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DUURZAME
ENERGIE VOOR
MAXIMALE
SOCIALE IMPACT
Zonne-energie
op kredietbasis

Duurzame energie voor
maximale sociale impact
Voor mensen op het platteland.
Wereldwijd hebben 1,7 miljard mensen
géén of beperkte toegang tot financiële
basisdiensten, zoals microkrediet.
Veel van hen wonen in afgelegen
plattelandsgebieden, hebben een laag
en onregelmatig inkomen en veelal
geen toegang tot elektriciteits- of andere
energienetwerken. Drie miljard mensen
zijn afhankelijk van hout of kolen als
brandstof om te koken of voor verwarming.
Met als gevolg schadelijke dampen en
ontbossing, zaken die in belangrijke mate
bijdragen aan klimaatverandering.

DOOR TE INVESTEREN IN
DUURZAME ENERGIE:
➜C
 reëert Oikocredit grote sociale impact
voor mensen met lage inkomens in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika
➜ Wordt economische groei bevorderd,
armoede verminderd en de kwaliteit van
leven verbeterd
➜ En neemt het gebruik van fossiele
brandstoffen af

Landbouwer
Rabin Koley
met zijn
waterpomp op
zonne-energie.

De Indiase Kamla
bij het zonnepaneel
dat haar waterpompinstallatie
aandrijft. Voorheen
maakte ze gebruik
van een dieselpomp.

OIKOCREDIT INVESTEERT IN DEZE
DUURZAME-ENERGIEGEBIEDEN:
1. OFF-GRID
(niet aangesloten op het elektriciteitsnet)
Zonne-energiesystemen voor thuis of
voor bijvoorbeeld het bewateren van
gewassen. Het grootste deel van Oikocredits
investeringen in duurzame energie zijn
investeringen in off-grid-energieprojecten.

Daarom is duurzame energie, naast inclusieve financiering
en landbouw, een van de drie focussectoren waarin
Oikocredit investeert. Zo steunt Oikocredit ontwikkelingsdoel (SDG) 7 van de Verenigde Naties: toegang tot
betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor
iedereen. Dat is van groot belang, want energie is nodig
om te wonen en werken. Anderzijds is energiewinning ook
een van de grootste issues van deze tijd: ten minste 60%
van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt
door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie.

2. ON-GRID
(aangesloten op het elektriciteitsnet)
Veelal grotere duurzame-energieprojecten,
waarbij energie duurzaam opgewekt wordt
door middel van zon, wind, waterkracht en/
of biomassa. Oikocredit investeert alleen in
on-grid-projecten wanneer grote groepen
achtergestelde gemeenschappen hiermee
toegang krijgen tot energie.

“Dankzij de straatlantaarns op zonneenergie kunnen we in het donker veilig over
straat lopen en later thuiskomen”, vertellen
de mensen op straat in Bagnan (India).

Met onze investeringen streven we naar een maximale
sociale impact op de levens van mensen op het
platteland in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Oikocredits
doel voor 2022 is om via haar partners 100.000
huishoudens te bereiken met toegang tot duurzame energie.
Door mensen met lage inkomens in afgelegen plattelandsgebieden toegang te bieden tot betaalbare en
duurzame energie, bieden we hen ook toegang tot betere
levensomstandigheden. Benieuwd hoe dat in de praktijk
werkt? Op de andere zijde van OikoVisie vertellen de
Ghanese Joana, Samuel en Henry over hoe duurzame
energie hun levens heeft veranderd.

Zonne-energie
op kredietbasis

ing én
Grote impact voor gezin, ondernem
de lokale gemeenschap
Kilometers naar het volgende dorp
moeten lopen om je mobiele telefoon
op te kunnen laden bij dat ene
elektriciteitspunt in de hele omgeving.
Ondernemers die hun winkel om
18.00 uur noodgedwongen moeten
sluiten omdat het donker is, zowel
buiten als in de winkel zelf. Het is de
realiteit voor meer dan 150 miljoen
mensen, met name in afgelegen
plattelandsgebieden, in West-Afrika die
geen toegang hebben tot elektriciteit.
Als er al elektriciteit is aangelegd in de omgeving,
dan is dat vaak onbetrouwbaar, omdat de stroom
regelmatig uitvalt. Zonne-energiesystemen,
speciaal voor mensen met een laag inkomen en
wonend in rurale gebieden, zijn dan een uitkomst.
“We gaan echt naar verafgelegen plattelandsgebieden”, vertelt Efuwa Quansah – landelijk
manager bij PEG Ghana, een van Oikocredits
twaalf duurzame-energiepartners. “Soms denk ik
dat we zelfs dieper de gebieden ingaan dan gezondheidszorgorganisaties doen voor vaccinaties”.

