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DE EFFECTEN  
VAN DE CORONA- 
PANDEMIE VOOR  

MICRO-ONDERNEMERS

Solidariteitsfonds als extra 
steun voor ondernemers



Wat een lockdown betekent voor 
kleinschalige ondernemers
Door de maatregelen worden arme mensen in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika extra hard getroffen. Kleinschalige 
boeren zijn niet langer in staat hun producten naar de 
fabriek te brengen. Social distancing en lockdowns in 
zowel producerende als consumerende landen hebben 
al verstrekkende gevolgen gehad voor boeren: “Het 
sluiten van verwerkingsbedrijven en landsgrenzen  
en trage afhandeling in havens hebben geleid tot  
betalingsachterstanden”, vertelt Hans Perk (land-
bouwspecialist en Regiodirecteur Afrika bij Oikocredit  
International). “En nu restaurants en koffietentjes in veel 

delen van de wereld gesloten zijn, is het slechts 
een kwestie van tijd voordat dit zich vertaalt in  
lagere prijzen en geannuleerde contracten van  
internationale kopers”, vult Perk aan.

Lees het volledige interview (Engelstalig) 
met Hans Perk over koffie, cacao en 
het coronavirus op onze website
 

Voor micro-ondernemers betekent het sluiten van 
markten onmiddellijk het einde van hun dagelijkse  
inkomsten. Een dag niet werken betekent geen 
geld voor eten. Zo worden mensen in landen 
waar Oikocredit actief is met investeringen veelal 
directer geraakt door de coronapandemie dan in 
een land als Nederland. Want zij hebben vaak 

geen spaargeld of toegang tot betaalbare gezondheids-
zorg. Een lockdown betekent voor hen geen inkomen en 
geen sociale zekerheid om op terug te vallen.

Het coronavirus COVID-19 raakt ons  
allemaal, waar ter wereld we ook wonen.  
De effecten zijn voelbaar. Overal ter wereld 
worden we beperkt in onze vrijheid – zoveel 
mogelijk thuisblijven, afstand houden van 
elkaar en contact met vrienden en familie 
verloopt anders dan we gewend zijn.  
Ook economisch zijn het uitdagende  
tijden. Het (economische) effect van de 
corona-pandemie zal voor mensen die  
in armoede leven extra groot zijn. 

Het effect van de 
coronapandemie 
Voor Oikocredit en micro-ondernemers

Cacaoboer Elber Huancas voor zijn huis 
in de Amazonas-regio, in het noorden van 
Peru. Miljoenen boeren wereldwijd zijn 
afhankelijk van ons dagelijkse kopje 
koffie, thee of stukje chocola.



Extra ondersteuning:  
(online) hulp voor  
partners
Oikocredit heeft veelvuldig contact met alle 
partners en houdt via lokale kantoren de  
actuele situatie nauwlettend in de gaten.  
Oikocredit biedt al haar partners in deze tijd 
extra ondersteuning door middel van (online) 
trainingen en digitale ‘koffiesessies’ waarin  
bijvoorbeeld een meer ervaren microfinancierings-
instelling (MFI) haar ervaringen deelt over het 
omgaan met deze crisis. Kleinere en nieuwere organisaties 
kunnen zich hieraan optrekken en hiervan leren. 

 
De eerste sessie was met 
Dr. Godwin Ehigiamusoe, 
oprichter en directeur  
van Oikocredits partner  
LAPO-bank – een  
Nigeriaanse MFI. Meer  
dan 90% van de klanten  
is vrouw. De organisatie  
zet zich al jaren in voor het  
terugdringen van de armoede 
in Nigeria. Ehigiamusoe  
vertelde over de huidige  
uitdagingen voor LAPO-bank 
en haar klanten: “Grote  
delen van het land zijn  
(gedeeltelijk) in lockdown. 
Veel ondernemers kunnen 

hun onderneming niet meer, of niet volledig, draaiende 
houden. Alleen winkels die voedingsmiddelen of  
medische producten verkopen kunnen openblijven.”*

Noodplan
LAPO-bank heeft daarom een noodplan opgesteld,  
gebaseerd op drie vragen: 1) Hoe kunnen we onze klanten 
en medewerkers beschermen tegen besmettingen?  
2) Hoe gaan we om met de nadelige gevolgen van de 
crisis voor onze organisatie? 3) Als er een volledige  
lockdown is, hoe kunnen we dan de negatieve impact 
hiervan op onze klanten en op de werkprocessen van 
onze organisatie verminderen? “In de praktijk betekent 
dit dat alle bijeenkomsten, ook die van leengroepen,  

Dr. Godwin  
Ehigiamusoe

“ We moeten op alles  
voorbereid zijn.”

