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“ Als je het  
goed hebt,  
dan moet  
je ook iets 
teruggeven”



Florence Nakalema
Florence Nakalema is waterverkoopster in haar dorp in  
Oeganda. Ze woont daar samen met haar man en kinderen. 
Florence besloot om water te gaan verkopen omdat ze bij 
haar toenmalige baan te weinig verdiende. Ook was er  
niet genoeg water in de gemeenschap. Veel mensen in 
haar omgeving zijn niet aangesloten op het leidingwater,  
of ze vinden het onbetrouwbaar. Florence hoorde van  
het programma van Oikocreditpartner Tugende om een  
waterreservoir te kopen. Tugende koopt de waterresevoirs 
groot in, daardoor kon Florence een waterreservoir van 
1.000 liter en een van 10.000 liter voor een goede prijs  
kopen. Om de reservoirs te kunnen betalen heeft ze een  
lening afgesloten.  

Hoewel de moskee aan de overkant van de straat  
zes maanden geleden een gratis watervoorziening heeft  
aangelegd, komen veel mensen nog steeds water  
kopen bij Florence: “De vraag is groot en ik heb veel  
vertrouwen opgebouwd in de gemeenschap. Ik ben  
bereikbaar en flexibel”.
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Alfred Diku
Een van die bodaboda-chauffeurs in Oeganda is Alfred 
Diku. Hij woont samen met zijn vrouw en drie kinderen, 
maar sinds de coronacrisis kon het gezin moeilijk rondkomen: 
“Ik was blut en kon geen werk vinden. Een vriend van mij 
heeft ook een motortaxi en raadde mij Tugende aan”.  
Alfred heeft toen een lening afgesloten om een motor te 
kopen. Hij leerde bij Tugende ook hoe hij kon berekenen 
wat hij op een dag kan verdienen. Een drukke dag voor  
de bodaboda bestaat uit zo’n 15 tot 20 ritten. Op zondag 
werkt Alfred niet, want dan onderhoudt hij zijn motor. 

Alfred ervoer het effect van een lening in de praktijk  
en heeft grote toekomstplannen: “Zodra ik mijn lening  
heb afbetaald wil ik een tweede motor kopen. Daarna 
hoop ik een auto te kunnen kopen, zodat ik meer  
landinwaarts kan werken. Daar kan ik meer verdienen,  
omdat de vraag daar groter is”.

Oeganda ligt in het oosten van Afrika en wordt 
omringd door verschillende landen, zoals Kenia 
en Tanzania. Het land is bijna 6 keer zo groot  
als Nederland en staat bekend om de vele  
wildparken. Deze parken bestaan grotendeels  
uit tropisch regenwoud en is de leefruimte voor 
vele dieren, zoals olifanten, nijlpaarden en  
chimpansees. Helaas heeft Oeganda naast  
al het natuurschoon ook te kampen met  
(economische) problemen, die de afgelopen 
twee jaar alleen maar verergerd zijn.   

Groei en ongelijkheid
Vanaf de eeuwwisseling tot het begin van 2020 was de 
economische groei over het algemeen sterk in Oeganda. 
Volgens de Wereldbank steeg het bruto binnenlands  
product in het Afrikaanse land van $ 6 miljard in 2000  
tot $ 36 miljard in 2019. In dezelfde periode verdubbelde 
de Oegandese bevolking bijna, van 23 miljoen naar  
44 miljoen inwoners. Maar niet iedereen profiteerde in  

gelijke mate van de economische groei. Zelfs voor de 
pandemie waarschuwde ontwikkelingsorganisatie Oxfam 
al dat de ongelijkheid in Oeganda verslechterde, en leefde 
18% van de bevolking in armoede. In 2021 was dit  
percentage gestegen naar 28%. De oneerlijke verdeling 
van land is met name een groot probleem. De landbouw-
bevolking in Oeganda bestaat namelijk voor 73% uit  
vrouwen, maar vrouwen bezitten slechts 7% van het land. 