“We hebben ons pakket bij PEG nu twee jaar
en over negen maanden is onze lening volledig
afgelost”, vertelt Samuel Tetteh, getrouwd en
vader van twee kinderen. Hij is zelf boer en
chauffeur, zijn vrouw heeft een winkel.
“Eerst zaten we ’s avonds in het donker. Nu
hebben we licht en dat maakt ons huis er een
stuk gezelliger op. Daarnaast is het
fantastisch voor onze kinderen, zij kunnen
nu ’s avonds fatsoenlijk hun huiswerk
maken”, vertelt Samuel over de impact
van PEGs zonne-energiesysteem.

PEGs zonne-energiesystemen bestaan uit een batterij,
een zonnepaneel van 8 Watt, twee lampen, een zaklamp,
een radio en een oplader. Ook kunnen klanten een
televisie op zonne-energie afnemen. Klanten betalen
het systeem binnen een of twee jaar af in maandelijkse
termijnen.

Zorgverzekering
Als klanten meer willen aflossen dan nodig, dan kan dat.
Voor cacaoboeren is dit bijvoorbeeld een uitkomst. In het

Henry Teyeh Korblah is al vier jaar
klant van PEG. Twee maanden geleden
heeft hij het zonne-energiepakket met
televisie afgenomen voor de winkel
van zijn vrouw. Lang niet iedereen in
de omgeving heeft een televisie, dus
regelmatig komt men langs in de winkel
om televisie te kijken én ondertussen
kopen ze wat. Ook het licht is een
verbetering, want eerder moest Henry’s
vrouw zich in het donker behelpen met
een zaklamp.

goede seizoen lossen zij meer af, in het droge seizoen
kunnen de boeren dan tijdelijk minder aflossen.
Bij goed betaalgedrag hebben klanten daarnaast recht
op gratis zorgverzekering. Dat is belangrijk, want na een
ziekenhuisbezoek wacht mensen vaak de verrassing
van onverwachte, torenhoge rekeningen. Dit maakt het
terugbetalen van de lening moeilijker. Mocht het toch
voorkomen dat een lening niet terugbetaald wordt, dan
blijft PEG in nauw contact met de klant om samen een
terugbetalingsplan op te stellen.

“Mensen uit het hele
dorp komen bij ons
hun telefoon opladen
als de stroom weer
eens is uitgevallen.
Ik heb daar geen
last van, met zonneenergie”, vertelt een
enthousiaste Joana.

OikoNieuws
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op onze ledenvergadering op 25 mei
bent u van harte welkom om mee te
praten over de koers van de vereniging en
het internationale beleid van Oikocredit.

mei

25

FISCAAL VOORDEEL LEDEN
Bent u lid van onze vereniging? Dan is de contributie
die u jaarlijks betaalt fiscaal aftrekbaar bij de aangifte
inkomstenbelasting! Hoe dat precies zit leest u op
www.oikocredit.nl/member

AANMELDEN

De algemene ledenvergadering
op 25 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.
U kunt zich ook aanmelden via
www.oikocredit.nl/alv. Na aanmelding
sturen we u de betreffende stukken
toe.

Foto’s
Opmeer Reports
Vormgeving
3mandesign.nl

Wij zoeken beleggers en leden
die een review willen schrijven
over Oikocredit Nederland!

Waarom een review schrijven?
➜ Hiermee helpt u anderen bij het
maken van een keuze voor
Oikocredit
➜ Transparante en eerlijke klantreviews helpen ons om nieuwe
beleggers en leden aan te trekken
➜ Hoe meer mensen met Oikocredit
meedoen, hoe groter onze impact
wordt!
Kijk voor meer informatie op
www.oikocredit.nl/mijnmening
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