Fysieke bijeenkomsten,  
zoals trainingen voor  
ondernemers of vergaderingen 
van leengroepen, kunnen 
voorlopig niet doorgaan. 



geannuleerd zijn om ervoor te zorgen dat het virus zich 
niet tijdens een van die bijeenkomsten kan verspreiden”, 
licht Ehigiamusoe toe. “Ook incasseren we nu geen  
aflossingen meer op leningen en verstrekken we tijdelijk 
geen nieuwe leningen.” Kantoormedewerkers van  
LAPO-bank werken verder zoveel mogelijk thuis.

Als de crisis voortduurt 
Medewerkers van LAPO-bank bellen regelmatig met alle 
klanten om te vragen hoe het met hen gaat, hoe de crisis 
hen raakt en wat zij doen om zichzelf en hun bedrijf  
te beschermen. “Bellen met onze klanten doen  
we al jaren, en juist in deze situatie is dit contact 
van groot belang gebleken. We vragen ook naar 
hun verwachtingen van ons als de crisis voorbij is.  
Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij hen 
kunnen ondersteunen”, zegt Ehigiamusoe. 
 
“We bevinden ons midden op een oceaan en  
weten niet in welke richting we bewegen. En de 
vraag wat daarna komt, speelt zowel voor ons als 
organisatie als voor onze klanten een belangrijke 
rol. We moeten snel kunnen schakelen. Het is  
mogelijk dat onze klanten voor hun bedrijf geen 
grondstoffen meer hebben. Als ze geen werkkapitaal 
meer hebben, kan het zijn dat ze alles hebben  
opgebruikt om te overleven, we moeten voorbereid 
zijn.”

* Cijfers en actuele informatie veranderen dagelijks.

Bekijk ‘Leren van leiders: een kop koffie  
met Dr. Godwin Ehigiamusoe’ op YouTube 
(Engelstalig)

Telefonisch contact met  
ondernemers om te horen hoe  
het met hen gaat wordt enorm  
gewaardeerd. Op de foto  
H.N. Nagesh met zijn telefoon  
bij maïsstekjes (India). 

  “ We bevinden ons 
midden op een 
oceaan en weten 
niet in welke richting 
we bewegen.”

➜ Lees verder op andere zijde



Steun partners en ondernemers

Extra ondersteuning:  
solidariteits-fonds voor partners
Juist omdat de effecten van de coronapandemie voor ondernemers 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika het meest voelbaar zullen zijn, 
hebben we binnen de Oikocredit International Support Foundation, 
waarmee we onze capaciteitsopbouwg financieren, een speciaal  
corona-solidariteitsfonds ingericht. Hiermee willen we onze partners 
helpen om hun klanten direct extra ondersteuning te bieden. 

Vanuit het fonds worden donaties gegeven aan met name kleinere 
MFI’s, die werken met kleine budgetten. Met deze donaties kunnen 
mondkapjes, desinfecteermiddelen en en andere beschermings-
materialen aangeschaft worden voor personeel en klanten, zodat 
kleine bedrijven en eenmanszaken door kunnen blijven gaan. Juist 
omdat er in veel landen geen sociaal stelsel is om op terug te vallen, 
is het van groot belang dat ondernemers op een verantwoorde  
manier kunnen blijven werken. 

Oikocreditpartner Advans (Nigeria) kon 
bijvoorbeeld meer dan 10.000 mond-
kapjes en handschoenen en meer dan 
500 emmers, gevuld met beschermings-
materialen, aan ondernemers uitdelen.

Help mee!

 
Help mee
Wilt u zelf bijdragen aan 
het solidariteitsfonds voor 
onze partners én onze vereniging 
helpen om Oikocredits werk te 
blijven promoten? Dat kan! 
U kunt een donatie doen aan 
NL07 TRIO 0379 2832 98, t.n.v. 
Oikocredit Nederland, onder 
vermelding van ‘corona’ of via 
onze website www.oikocredit.nl/
corona-actie. De helft van uw 
donatie wordt gebruikt voor 
directe hulp aan onze partners 
en hun klanten en de rest komt 
ten goede aan de vereniging 
Oikocredit Nederland.

➜ De vereniging heeft de 
ANBI-status. Uw schenking 
kunt u aftrekken bij uw aangifte 
inkomstenbelasting. 

Extra geld nodig
De wereldwijde context waarin Oikocredit werkt is 
drastisch veranderd. De jaarvergadering van Oikocredit 
heeft daarom op 11 juni jl. besloten om 0% dividend uit te 
keren. Dit zorgt voor versteviging van de balans, nodig voor 
de continuïteit van de coöperatie en bescherming van het 
ledenkapitaal. Bovendien kan Oikocredit hierdoor flexibel 
reageren op de behoeften van haar partners. Het Oikocredit 
Nederland Fonds keert dit jaar dan ook geen dividend uit 
en brengt eenmalig ook geen beheervergoeding  
in rekening. Dat betekent voor de vereniging  
Oikocredit Nederland echter veel minder inkomsten. 
Om door te kunnen gaan met het bekendmaken  
van Oikocredits werk kunnen we extra giften aan  
de vereniging goed gebruiken.



