volgt samengevat: ‘because the poorest households relying more heavily on womens
income; because [it] not only benefits the women but also their families (and communities).’

Moet microfinanciering nog meer toegepast worden dan dat het nu gebeurt?
Ja zeker, microkrediet is een prachtig middel om de armoede te bestrijden. Maar het moet wel met
beleid ingezet worden. En er is meer onderzoek nodig naar de werking en effecten van microkrediet,
zodat het steeds beter en gerichter kan worden ingezet.
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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!

Het verhaal van Lo Chi On
Lo Chi On uit Vietnam runt vanuit haar huis een bedrijfje in
varkens en eenden. Haar leven en dat van haar gezin gaat er sinds
de leningen op vooruit.
Op persoonlijk vlak geniet ze van dingen als een nieuw
kooktoestel en een trap voor het huis.
Zakelijk heeft ze geïnvesteerd in een machine om voedsel voor de
dieren te snijden.
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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. Bedenk samen hoe je jouw microkrediet 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.
2. 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.
3. Vraag aan je leerkracht daadwerkelijk het microkrediet van bijvoorbeeld 25 euro.
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 terugbetalen 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.

Geef bekendheid aan je actie
Via Geef.nl kunnen jullie je eigen klasse-actiepagina maken voor de actie en deze promoten onder je
vriendenkring. Zo kun je makkelijk sponsors benaderen voor je actie. Kijk op Geef.nl
[http://www.geef.nl/doel/microkrediet-voor-moeders/acties] om jullie actie toe te voegen.
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