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We hebben de OikoVisie  
in een nieuw jasje gestoken:  
in plaats van vier keer per jaar 
ontvangt u de OikoVisie vanaf 

nu twee keer per jaar, maar  
dan in een iets grotere,  

uitgebreide versie. 

De reden voor de verandering is dat we nu meer 
ruimte hebben en u als lezer meer diepgang kunnen 
bieden in onze artikelen. Uit de input van onze  
Ledenraad en de in mei gehouden enquête onder  
leden en beleggers bleek die extra ruimte voor  
verdieping een wens van veel van onze relaties te 
zijn. Bovendien besparen we, door de OikoVisie  
twee keer per jaar te verzenden, veel op de kosten 
van drukwerk en verzending. Én is het minder  
belastend voor het milieu. 

We trappen deze eerste, geüpdatete OikoVisie  
gelijk af met een bijzonder thema: Oikocredit is  
namelijk jarig! We nemen u mee door een wereld 
waarin Oikocredit 45 jaar lang bestaat. En dat niet  
alleen: in het kader van ons 45-jarig bestaan, maakt  
u kans om producten te winnen die gemaakt zijn  
door microkredietondernemers. Ook is er een 
cadeaubeleggingsactie, waarbij u nu tijdelijk het 
nieuwe microkrediet-memoryspel kunt geven.

Kortom, er is genoeg te ontdekken in deze nieuwe 
OikoVisie. Veel leesplezier toegewenst! 

Eric Holterhues
Directeur Oikocredit Nederland

Samen pionieren voor impact 

Toen Oikocredit 45 jaar geleden werd opgericht, 
met als doel om verantwoord te investeren, 
werd dit een controversieel idee gevonden.  
Oikocredit was daarmee een voortrekker op het 
gebied van microfinanciering en sociale impact. 
Vandaag is Oikocredit een van de grootste  
social impact-investeerders ter wereld. En  
die pioniersrol zie je anno 2020 nog steeds  
terugkomen, bijvoorbeeld in onze investeringen 
in nieuwe technologieën, zoals fintech.

In 1975, het jaar van Oikocredits oprichting, werden de 
grondleggers vooral gedreven door de problemen die destijds 
de krantenkoppen domineerden, zoals het apartheidsregime 
in Zuid-Afrika en de oorlog in Vietnam. Zij wilden zeker  
weten wat de bestemming was van de beleggingen van  
de verschillende kerken waar ze bij waren aangesloten: 
droegen ze niet indirect bij aan die misstanden in de wereld 
door via banken en grote fondsen te investeren? 

Nieuw en controversieel 
Als tegenreactie werd Oikocredit opgericht: om kerken  
en andere organisaties de mogelijkheid te bieden om  
verantwoord te investeren. Én om zo kansen te creëren  
voor mensen in kansarme posities, om een beter leven op 
te bouwen. Met als uiteindelijk doel bij te dragen aan het  
terugdringen van armoede in de wereld. Het idee voor  
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Voorwoord

In 1981 schreef The New York Times over Oikocredit. 
Het was al langer vanzelfsprekend om geld te géven 
aan de allerarmsten, maar in hen ínvesteren via  
leningen was nieuw. In die tijd was dit een radicale 
verandering van het concept ontwikkelingshulp.

“Het is me veel waard  
te weten dat mijn geld 
terecht komt bij mensen 

die het echt verdienen.” 
– Jeu, belegger uit Valkenburg

Oikocredit was in de ogen van veel mensen zowel  
innovatief als controversieel. Maar door de jaren heen  
wisten steeds meer particulieren en organisaties Oikocredit 
te vinden als alternatieve investering om zo bij te dragen 
aan een solidaire, rechtvaardige wereld. 

