
PERPETUAL AFRAM. 
JE niEUwE 
ZAKEnPARTnER.
Ontwikkelingshulp is in essentie hulp om iets te ontwikkelen. 
Om iets in gang te zetten. Zodat we mensen onafhankelijk maken 
van hulp. Dat begint door mensen niet als zielig te zien, maar als 
gelijkwaardig te behandelen. Door ze met respect te benaderen 
en te luisteren naar hun wensen, zonder vooringenomen 
stellingen. Sla om en maak kennis met de wereld van Oikocredit.



Kleine bedrijven schieten in opkomende economieën,
zoals Ghana, als paddenstoelen uit de grond en sommigen 
groeien snel. Oikocredit biedt zulke bedrijven, via micro-
kredietinstellingen, kapitaal en ondersteuning. 

EEN VROUW UIT DUIZENDEN
Perpetual heeft sinds een paar jaar een 
microkrediet via Oikocredit. Ze heeft 
inmiddels twee leningen gehad van
250 dollar elk, om stoffen en haarverzor-
gingsproducten in te kopen. De eerste 
lening was voor vier maanden en is al 
terugbetaald, de tweede was voor vijf 
maanden en is ook terugbetaald. Die 
laatste lening was om stof in te kopen om 
schooluniformen te maken – een grote 
order voor haar. Microkrediet geeft conti-
nuïteit aan haar bedrijf. Zoals Perpetual 
zijn er nog duizenden andere vrouwen. 
Vrouwen die door middel van micro-
krediet, verkregen via het Oikocredit 
Nederland Fonds, nu in staat zijn om te 
voorzien in hun levensbehoeften. Dat
is ontwikkelingshulp anno NU. Het is 
letterlijk en figuurlijk hulp om iets te 
ontwikkelen. Om iets in gang te zetten. 
En Perpetual laat zien dat het werkt.

FONDS MET EEN MISSIE
Al bijna 40 jaar gaat Oikocredit de strijd 
aan tegen armoede. De ervaring heeft 

om met een lening hun lot in eigen hand 
te nemen. Door te lenen ontstaat boven-
dien een gelijkwaardige relatie tussen de 
betrokken partijen. Dit is dus de meest 
pure vorm van ontwikkelingshulp. Het is 
met recht hulp om iets te ontwikkelen.

EEN MENSWAARDIG bESTAAN
Alle mensen zijn gelijk. Oikocredit kijkt 
bij het verstrekken van krediet niet naar 
geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of 
sekse. Het gaat louter om het versterken 
van menswaardigheid. Wel is de meer-
derheid van de eindklanten vrouw. Dat 
komt omdat vrouwen vaker de economi-
sche verantwoordelijkheid dragen voor 
het gezin of de familie. 

EERLIJK DELEN
Een ongelijke verdeling van rijkdom en 
macht kan leiden tot conflicten. Alleen 
wanneer mensen bereid zijn te delen en 
samen te werken, zal de wereld recht-
vaardiger en vreedzamer worden. 
Oikocredit biedt de mogelijkheid om 
zinvol en eerlijk te delen. 

ONTWIKKELING VAN ONDERAF
De meest effectieve manier om iets in 
gang te zetten is wanneer het vanuit de 
basis komt. Daarom staan in de coöpera-
tieve cultuur van Oikocredit initiatieven 
en participatie van mensen centraal. En 
juist om die reden wordt er in de landen-
kantoren met lokale mensen gewerkt;
zij begrijpen de cultuur ter plekke beter 
dan wie ook. Voor Oikocredit is dat een 
garantie voor succes. 