Een bodaboda 
is een motortaxi  
in Oeganda

Alfred Diku is  
bodaboda-chauffeur  
in Oeganda.

28% van de mensen 
in Oeganda leeft in 
armoede

Partners in Oeganda
Oikocredit is daarom, middels partnerorganisaties,  
aanwezig in Oeganda om de mensen daar te helpen een 
beter bestaan op te bouwen. Tugende Limited is een  
van die partners van Oikocredit in Oeganda. Tugende  
betekent “laten we gaan”. Deze naam is gekozen omdat 
Tugende veel leningen biedt aan motortaxichauffeurs. 
Deze taxi’s worden in Oeganda bodaboda’s genoemd. 
Daarnaast biedt Tugende leningen aan andere zelfstandige 
ondernemers die een microkrediet nodig hebben om hun 
bedrijf op te starten of uit te breiden.  

Florence vult  
jerrycans met 
water uit een  
van haar  
waterreservoirs. 







OikoNieuws

JAARCIJFERS 2021 STAAN ONLINE
De jaarcijfers van het Oikocredit Nederland Fonds zijn gepresenteerd tijdens  
de participantenvergadering van 23 mei. Ze zijn te vinden op onze website,  
net als de jaarrekening van de vereniging Oikocredit Nederland. 
 ➜   www.oikocredit.nl/publicaties 
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VOOR IN DE AGENDA
Woensdag 16 november bent u 
van harte welkom op de algemene 
ledenvergadering van Oikocredit 
Nederland. De vergadering start om 
19.00 uur en zal plaatsvinden  
op ons kantoor in Utrecht.

OIKOCREDIT IDENTIFICATIEDAGEN
Vanwege aangescherpte wetgeving zijn we verplicht om u  
als belegger in het Fonds te (her)identificeren. Dit doen wij  
ook voor uw veiligheid, zo voorkomen we dat er iemand onder  
uw naam een rekening opent. Wij werken samen met het  
bedrijf DataChecker om u als belegger te (her)identificeren

We merken echter dat een aantal mensen moeite heeft  
met deze online identificatie. Daarom organiseren we vanaf  
eind juni verschillende identificatiedagen in het land:

• Zwolle: woensdag 22 juni ➜ Bij Hanz
• Arnhem: vrijdag 24 juni ➜ The Green Meeting Center
• Den Haag: woensdag 29 juni ➜ Lutherse kerk
• Haarlem: vrijdag 8 juli ➜ Frame Offices Haarlem

Daarnaast kunt u zich ook identificeren op het kantoor van  
Oikocredit Nederland, vlakbij station Vaartsche Rijn in Utrecht.  
U kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

WAT MOET U MEENEMEN:
• Geldig paspoort of identiteitsbewijs (GEEN rijbewijs) 
• Kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs
•  Kopie van uw bankrekeningafschrift van de rekening  

die gekoppeld is aan uw beleggingsrekening 
bij Oikocredit, waarop uw naam, adres en 
bankrekeningnummer zichtbaar zijn. Het betreft niet een 
kopie van uw beleggingsrekening bij Oikocredit.

➜   Meer informatie op www.oikocredit.nl/identificatiedagen

nov

 16ERBIJ ZIJN? 
Geef u op via 030 234 10 69  
of mail naar  
nederland@oikocredit.nl  
o.v.v. ‘ALV 16 november’.  
Na aanmelding sturen we u, 
een paar weken voorafgaand 
aan de vergadering, de  
betreffende stukken toe.

Fatumah Nabatanzi
Een ander goed voorbeeld van het effect  
van microfinanciering is het verhaal Fatumah.  
Ze is kapster in het dorp waar ze woont en is  
alleenstaande moeder van twee kinderen. Kapper 
zijn in Oeganda is vaak seizoenswerk. Fatumah 
heeft rondom feestdagen en andere festiviteiten
veel klanten, maar voor de rest van het jaar heeft  
ze een andere bron van inkomsten nodig. Daarom 
besloot de kapster om frisdank, eten en snacks  
te verkopen in het gebouw naast haar kapsalon. 