Koningin Máxima
De eerste lening specifiek voor microfinanciering verstrekte 
Oikocredit in 1987 aan Fundación Solidaridad in Chili.  
Het verstrekken van grotere leningen aan organisaties  
die lokaal actief zijn met microkrediet heeft sindsdien een 
vlucht genomen. Met de rol van koningin Máxima als  
voorvechter van inclusieve financiering (waar microkrediet 
onderdeel van is), krijgt microkrediet als concept wereldwijd 
nog meer steun. Dat komt met name door haar rol bij de 
Verenigde Naties (VN) als ‘Speciale pleitbezorger van de 
VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor 
ontwikkeling’. Door nauw samen te werken met internationale 
partners zet ze dit thema wereldwijd steeds beter op de 
kaart. De koningin bezoekt regelmatig projecten om in  
gesprek te gaan met gezinnen met lage inkomens, eigenaren 
van kleine bedrijven en beleidsmakers.

Inmiddels maken microfinancieringsinstellingen meer dan 
80% uit van Oikocredits financieringsportefeuille. Anno 
2020 heeft Oikocredit meer dan € 750 miljoen aan leningen 
uitstaan aan microfinancieringspartners. 

Oikocredits eerste lening was voor het financieren van huizen voor de  
laagstbetaalde medewerkers van een ziekenhuis in het zuiden van India.  
De 311 huizen die zijn gebouwd staan er vandaag de dag nog steeds.  
Veel van deze huizen worden nu bewoond door de volgende generaties!



Pionieren anno 2020
In de afgelopen decennia heeft sociaal beleggen flink  
terrein gewonnen. Inmiddels is beleggen met impact  
dan ook steeds meer de norm. En gelukkig maar. Toch  
wil Oikocredit niet stil blijven staan. Pionieren zit nog 
steeds in ons DNA. Daarom focust Oikocredit ook op  
vernieuwende landbouwmethoden, duurzame energie  
en technologische ontwikkeling, zoals fintech. Dat staat 
voor innovatieve, digitale manieren om geldprocessen  
te vereenvoudigen en te versnellen. Een uitkomst voor  
microfinancieringsinstellingen, maar ook juist voor de  

OikoNieuws

VOOR IN DE AGENDA
Doordat we de OikoVisie vanaf nu tweemaal per 
jaar gaan versturen, in plaats van vier keer per 
jaar, nodigen we u alvast uit voor onze algemene 
ledenvergadering op maandag 31 mei 2021.  
U bent dan van harte welkom om mee te  
praten over de koers van de vereniging en het  
internationale beleid van Oikocredit. 

ERBIJ ZIJN?
De algemene ledenvergadering op 31 mei 
start om 20.00 uur. Voorafgaand, om 19.00 
uur, vindt de participantenvergadering plaats 
voor beleggers in het Oikocredit Nederland 
Fonds.

Geef u op via 030-234 10 69 of mail  
naar nederland@oikocredit.nl o.v.v.  
de vergadering die u wilt bijwonen.  
Na aanmelding sturen we u, een paar  
weken voorafgaand aan de vergadering,  
de betreffende stukken toe.

31
mei

NIEUW: 
BROCHURE SCHENKEN 
EN NALATEN
Veel leden en beleggers vinden het  
belangrijk dat er iets goeds met hun 
geld gebeurt – zowel nu, als na het  
leven. En dat hun geld, of een deel 
daarvan, besteed wordt aan projecten 
die zij een warm hart toedragen. Zeer 
regelmatig krijgen we dan ook de vraag 
wat de mogelijkheden zijn rondom 
schenken en nalaten aan Oikocredit. 
We hebben alle opties op een rij gezet  
in onze nieuw brochure over schenken 
en nalaten aan Oikocredit Nederland!

➜  Download hier  
de brochure:

     
 

Met het corona-solidariteitsfonds  
hebben we in totaal 38 partners  
geholpen met de aanschaf van onder 
meer mondkapjes en desinfecteer- 
middelen voor kleinschalige  
ondernemers in Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika. Dankzij donaties 
van beleggers en leden van Oikocredit 
Nederland hebben we meer dan  

€ 50.000 opgehaald! De helft van  
dit bedrag komt ten goede aan  
corona-hulp voor ondernemers.  
Zo is € 17.745 naar het corona- 
solidariteitsfonds gegaan en € 7.508 
naar het ‘Innovation in Response to  
COVID’-programma. In totaal is er 
door het hele Oikocredit-netwerk 
zelfs € 69.698 opgehaald.

