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In een wereld waarin armoede en ongelijkheid toenemen

4 actuele vragen over  
Oikocredits blik op de toekomst

De economische crisis als gevolg van de  
wereldwijde coronapandemie laat haar sporen 
na. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook  
in landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  
Beleggers in Oikocredit willen vooral weten 
hoe Oikocredit de toekomst voor zich ziet. 
Want juist nu komt het erop aan – kunnen we 
het verschil maken voor mensen die het hardst 
getroffen zijn door de pandemie of juist niet?

Wat zijn de gevolgen van de 
pandemie voor mensen die 

leven in armoede?
In Nederland zijn de sociale en economische gevolgen 
van de coronapandemie groot. Maar landen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika worden nog harder getroffen door de 
gevolgen van de pandemie. Zo verwacht de Wereldbank 
dat wereldwijde extreme armoede voor het eerst in 20 jaar 
gaat toenemen. Als gevolg van de coronapandemie zullen 
naar schatting tot 150 miljoen mensen in extreme armoede 
terechtkomen. Het armste kwart van de wereldbevolking 
zal naar verwachting 10 jaar nodig hebben om te herstellen 
van de crisis. Dat betekent dat armoede en ongelijkheid in 
de wereld alleen nog maar meer toenemen. 

Vrouwen zwaarder getroffen
Naast een steeds groter wordende kloof tussen arm en 
rijk, dreigt ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
steeds groter te worden. Vrouwen hebben bijvoorbeeld 
vaker een contactberoep dan mannen. Thuiswerken is 
dan niet mogelijk, waardoor het vooral vrouwen zijn die 
geraakt worden door lockdowns. Daarnaast zijn vrouwen 
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vaker werkzaam in de 
informele sector – dat überhaupt al gepaard gaat met  
lagere lonen. In veel landen waar geen sociaal vangnet is 
om het verlies aan inkomen (deels) op te vangen, moeten 
meisjes nu voortijdig stoppen met school om te gaan 
werken, zodat het gezin rond kan komen. 

Hoe worden Oikocredits 
partners geraakt door de 

pandemie?
“Onze landbouw- en duurzame-energie-partners zijn  
minder hard getroffen dan onze partners in de sector  

Nu de pandemie leidt tot toenemende 
armoede en ongelijkheid, blijft  
Oikocredits missie onverminderd van 
kracht: mensen en gemeenschappen 
met lage inkomens in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika ondersteunen bij het 
verbeteren van de kwaliteit van  
leven door middel van duurzame  
financiering en capaciteitsopbouw.

86% van alle 
microkredieten via 
Oikocredit gaat  
naar een vrouw



Mirjam ’t Lam: “We houden 
de omstandigheden waarin 
onze partners opereren 
nauwlettend in de gaten,  
zodat we hen waar mogelijk 
extra ondersteuning kunnen 
bieden”. Tegelijkertijd blijft 
Oikocredit niet stilstaan.  
“We werken samen met  
onze partners om hen en hun 
klanten te ondersteunen om 
hen te helpen de pandemie 
te boven te komen. Ook  
gaan we op zoek naar  
nieuwe partners om het door  

beleggers aan ons toevertrouwde kapitaal op een sociale 
en financieel duurzame manier aan het werk te zetten.”

Hoe is Oikocredit geraakt door 
de pandemie?

Juist in deze crisis komt het erop aan – kunnen we het 
verschil maken, of juist niet? Zo ervaarde Oikocredit dat 
ook. Uiteraard was het een jaar vol uitdagingen, zoals 
voor zoveel organisaties, maar ook een jaar waarin  
Oikocredit waar kon maken wat het betekent als impact 
op de eerste plaats (impact first) staat. 

Al bij het uitbreken van de pandemie nam Oikocredit  
proactief maatregelen en gaf daarbij prioriteit aan het  
ondersteunen van haar partners, en lag de focus tijdelijk 
niet bij het verstekken van financiering aan nieuwe partners. 
Het percentage van de uitstaande leningen van Oikocredit 

Mirjam ’t Lam is directeur 
Finance & Risk bij Oikocredit  
International. Scan de  

QR-code om het volledige interview 
over Oikocredits financiële resultaten 
te lezen (Engelstalig). 

inclusieve financiering”, vertelt Mirjam ’t Lam.  
Microfinancieringsinstellingen en hun klanten kregen te 
maken met nieuwe wet- en regelgeving om de verspreiding 
van COVID-19 tegen te gaan. Ze moesten hun deuren  
(tijdelijk) sluiten en de export lag stil of liep vertragingen 
op. In de landbouwsector leidde COVID-19 onder andere 
tot grotere prijsschommelingen: door sluitingen in de  
horeca daalde de vraag naar producten als koffie, met  
lagere prijzen tot gevolg.

Een koffie-
boerin aan 
het werk  
op haar 
plantage in 
Colombia. 

IMPACT FIRST IN DE PRAKTIJK
Oikocredit staat haar 563 partners bij waar 
mogelijk. Zo konden partners extra trainingen 
volgen op het gebied van crisismanagement, 
deelnemen aan webinars om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen, uitstel krijgen bij het  
terugbetalen van leningen, herfinanciering 
aanvragen indien dat nodig was en ontvingen 
partners praktische hulp door middel van het 
coronasolidariteitsfonds. Allemaal zaken die 
voor Oikocredit logisch zijn als het zegt dat 
het impact voorop stelt. Hierdoor konden 
partnerorganisaties van Oikocredit blijven  
bijdragen aan het verbeteren van levens van 
mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika.



met meer dan 90 dagen betalingsachterstand (PAR 90) 
steeg ten opzichte van 2019 daardoor slechts licht, van 
5,4% naar 5,8%. In het derde en vierde kwartaal, toen de 
eerste tekenen van herstel zichtbaar werden, kon Oikocredit 
ook weer financiering aan nieuwe partnerorganisaties  
verstrekken. Mirjam ’t Lam: “Doordat we ons richtten op 
het ondersteunen van bestaande partners, zagen we dat 
onze partners veerkrachtiger werden, maar daalde de waarde 
van de portefeuille met meer dan 20%. Daarom is een  
dividend van 0% voorgesteld voor 2020. Het is voor ons 
allemaal een vreemd en moeilijk jaar geweest en we zijn 
dankbaar voor de steun en het begrip van onze investeerders.”

Verlies opvangen
“Oikocredit beschikt over gezonde financiële reserves.  
Dit zorgt ervoor dat de coöperatie het nettoverlies op  
kan vangen”, licht ’t Lam toe. “De stabiele kapitaalbasis,  
in combinatie met de liquiditeit, zorgt ervoor dat  
beleggers kunnen blijven aan- en verkopen en maakt  
het tegelijkertijd mogelijk om de portefeuille op een  
duurzame manier weer op te bouwen.”

Hoe ziet Oikocredit herstel voor 
zich?

Hoewel we ons nog midden in (de gevolgen van) de  
pandemie bevinden, kijkt Oikocredit positief naar de  

toekomst wanneer het gaat om haar bedrijfs-
resultaten. ’t Lam: “We hebben een beter  
begrip van hoe de pandemie de economie 
heeft beïnvloed. We verwachten in 2021 een 
bescheiden positief resultaat. In 2021 willen 
we onze financieringsportefeuille uitbreiden 
om terug te komen op eerdere niveaus, en 
we verwachten in 2022 weer op de goede 
weg te zullen zijn”.

Opbouw in Afrika, Azië en  
Latijns-Amerika
De gevolgen van de pandemie voor mensen die leven  
in armoede zijn echter groot. De cijfers, zoals eerder  
beschreven, zijn schrijnend. “We zien dat er veel steun  
nodig is om economieën in de landen waar Oikocredit  
actief is weer op te bouwen”, zegt ’t Lam. Is dat een reden 
om nu even niet te investeren in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika? Voor Oikocredit juist niet. Want nu de pandemie 
leidt tot toenemende armoede en ongelijkheid, blijft  
Oikocredits missie onverminderd van kracht. Zo blijft  
Oikocredit werken aan een wereld waarin de kloof tussen 
arm en rijk gedicht wordt en waarin vrouwen niet harder 
getroffen worden bij economische tegenslag. 

Onze beleggers spelen daarbij een grote rol, legt  
Mirjam ’t Lam uit: “Het is mede dankzij hen dat Oikocredit 
haar missie kon blijven uitvoeren om partners te onder-
steunen die hard werken om het leven van mensen met 
een laag inkomen te helpen verbeteren – wat in tijden als 
deze belangrijker is dan ooit.”

Het is mede dankzij  
onze beleggers dat  
Oikocredit haar missie  
kon blijven uitvoeren  
– wat in tijden als deze  
belangrijker is dan ooit.

Door te werken 
met een mond-
kapje en hand-
schoentjes kon 
Microkrediet- 
onderneemster 
Gladys uit  
Ecuador haar  
streetfood-kraam 
weer openen.



OikoNieuws

NIEUW: DE OIKOCREDIT APP
Uw belegging beheren, aan- en verkopen of reageren op het laatste 
nieuws van Oikocredit: het kan nu allemaal via onze nieuwe app!  
Want beleggers die gebruikmaken van Mijn Oikocredit kunnen vanaf 
nu de Oikocredit app gratis downloaden.

➜  Kijk op www.oikocredit.nl/app  
voor meer informatie en veel  
gestelde vragen over de app.

JAARCIJFERS 2020 STAAN ONLINE
De jaarcijfers van het Oikocredit Nederland Fonds en van de vereniging  
Oikocredit Nederland staan op onze website. In het verslag van de vereniging 
leest u op interactieve wijze waar Oikocredit Nederland zich in 2020 voor in  
heeft gezet.  ➜  Op www.oikocredit.nl/publicaties kunt u beide verslagen lezen.
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Jaarrekening 
2020

WIJZIGING: EEN 
NIEUWE, TOEKOMST-
BESTENDIGE 
KOSTENBEREKENING
Per 1 juli 2021 verandert de manier 
waarop het Oikocredit Nederland 
Fonds kosten in rekening brengt: de 
beheervergoeding wordt verlaagd  
en anders berekend en er worden 
aan- en verkoopkosten gerekend. 
Deze nieuwe kostenstructuur zorgt 
voor een stabieler inkomen en 
versterkt daarmee de continuïteit  
van het Fonds. 

  VOOR IN DE AGENDA
    Maandag 15 november bent u van harte welkom  
op de algemene ledenvergadering van Oikocredit  
Nederland. De vergadering start om 19.00 uur en zal,  
afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen, op 
ons kantoor in Utrecht of online plaatsvinden. 
 
ERBIJ ZIJN? 
Geef u op via 030 234 10 69 of mail naar  
nederland@oikocredit.nl o.v.v. ‘ALV 15 november’.  
Na aanmelding sturen we u, een paar weken voorafgaand 
aan de vergadering, de betreffende stukken toe.

 15
nov

➜ Op www.oikocredit.nl/
kostenberekening leest u waarom een 
nieuwe kostenstructuur essentieel is, 
wat er gaat veranderen, wat u er in de 
praktijk van merkt en geven we  
antwoord op veel gestelde vragen. 



Investeren in mensen en  
ontwikkeling

 “ Het verliep heel  
snel, in tegenstelling 
tot bij banken.  
Hun processen  
verlopen veel  
langzamer.”

zijn, omdat de opdracht tijdelijk was. Maar 
we realiseerden ons al snel dat er in Ecuador 
veel kansen lagen om voor onszelf iets op te 
bouwen, dus besloten we in 2012 om hier 
ons eigen kledingbedrijf op te zetten. Maar 
om een bedrijf op te zetten, heb je flinke  
kapitaalsteun nodig. Dat komt voornamelijk 
omdat je veel werkt voor winkelketens, en 
die hanteren betalingstermijnen van 90 dagen.” 

Samenwerken
In eerste instantie startte het echtpaar  
met het maken van 100 T-shirts, maar 
Rodrigo heeft ook expertise in het maken 
van spijkerbroeken, gebreide kleding en  
overhemden. Dat laatste bleek een gat in de 

markt: “We ontdekten dat hier in Ecuador echt een tekort 
was aan kennis en kunde op het gebied van het maken 
van overhemden”.

In het begin werkten Carmiña en Rodrigo vooral samen 
met verschillende maquilas –  productieworkshops waar je 
het kledingstuk aan levert en die het vervolgens op maat  
afmaken. Na een aantal jaar besloten ze met een team  
van eigen mensen te gaan werken. Dat begon met vijf  
medewerkers, inmiddels zijn het er twintig. Daarnaast 

Toen Carmiña Lopez en haar man Rodrigo 
vorig jaar een grote opdracht kregen om 
mondkapjes te maken, aarzelden ze geen 
moment. Daarvoor waren wel speciale  
machines nodig, en dus geld om die te  
kopen. Microkredietverstrekker Cooprogreso 
zorgde voor de lening en de productie werd 
direct opgestart. “Waar ik de coöperatie het 
meest dankbaar voor ben, is dat ze ons snel 
helpen. Ze kennen ons bedrijf al goed en  
weten waar we naartoe willen.”

Carmiña en haar familie zijn met hun kledingbedrijf  
Rac Moda klant bij Oikocredit-partner Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cooprogreso in Ecuador. Zelf komt de  
familie oorspronkelijk uit Colombia. Toen Rodrigo, die  
gezien werd als een van de beste kleermakers van Colombia, 
de opdracht kreeg om te helpen bij het opzetten van nieuwe 
fabrieken in Ecuador, is de familie daarheen verhuisd.  
Carmiña: “We dachten toen dat het voor korte duur zou 

Hoe een familiebedrijf 
kan blijven groeien, 
ondanks de pandemie



Ambities tijdens een pandemie
Dankzij Cooprogreso is Rac Moda goed gepositioneerd. 
Over hun ambities is Carmiña duidelijk: “Wat we nu willen, 
is onze eigen fabriek en magazijn bouwen en het aantal 
personeelsleden verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.” 
Een wereldwijde pandemie houdt hen niet tegen:  
“Ondernemen is niet altijd makkelijk. Maar we blijven  
zoeken naar nieuwe kansen, zelfs tijdens een pandemie.”

wordt nog met tien maquilas gewerkt, die ook maatwerk 
leveren. “Maar,” vertelt Carmiña, “vanwege de logistiek en 
de pandemie waarin we ons bevinden, is het soms een  
uitdaging om iedereen aan het werk te kunnen houden.”

Snelheid om te groeien
In 2017 is de familie hun samenwerking met Cooprogreso 
gestart. “Andrés, onze accountmanager, leerde ons bedrijf 
eerst goed kennen,” legt Carmiña uit over de start van het 
aanvraagproces. “Het verliep daarna heel snel, in tegen-
stelling tot bij banken. Ik weet niet of het komt door de  
accountmanager die we hebben, maar hij ziet dat we een 
goed lopend bedrijf hebben en dat we productie draaien.”

Rac Moda is een echt familiebedrijf: 
Carmiña’s man Rodrigo zorgt voor het 
productiegedeelte, dochter María José doet 
de boekhouding en zoon Andrés Felipe 
regelt de logistiek.

Alle kleermakers die bij 
Rac Moda werken zijn 
opgeleid door Rodrigo.

MICRO IS NIET ALTIJD KLEIN
Een microkrediet gaat vaak om een bedrag van 
bijvoorbeeld € 50 tot € 500 voor kleinschalige 
ondernemers die niet in aanmerking komen voor 
een lening bij reguliere financiële instellingen, 
zoals banken. 

Maar microkredietinstellingen verstrekken ook 
grotere bedragen, voor de aanschaf van een 
machine bijvoorbeeld. Als een ondernemer een 
eerste lening goed heeft afgelost, kan hij of zij 
een nieuwe, grotere lening krijgen. Zo bouwen 
ondernemers steeds verder aan hun bedrijf en 
groeien door van micro-ondernemers naar 
mkb’ers en hebben ze een positieve sociale 
impact op de werkgelegenheid in de regio.

  
Met het oog op de groei van hun bedrijf en de hoge  
kwaliteitseisen die winkelketens stellen, hebben Carmiña  
en Rodrigo regelmatig extra financiële middelen nodig.  
De huidige lening is voor een opdracht voor mondkapjes. 
“Toen we tegen Cooprogreso zeiden: ‘We hebben een groot 
contract voor mondkapjes en we moeten investeren in  
machines’, werd ons de lening voor 20.000 dollar toegekend,” 
vertelt Carmiña enthousiast. “De leningen van Cooprogreso 
hebben ons enorm geholpen omdat we ze steeds op hele 
specifieke momenten nodig hebben. Ook konden we  
ons personeelsbestand opschalen, waardoor we onze  
medewerkers kansen bieden, en continuïteit.” 
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1  Wereldwijde impact met microkrediet, 

landbouw en duurzame energie

2  Al 45 jaar ervaring met impactbeleggen

3  Een eerlijk dividend

4  Vanaf € 50 inleg of vanaf € 10 per maand 

5  Persoonlijk bereikbaar voor al uw vragen
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