HULP MET EEN RENDEMENT
Sinds de oprichting keert het Oikocredit 
Nederland Fonds jaarlijks 1,55% dividend 
uitgekeerd. Het grootste rendement is het 
sociale rendement: je helpt mensen zich-
zelf te helpen. Een participatie in het 
Oikocredit Nederland Fonds kost 200 
euro. Je kunt er zoveel kopen als je wilt. 
Beleg je liever per maand? Dan doe je al 
mee met 10 euro! Je belegging is iedere 
maand volledig opneembaar zonder 
kosten. Op www.investereninmensen.nl 
kun je er alles over lezen. Je kunt er ook 
gemakkelijk online beleggen.

geleerd dat microkrediet een uitermate 
effectieve en duurzame manier is om 
mensen te helpen. Het biedt ze de kans 
een menswaardig bestaan op te bouwen. 

MIcROKREDIET WERKT 
Banken in ontwikkelingslanden geven 
arme mensen vaak geen lening, omdat 
arme mensen geen onderpand hebben. 
Op die manier blijft een vicieuze cirkel 
van armoede bestaan. Oikocredit kan 
dankzij de jarenlange ervaring met hun 
netwerk van partners en lokale kantoren 
deze mensen wel helpen. Steeds meer 
mensen kunnen hun levensomstandig-
heden verbeteren door met een micro-
krediet een eigen onderneming op te 
zetten. Oikocredit kan deze mensen helpen 
hun levensomstandigheden te verbeteren 
door met een microkrediet een eigen 
onderneming op te zetten.

GELIJKWAARDIGE RELATIE
Lenen in plaats van geven zorgt voor 
meer zelfvertrouwen en economische 
productiviteit. Arme mensen zijn in staat 

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.

Als je belegt in 
het Oikocredit 
Nederland 
Fonds dan
investeer je 
in mensen.
Het beleggingsresultaat 
van het Oikocredit Neder-
land Fonds is al meer dan 
10 jaar stabiel met 1,55% 
rendement. Dat is goed 
nieuws voor iedereen die 
mensen in kansarme 
posities wil helpen hun
toekomst in eigen hand te 
nemen. Het is rendement 
met een goed gevoel.

Hann Verheijen, directeur 
Oikocredit Nederland

Ik weet nu
wat mijn geld 
uitspookt.
Ik had nog nooit van
Oikocredit gehoord. Maar 
nu ik weet hoe het werkt 
geeft het me een fijn gevoel 
iets goeds te doen met mijn 
geld. Ik kan het ook op de 
bank zetten, maar ik heb 
geen idee hoe ze daar mijn 
geld investeren. Nu maak ik 
iedereen een beetje rijk.

Eelke Mol, Amsterdam

ZE wiLDE GEEn MEDELiJDEn. 
ZE ZochT EEn LEninG oM EEn 
BEDRiJF TE KUnnEn STARTEn.
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Heb je net zoals Eelke wat vakantiegeld over en twijfel 

je of je er een goed doel gelukkig mee gaat maken of dat je 

gaat beleggen? Stop met twijfelen. Met Oikocredit doe je het 

gewoon allebei.

Oikocredit is al bijna 40 jaar bezig om overal ter wereld 

ondernemende mensen in kansarme posities te ondersteunen 

met de groei van hun business. Via onze lokale partners geven 

we ze kleine leningen, zogenoemde ‘microkredieten’. En daar 

kun jij in beleggen.   

Oikocredit investeert al sinds 1975 in microkrediet en 

beheert inmiddels 620 miljoen euro van ruim 50.000 beleggers 

wereldwijd. De afgelopen tien jaar ontvingen onze beleggers 

ieder jaar 1,55% dividend. Vandaar dat je bij ons met je 

belegging in de laagste risicocategorie valt: categorie 1. 

Met 200 euro beleg je al in een participatie van het 

Oikocredit Nederland Fonds. Dat kan online via onze website 

www.investereninmensen.nl. 

Als je je geld zelf weer nodig hebt, kun je je belegging 

iedere maand zonder kosten weer aan ons verkopen. Heb je 

vragen? Mail ons dan op nederland@oikocredit.org.

 je belegt al vanaf € 200,-

eelke Mol, Amsterdam