TERUGBLIK CORONA-SOLIDARITEITSACTIE

“ Oikocredit verandert de 
situatie. Ze helpt boeren 
in ontwikkelingslanden 
een beter bestaan 
op te bouwen, juist in 
moeilijke gebieden waar 
weinig organisaties zich aan  
willen branden.”  
– Coen, belegger en lid uit Alphen a/d Rijn

eindklant: de ondernemer. Want zo kunnen 
zij geld overmaken via een mobiele  
telefoon, zonder dat een traditionele 
bankrekening nodig is. Voor boeren en  
inheemse bevolkingsgroepen die in  
afgelegen, rurale gebieden wonen waar 
geen financiële instelling in de buurt is,  
is dit een uitkomst.

Onze beleggers zijn 
onze toegevoegde waarde
Voor Oikocredit is de impact die een  
investering heeft op de levens van mensen 
de kern waar het om draait, al 45 jaar.  

Of dat nu fintech is voor de microfinancieringssector, een 
landbouwinnovatie voor een koffieboer of een thuispakket 
op zonne-energie voor huizen die niet aan het elektriciteits-
net verbonden zijn. Want door middel van het financieren 
van organisaties die actief zijn met microfinanciering,  

“Wat betekent positieve 
impact voor mij? Wetend 
dat ik via Oikocredit  
Nederland bijdraag 

aan het voortbestaan en 
de ontwikkeling van huidige 

en toekomstige generaties in  
andere werelddelen!” – Nathalie, belegger  
en lid uit Heemskerk

Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen, 
zoals fintech, kunnen mensen in afgelegen 
gebieden toch eenvoudig hun financiële  
zaken regelen. Op de foto: cassaveboer 
Jacques Niyongir uit Rwanda.

landbouw en duurzame energie hebben we een enorme 
impact op de levens van miljoenen mensen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. En het zijn onze meer dan 59.000  
beleggers en leden wereldwijd die dit mogelijk maken.  
Zo streven we al 45 jaar, sámen met onze beleggers,  
naar een wereldwijde, rechtvaardige samenleving waarin 
welvaart eerlijk wordt gedeeld en alle mensen de kans  
krijgen om een waardig leven te creëren.



Niet alleen bij Oikocredit is het feest omdat we 45 jaar bestaan. Ook Sinterklaas en  
kerst staan weer voor de deur. Steeds vaker stellen mensen de vraag aan Oikocredit 
Nederland of er ook de mogelijkheid is om een belegging cadeau te geven. Dat kan  
zeker. En niet alleen bij landelijke feestdagen zoals kerst, maar ook voor persoonlijke,  
feestelijke momenten zoals het vieren van een verjaardag of huwelijksjubileum.  
We spraken met een echtpaar dat dit deed.  

HET GEVEN VAN EEN CADEAUBELEGGING 
GAAT IN DRIE EENVOUDIGE STAPPEN:

1.  Maak een keuze welk bedrag u cadeau wilt geven
2.  Download het formulier op  

www.oikocredit.nl/duurzaam-cadeau  
en vul uw eigen gegevens in 

3.  Dan is het moment daar: het cadeau kan  
gegeven worden. 

En dat geven, dat is natuurlijk het allerleukste.  
Of, zoals Herman en Sylvia zelf zeggen: “Gedeelde 
vreugd, is dubbele vreugd”.

Na ontvangst vult de ontvanger zijn of haar  
gegevens in en stuurt het formulier naar ons op. 
Wij zorgen dan voor een goede afhandeling van  
uw cadeaubelegging(en).

NIEUW:  
MICROKREDIET-MEMORYSPEL
Omdat Oikocredit 45 jaar bestaat hebben we het  
Oikocredit-memoryspel gemaakt. In dit spel koppelt  
u het juiste product aan de bijbehorende microkrediet-
ondernemer. Een uniek spel, want alle ondernemers 
die u ziet op de speelkaarten zijn ondernemers die 
met behulp van microkrediet via Oikocredit hun  
bedrijf hebben opgezet of uitgebouwd! 

