
Utrecht, 20 mei 2014

‘Ik hou wat vakantiegeld over. Geef ik het aan een goed doel of zal ik het beleggen?’
‘Waarom kiezen?’, vroeg ik, ‘Met Oikocredit doe je het allebei.’

Geachte heer Modelnaam,

Het is natuurlijk goed mogelijk dat mijn reactie op bovenstaande vraag ook voor u een verrassing 
is. Want hoewel Oikocredit ondernemende mensen in kansarme posities uitermate succesvol 
ondersteunt met microkrediet, weten niet veel mensen dat zij kunnen beleggen in Oikocredit. 

Mag ik u er iets meer over vertellen?

Oikocredit is in 1975 door jonge politiek geëngageerde leden van de Wereldraad van Kerken 
opgericht. We helpen dus al bijna 40 jaar mensen in ontwikkelingsgebieden structureel uit de 
armoede. Niet door hun geld te geven, maar door hun geld te lenen in de vorm van een micro-
krediet. Vervolgens zorgen we voor een intensieve zakelijke begeleiding, zodat ze hun lening later 
zorgeloos kunnen terugbetalen.

Zoals Perpetual uit Ghana. Met 200 euro microkrediet heeft ze een naaimachine gekocht en is
ze een bedrijf begonnen. Op die manier kan ze kleding maken, die kleding verkopen, haar 
levensomstandigheden verbeteren en de lening vervolgens terugbetalen. Inmiddels maakt ze 
alle schooluniformen voor de plaatselijke school.

In die bijna 40 jaar dat we bestaan hebben we geleerd dat lenen in plaats van geven voor meer
zelfvertrouwen en economische productiviteit zorgt. Door te lenen ontstaat bovendien een 
gelijkwaardige relatie tussen de partijen. Mensen zijn ermee in staat hun lot in eigen hand te 
nemen. Op die wijze is Oikocredit actief in ruim 75 landen en we ondersteunen met onze
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Oikocredit Nederland Fonds:
Laagste risico-indicatie!

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (hierna ONF) opgenomen in het register van de AFM. 
ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico’s verbonden aan een belegging in het ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. 
Tussen de 97% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie vindt u op onze website www.oikocredit.nl

- leest u alstublieft verder aan de andere zijde -
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849 partners jaarlijks meer dan 28 miljoen mensen. We beheren inmiddels 620 miljoen euro van 
ruim 50.000 beleggers wereldwijd. 

In de folder bij deze brief leest u meer over het effect van Oikocredit. U mag gerust de conclusie 
trekken dat dit het soort ontwikkelingshulp is dat uitermate effectief is. Uw geld verdwijnt niet
van de radar. Iedere euro die u erin belegt heeft effect. Kansarme mensen krijgen dankzij uw 
belegging daadwerkelijk de kans waar ze zo lang op gewacht hebben. En u wordt beloond met een 
rendement dat voldoening geeft. Sinds de oprichting is er ieder jaar 1,55% dividend uitgekeerd. 

Dat is natuurlijk geen wereldschokkend dividend. Als u een doorgewinterde belegger bent haalt
u er wellicht uw schouders voor op. Maar als u (ook) gewend bent om aan goede doelen te geven 
zult u zich realiseren dat het sociaal rendement daarentegen enorm is. Het is een geheel andere 
benadering van ontwikkelingshulp. Oikocredit microkrediet is met recht hulp om iets te
ontwikkelen. Om iets in gang te zetten.

Doet u ook mee?

In Nederland kunt u beleggen via het Oikocredit Nederland Fonds. De afgelopen 10 jaar ontvingen 
onze investeerders ieder jaar 1,55% dividend. Vandaar dat we in de laagste risicocategorie vallen: 
categorie 1. Met 200 euro belegt u al in een participatie van het Oikocredit Nederland Fonds. 
U kunt zoveel participaties kopen als u wilt. Bovendien kunt u uw belegging iedere maand weer 
aan ons terugverkopen zonder kosten. Leest u maar eens in de folder bij deze brief of neem een 
kijkje op de website www.investereninmensen.nl.

Heeft u vervolgens nog vragen? Ik beantwoord ze graag persoonlijk. 
Mailt u mij dan op hverheijen@oikocredit.org.

Met vriendelijke groet,

Hann Verheijen
directeur Oikocredit Nederland

PS Stuurt u het inschrijfformulier bij voorkeur vandaag nog aan ons terug. Er staan 
 in ontwikkelingslanden veel beginnende ondernemers in de startblokken om met
 uw investering een eigen bedrijf te beginnen.
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