Dankzij een lening via Tugende heeft Fatumah een 
koelkast gekocht waarin ze de frisdrank koel kan 
houden. Hierdoor is haar inkomen sterk verbeterd. 
Haar twee bedrijven helpen haar om het schoolgeld 
voor de kinderen te betalen, een huis te huren én 
ze kan nu plannen maken om haar bedrijf naar een 
drukkere plaats te verhuizen.Fatumahs inkomen is sterk verbeterd. 

Nu kan ze als alleenstaande moeder  
het schoolgeld van allebei haar kinderen 
betalen.

Feitjes  
   Oeganda



➜  Oeganda werd op  
9 oktober 1962  
onafhankelijk van het  
Verenigd Koninkrijk

 

➜  70% van de  
bevolking  
is afhankelijk  
van landbouw als  
inkomstenbron

➜  In Oeganda worden maar 
liefst 30 verschillende  
talen gesproken, waarvan 
Engels de hoofdtaal is  
en Luganda de meest  
gesproken lokale taal is 
van het land. 



Vrouwen en microkrediet
“Ik heb meerdere keren het verschil tussen vrouwen en 
mannen die microkrediet ontvangen laten onderzoeken. 
Het bleek dat vrouwen vaker succesvoller waren met hun 
onderneming en de lening vaker terugbetaalde, maar het 
bedrijf werd niet vaak heel groot. Bij de mannen werden de 
bedrijven vaker wel groter. Er is dus een bepaald gedrag  
bij vrouwen dat er voor zorgt dat ze verstandiger zijn, maar 
daardoor ook minder risico nemen. Als je sociale impact 
wil realiseren, dan kan je het geld het beste lenen aan  
vrouwen, want die besteden de opbrengsten aan hun gezin.”

Mensen helpen
“Ik ben denk ik altijd wel bezig geweest met het helpen  
van andere mensen. Naast mijn werk heb ik altijd  
nevenfuncties gehad. Ik heb in vele besturen gezeten  
en heb daar nooit geld voor gevraagd, omdat ik denk  
dat als je het goed hebt, dat je dan ook iets moet  
teruggeven aan de maatschappij. Dit doe ik door mijn  
expertise en tijd beschikbaar te stellen, zoals mijn  
voorzitterschap in het bestuur van SBONF.” 

“Ik heb tien jaar als Head Microfinance bij ING gewerkt.  
Dit bracht mij naar veel landen in Afrika, Azië en Latijns- 
Amerika waar ik in al die kleine dorpjes met mijn eigen 
ogen kon zien wat voor impact microkrediet heeft op het 
leven van mensen.” 

Screenen is belangrijk
“Tijdens een van mijn reizen kwam ik in één straat waar 
wel vier microkredietinstellingen zaten. Bij deze instellingen 
vond geen registratie of screening plaats. Zo kon iemand 
aan het begin van de straat beginnen en aan het einde van 
de straat met vier leningen eindigen. Op deze manier  
benadeel je de microkredietondernemer, want die heeft 
vaak onvoldoende besef van de gevolgen. Ik geloof dat de 
meeste instellingen wel goede intenties hebben, daar ga ik 
vanuit, maar sommigen zullen ook de intentie hebben om 
zoveel mogelijk kapitaal uit te zetten. Daarom is het zo  
belangrijk om zowel de microfinancieringsinstellingen als 
de ondernemers goed te screenen en hen te begeleiden  
in hun activiteiten.” In Suriname hadden wij het niet al te breed. Mijn ouders 

waren ongeschoold, dus ik kwam uit een relatief arm  
gezin. Ik heb gelukkig wel carrière kunnen maken en het 
geluk gehad dat ik kon studeren. Maar heel veel mensen 
kunnen niet naar school, omdat er geen geld is. Ik ben er 
van overtuigd dat als je mensen een kans geeft en een 
hand toereikt, dat dit heel veel verschil kan maken in hun 
leven. En soms hoeft dit maar een klein zetje te zijn. Ik heb 
ervaren dat mensen met een microkrediet zo dat kleine 
zetje krijgen.”