Match bijvoorbeeld het kaartje van marktvrouw 
Marta uit Mexico met het kaartje waarop de  
bananen staan die ze vanuit haar eigen kraam  
verkoopt. Of koppel bakker Mauricio uit El Salvador 
aan het kaartje met het brood dat hij bakt in zijn  
eigen bakkerij. Het spel bestaat uit 24 setjes van  
ondernemers en producten. 

➜ Om het geven van een cadeaubelegging nog  
leuker te maken kunt u deze speciale microkrediet-
memory voor € 2,50 bijkopen bij uw cadeaubelegging. 
Ga naar oikocredit.nl/cadeau voor meer informatie 
en voor de voorwaarden. Wees er snel bij, want op=op. 

Mauricio uit  
El Salvador is de  
eigenaar van een 
bakkerij. Met een 
lening kocht hij het 
pand waar hij nu  
in zit. Ondertussen 
heeft hij 12 mensen 
in dienst. En zijn 
bakkerij is moderner 
geworden: er staan 

machines die het werk versnellen!

“Dankzij micro-
krediet hebben we 
ons assortiment 
kunnen uitbreiden 
en heb ik nu meer 
inkomsten”, vertelt 
marktvrouw Marta 
trots. Haar vader 
startte 32 jaar  
geleden met de 
marktkraam. Hij 

koopt nog steeds de groenten en fruit in, maar 
Marta en haar neef verkopen het iedere dag op de 
markt. “Als onze winst nog meer toeneemt, dan 
kopen we een eigen pick-up-truck. Nu moeten we 
er steeds eentje huren. En ik wil dat ons bedrijf 
nog meer groeit, want dan kan ik mijn kinderen 
méér kansen bieden in het leven”, zegt Marta 
over haar toekomstdromen.

Om hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren, wilden  
Herman en Sylvia* in eerste instantie een feest geven  
met vrienden en familie. Maar vanwege het coronavirus  
zagen zij dit niet meer zitten. “Toch wilden we iets  
speciaals doen om ons jubileum te vieren. We zagen  
daartoe kans door een cadeau te geven, in plaats  
van cadeaus te ontvangen”, vertelt het echtpaar over  
de keuze om aan hun gasten een belegging in het  
Oikocredit Nederland Fonds cadeau te geven. Zij vonden 
dit, juist in deze roerige tijd, een mooi gebaar: “We delen 
zo onze feestvreugde met mensen voor wie het leven  
vaak veel minder een feest is dan voor ons”.

Delen is vermenigvuldigen
Waarom dan specifiek de keuze voor een cadeaubelegging 
van Oikocredit Nederland? “Het mooie aan microkrediet 
vinden we dat dit ondernemers aanspreekt op hun  
verantwoordelijkheid. Zo neem je mensen serieus en  
behouden ze hun waardigheid.”

Door een belegging cadeau te geven

Feestvreugde delen

 “ We wilden iets speciaals 
doen om ons jubileum  
te vieren”

Een cadeau met impact
Met een belegging in het Oikocredit Nederland  
Fonds geeft u zo een uniek en betekenisvol cadeau.  
Want dit belegde geld wordt geïnvesteerd in onder- 
nemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  
Zodat zij zélf hun bestaan kunnen verbeteren.  
Een origineel cadeau met wereldwijde impact dus!

*  Het echtpaar in dit artikel wil graag anoniem blijven. Herman en Sylvia 
zijn daarom gefingeerde namen. Hun echte namen zijn bij Oikocredit  
Nederland bekend. Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in  

het register van de AFM. ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF.



Wie jarig is, trakteert!
Op 4 november bestaat Oikocredit 45 jaar. Dat danken we aan leden en  
beleggers zoals u. Daarom willen wij onze achterban graag trakteren! Doe mee,  
kijk op www.oikocredit.nl/45jaar en maak kans op een van deze producten. 

➜ 3X 
Doeken  
uit Ghana

➜ 2X 
Armband uit India  

(1 rood, 1 blauw)

➜ 6X 
Oikocredit-
Dopper

➜ 1X 
Ketting  
uit Ghana

➜ 3X 
Ketting  
uit India

➜ 100X 
Zaklamp op 
zonne-energie

Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht


