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Oikocredits rol voor
partners in problemen

Landbouwpartner in de problemen
“Ons partnerschap
is erop gericht om
zoveel mogelijk
impact te hebben”
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Overeind blijven na mislukte
oogst of dalende marktprijzen
Rijst
drogen in
Rwanda.

stuk moeilijker dan wij in Nederland gewend zijn. Maar ook
binnen organisaties, het management of juist bij de leden van een
coöperatie zelf kunnen er problemen optreden die de bedrijfsresultaten dusdanig onder druk zetten, dat ook de financiële
afspraken met Oikocredit niet kunnen worden nageleefd.

Relaties opbouwen
Oikocredit bouwt aan stabiele en langdurige relaties met
de partnerorganisaties waarin ze investeert. Al bij de selectie
van onze partners kijken we uiterst zorgvuldig naar zaken als
managementvaardigheden van de leiding, een gezonde focus
op bedrijfsresultaat en benodigde training of technische
ondersteuning van onze kant. Ons partnerschap is erop
gericht om zoveel mogelijk impact te hebben. Dus ook

Wereldwijd heeft Oikocredit bijna 700
partners. Soms ondervindt een microfinancieringsinstelling of boerencoöperatie
problemen, waardoor ze niet in staat zijn
om hun lening aan Oikocredit terug te betalen.
Hoe gaan we daar als Oikocredit mee om?

Oikocredit heeft samen met de partner gezocht naar
een oplossing die levensvatbaar zou zijn. Het kostte zo’n
vijf maanden om alle praktische problemen binnen de
coöperatie op te lossen en ook de neuzen van alle
leden weer dezelfde kant op te krijgen.

Hoe is het nu met deze partner?
Nu, ruim anderhalf jaar verder, zijn alle achterstallige
betalingen, ook die aan Oikocredit, afgelost. En dat niet
alleen: de landbouwpartner heeft alweer een nieuwe
lening lopen bij Oikocredit, van ruim 1 miljoen euro.
Ze waarderen de langdurige relatie met Oikocredit, en
onze steun en het vertrouwen in moeilijke tijden.
Ondanks, of misschien wel dankzij, de problemen is de
relatie alleen maar sterker geworden.
problemen die ervoor kunnen zorgen dat een partner zijn
lening niet terug kan betalen, proberen we altijd in samenwerking op te lossen.

Oorzaken
Politieke instabiliteit, sterk dalende marktprijzen, natuurrampen
of economische crises – het zijn voorbeelden van externe
factoren die ervoor kunnen zorgen dat een bedrijf in de problemen
komt. Voor Oikocredits partners zijn dit reële gevaren die op de
loer liggen. In veel landen in onze werkgebieden Latijns-Amerika,
Afrika en Azië zijn de omstandigheden voor ondernemers een

Eind 2017 kwam een van Oikocredits partners, een
landbouwcoöperatie, in grote problemen. Niet iedereen
binnen de coöperatie voldeed namelijk aan de voorwaarden
die een keurmerk stelde aan de producten die de leden
van de coöperatie teelden. Die producten konden dus
niet verkocht worden op de biologische markt, wat
leidde tot grote financiële verliezen voor de coöperatie.
Als gevolg daarvan lukte het niet om op tijd aan alle
betalingsverplichtingen te voldoen – inclusief het
terugbetalen van de lening aan Oikocredit.

Acem en Mami uit
Indonesië verbouwen
zoete aardappels.

Hoe dat werkt? Het is natuurlijk belangrijk om te achterhalen
waar het is misgegaan. Op die manier kunnen we de organisatie
zo goed mogelijk helpen de problemen te boven te komen –
en zo ook te de betalingsachterstand weer in te lopen. Hierbij
kijken we altijd wat er vanuit Oikocredit nodig is. Dit kan extra
technische ondersteuning zijn of – in het zeldzame geval van
bijvoorbeeld fraude – rechtsbijstand. Want in zulke zaken staat
niet alleen geld op het spel, maar ook de geloofwaardigheid
van Oikocredit en haar partners.

Hoe een vrouwencomité
koffiedrinken populair maakt

Peru’s koffiecultuur
Koffie is een van Peru’s top-exportproducten.
De koffie-drink-cultuur in Peru zelf is nog
relatief jong. Je ziet dan ook weinig authentieke
lokale koffiezaakjes, zoals Cafetaría Aprocassi.
De laatste jaren gaan Peruanen zelf ook
steeds meer koffie drinken. In grote steden
zie je daarom veel internationale koffieketens
verschijnen, zoals Starbucks, die op die trend
inspelen.

“De meeste koffie gaat via de export naar andere landen”
San Ignacio, Peru - Zodra je over de drempel
van Cafetaría Aprocassi stapt, kom je in een
heel andere wereld. Alle straatgeluiden
vervagen. Het aroma van vers gebrande
koffiebonen komt je tegemoet, en een
dampende kop koffie wordt al snel voor je
neergezet.

Cafetaría Aprocassi is niet zomaar een koffiezaak – het
wordt volledig gerund door leden van het vrouwencomité
van Oikocredits partner Aprocassi. Het is zo een manier
om extra kansen te creëren voor de vrouwelijke leden
van Aprocassi. En met succes: waar het vrouwencomité
eerst een proefproject was, is het inmiddels uitgegroeid
tot een belangrijk onderdeel van de coöperatie.

Populair maken

“Geen morgen
zonder koffie”,
dat is ook het
motto van
Warenbahwer
Neyra, de
voorzitter van
Aprocassi.

De koffieboerinnen van het vrouwencomité
verrichten flink wat werk in Cafetaría Aprocassi.
“Met de koffiebar willen we koffie drinken populairder
maken in de regio”, vertelt Dalinda Castillo, voorzitter
van het vrouwencomité. Want hoewel koffie in dit noordelijke deel van Peru een veel verbouwd product is, gaat
de meeste koffie via de export naar andere landen.
“Koffie wordt bijna niet verbouwd met de gedachte dat
we er zelf ook van kunnen genieten,” legt Dalinda uit.

“Koffie wordt bijna
niet verbouwd met
de gedachte dat
we er zelf ook van
kunnen genieten”
– Dalinda Castillo, koffieboerin

Hechte gemeenschap

Dalinda Castillo: moeder
van 7 kinderen, koffieboerin
en voorzitter van het
vrouwencomité van Aprocassi.

Ieder lid van Aprocassi kan een lening krijgen,
bijvoorbeeld om oogst voor te financieren. Toen
Dalinda – moeder van zeven kinderen in de leeftijd
van 7 tot en met 25 jaar – er alleen voor kwam te
staan, werd zij lid van coöperatie Aprocassi.
En dat bood de hardwerkende Dalinda veel steun:
“De koffieboeren hier zijn aardige en sterke mensen.
Ieder lid zet zich in voor de coöperatie: we helpen
elkaar en we bouwen en vormen met elkaar een
hechte gemeenschap”.

Koffiecoöperatie Aprocassi heeft
593 leden, 70 daarvan zijn vrouw.
Alle leden bezitten samen meer dan 1.500
hectare aan koffieplantages, op een hoog
te
van 1.100 tot 1.800 meter boven zeeniveau
!

Cafetaría
Aprocassi: een
wereld van koffie.

OikoNieuws
EEN STEM HEBBEN
IN ONS BELEID?

Als lid van onze vereniging Oikocredit Nederland
kan dat! Op onze ledenvergadering op 20 mei
bent u van harte welkom om mee te praten over de
koers van de vereniging en het internationale beleid van
Oikocredit. Bovendien neemt u als lid van de vereniging deel
aan het member programma. Daarmee krijgt u voorrang bij
evenementen en leuke kortingen! Kijk voor meer informatie
op ➜ www.oikocredit.nl/member

mei

20

Komt u ons ook ontmoeten in
Utrecht? Van 2 t/m 7 april staat
ons GeluksPakhuis op Utrecht
Centraal Station! Voorbijgangers
beleven hier wat écht bijdraagt
aan het geluk van mensen, en
hoe je met microkrediet kunt
investeren in geluk.

ERBIJ ZIJN?

De algemene ledenvergadering op
20 mei start om 20.00 uur.
Voorafgaand, om 19.00 uur, vindt de
participantenvergadering plaats voor
beleggers in het Oikocredit Nederland
Fonds.

LIEVER DIGITAAL?

Over de rol van Oikocredit

Geef u op via 030-234 10 69 of mail
naar nederland@oikocredit.nl
o.v.v. de vergadering
die u wilt
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Wilt u de OikoVisie voortaan niet
meer per post, maar enkel nog
digitaal ontvangen? Mail dan naar
communicatie@oikocredit.nl
en u ontvangt de volgende
OikoVisie
OikoVisie niet meer
per post, maar in uw
mailbox.
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