           SBONF
Stichting Bestuur Oikocredit Nederland Fonds 
(SBONF) is de beheerder van beleggingsfonds 
Oikocredit Nederland Fonds. Als beheerder  
van het Oikocredit Nederland Fonds is SBONF 
opgenomen in het register van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en staat onder 
toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche 
Bank. 

CAPACITEITSOPBOUW
Voor een sterke sociale impact werkt Oikocredit 
met een unieke financing-plus-benadering. 
Ondernemers krijgen, naast krediet, ook  
een steuntje in de rug op het gebied van 
marketing, techniek of duurzaamheid. 

Ervaring met microfinanciering
Bij ING heb ik veel verschillende functies gehad. Ik begon 
in de commercie, maar heb bijvoorbeeld ook geholpen om 
een afdeling Fraude en Kredietrisico op te zetten. En met 
deze achtergrond mocht ik van ING gaan werken aan de 
oprichting van een sociaal ethische afdeling. Het plan was 
dat ING geld op zou halen in Nederland en dat te investeren 
in ontwikkelingslanden. Eigenlijk wat Oikocredit International 
ook doet.” 

“Een van de redenen dat ik deze afdeling mocht opzetten, 
was ook mijn persoonlijke en culturele achtergrond.  

Foto genomen door Roy tijdens 
één van zijn reizen in India

Een interview met Roy Budjhawan, over zijn ervaring met  

    microfinanciering en zijn rol als voorzitter van het bestuur  

van Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds

“ Als je het goed hebt, dan  
moet je ook iets teruggeven”

Roy Budjhawan is vader van twee jongens van 19 en 25 jaar. Hij is in 1968 geboren in  
Suriname en op zijn 11e met het gezin naar Nederland verhuisd. Hij studeerde hier economie 
en rechten en begon zijn carrière als management trainee bij ING Bank en groeide daar door 
tot Head Microfinance. Door zijn werk heeft Roy veel ervaring met microfinanciering en kwam hij 
veel in contact met Oikocredit, dus toen hij in 2020 werd gevraagd om voorzitter te worden van 
Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds, hoefde hij niet lang na te denken.

“Ik heb dit niet specifiek in mijn opvoeding meegekregen, 
het goed doen voor een ander. Maar mijn ouders gaven  
wel altijd het goede voorbeeld. Mijn ouders waren arm in 
Suriname. Ze waren ongeschoold en hadden vijf kinderen. 
Maar toch, als iemand hulp nodig had, dan stonden ze  
altijd klaar. Het geven zit wel bij ons in het gezin. Het nooit 
benadelen van anderen hebben ze mij wel meegegeven. 
Zulke dingen neem je toch mee en dat doen we dan ook in 
ons eigen gezin. Goed doen voor mens en maatschappij.”

➜ Lees het volledige interview met Roy Budjhawan op 
www.oikocredit.nl/interview-roy 

Roy is sinds 
2021 is hij 
Hoofd 
Impact bij 
Vebego 
International.

“Ik heb altijd fijn 
samengewerkt  
met Oikocredit.”



Arthur van Schendelstraat 550,  
3511 MH Utrecht

1  Bijdragen aan bewustwording over wereldwijde armoede 

2  Al 45 jaar een community van impactmakers 

3  Onderdeel van een wereldwijde beweging 

4  Speciale acties exclusief voor leden 

5  Lid worden kan al vanaf € 20 per jaar (fiscaal aftrekbaar) 

5 redenen  
     OM lid TE WORDEN 