OikoNieuws

Juli 2020
Dr. Godwin 
Ehigiamusoe
Eigen foto 

Overige foto’s
Opmeer Reports
Vormgeving 
3mandesign.nl

Dit is een uitgave van
Oikocredit Nederland
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

T 030-234 10 69
E nederland@oikocredit.nl
I www.oikocredit.nl

Colofon

JAARCIJFERS 2019 
STAAN ONLINE
De jaarcijfers van het Oikocredit  
Nederland Fonds zijn vastgesteld  
tijdens de participantenvergadering 
van 25 mei. Ze zijn te vinden op onze 
website, net als de jaarrekening van de 
vereniging Oikocredit Nederland.
➜ www.oikocredit.nl/publicaties

INSTAPPEN VANAF € 50
Beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds kan  
nu al vanaf € 50. Zo is het nog laagdrempeliger om 
te starten met beleggen of om een belegging cadeau 
te geven. Want met hoe meer mensen we beleggen, 
hoe meer impact we hebben. Wilt u een belegging  
cadeau geven? ➜ www.oikocredit.nl/duurzaam-cadeau

OIKOVISIE 
PER MAIL 
ONTVANGEN
Wilt u de OikoVisie voortaan  
digitaal in plaats van per  
post ontvangen? Dat kan!  
U kunt zelf uw voorkeur  
aangeven in uw Mijn Oikocredit-
account (onder het kopje  
‘Mijn Profiel’) of mail naar  
➜ communicatie@oikocredit.nl  

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het 
Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de AFM.

Oikocredit  
Nederland
Jaarrekening 
2019

INVESTEER IN MENSEN. 

BELEG IN OIKOCREDIT

www.oikocredit.nl

Risico-informatie
Beleggen betekent dat er een kans is dat u uw ingelegde geld  

kwijtraakt. Sinds de oprichting van Oikocredit in 1975 heeft echter nog 

geen enkele belegger iets van zijn in Oikocredit geïnvesteerde geld  

verloren. Ook aan een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds  

zijn risico’s verbonden. Het voornaamste risico is het spreidingsrisico.  

Minimaal 97% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in 

Oikocredit. Voor de internationale activiteiten van Oikocredit zijn de  

belangrijkste risico’s:

Projectenrisico

Dit risico verschilt per partner en is afhankelijk van factoren zoals de 

sector en de kwaliteit van het management. Oikocredit evalueert al 

deze factoren zorgvuldig via een interne haalbaarheidsstudie. Toch kan 

het voorkomen dat een partner (een deel van) zijn lening of rente niet 

kan terugbetalen. 

Economische en/of politieke problemen, soms samen met extreem 

hoge inflatie, kunnen het onmogelijk maken voor een partnerorganisatie 

om te voldoen aan de betalingsverplichtingen aan Oikocredit. Om dit  

risico te verminderen, is Oikocredits portefeuille gespreid over vele  

regio's en landen.

Liquiditeitsrisico

De meeste leningen en investeringen van Oikocredit zijn in lokale valuta, 

zodat onze partners geen valutarisico lopen. Dalende wisselkoersen 

van bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, of lokale valuta ten opzichte 

van de euro, kunnen een negatieve impact hebben op de financiële  

resultaten en daarmee op het uit te keren dividend, de intrinsieke 

waarde en prijs van de aandelen. Oikocredit hanteert een ‘value-at-risk’-

model om de valutarisico’s in te schatten, te bewaken en te meten.

 
1  Een eerlijk financieel rendement

2  Een prachtig sociaal rendement

3    U doet al mee vanaf € 50 eerste inleg of € 10 per maand

4  U kunt uw geld kosteloos opnemen

5    Nog nooit heeft een belegger iets van zijn inleg verloren

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het  

Oikocredit Nederland Fonds opgenomen in het register van de AFM. 

MEER INFORMATIE?

GA NAAR WWW.OIKOCREDIT.NL/

BELEGGEN

86% van  
de klanten  
is vrouw

Doe ook mee en start met investeren in mensen.  

Maak uw account aan op www.oikocredit.nl

5 REDENEN OM TE 

   INVESTEREN IN MENSEN 

De Braziliaanse Maria is weduwe en betaalt in haar eentje 

de opleiding van alle vijf haar kinderen. In haar kraam  

verkoopt ze groenten en fruit op de lokale markt.

Op dit moment heeft Maria haar 20ste lening via Oikocredit-

partner Ceape Pi. Waar ze begon met een lening van € 161.

heeft ze nu een lening van € 1.150. Dankzij de leningen gaan 

de zaken op de markt goed, en heeft Maria haar markt-

kraam met elke lening uit kunnen breiden.


