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HOE FREDY DE
SMAAKMAKER VAN
ZIJN STAD WERD
En ook: Annie & Rita geven
37 beleggingen cadeau

Annie en Rita geven
37 beleggingen cadeau

Uitleg over Oikocredit
tijdens familiefeest, door
directeur Eric Holterhues.

Tevreden

“Het dient een goed doel én het maakt iedereen blij”
Het zijn twee vitale dames, Annie Bremer 37 cadeaubeleggingen
Het feit dat beide vrouwen afgelopen jaar 80 zijn geworden,
en Rita Peters uit het Gelderse Velp.
is dan ook niet stilletjes voorbij gegaan. “We wilden dit
Ze doen nog wekelijks vrijwilligerswerk
wat grootser vieren. En dan ga je denken: wat zullen we
doen?” Het idee om al hun 37 neven en nichten een
en leiden een druk sociaal leven.
Op de vraag hoe vrienden en familie hen belegging cadeau te geven kwam toen vanzelf naar
boven: “We hebben het geld niet meer echt nodig.
zouden beschrijven, antwoorden Annie
Bovendien vinden we het heel belangrijk dat onze neven
en nichten Oikocredit leren kennen. En dat is nu juist het
en Rita dan ook in koor: “Sociaal!”
leuke van een cadeaubelegging: het dient een goed doel
én het maakt iedereen blij!” Dus kregen 37 familieleden,

Annie Bremer
en Rita Peters.

in de leeftijd van 1 (een achterneefje)
tot 61 jaar (de oudste neef) een mooi
bedrag geschonken in de vorm van
een belegging bij Oikocredit.
“Iedereen vond het leuk.

“Dit is juíst een

tastbaar
cadeau, het
is iets dat
blijvend is”

Enkele jongelui zeiden: ‘Als ik later meer verdien, dan wil
ik zelf ook gaan beleggen’,” vertelt Rita enthousiast.

Geld in de hand
Waarom zou je niet gewoon een bepaald bedrag op
een spaarrekening storten? Dat is toch net zo
gemakkelijk? Maar daar zijn Annie en Rita stellig in:
“Als je geld als het ware in de hand geeft, dan gaat het
gemakkelijker op, en is het zo weg. Nu wordt er tegelijkertijd iets goeds met het geld gedaan, en dat vinden we
super”. Lachend voegt Annie nog toe: “Zo denken ze
over twintig jaar nog eens aan ons”. Ook de vraag of ze
niet liever iets tastbaars als een fiets of iets moois voor
in huis hadden gegeven wuiven Annie en Rita resoluut
weg. Annie: “Ik vind dit juíst een tastbaar cadeau, het is
iets dat blijvend is.”

Zelf beleggen Annie en Rita al ruim 20 jaar
bij Oikocredit, na het bijwonen van een
lezing over een microkredietproject in India:
“Na de lezing hebben we eigenlijk niet
eens verder gekeken. Het voelde goed.
En Oikocredits leengeldprincipe spreekt
ons nog steeds aan: als ondernemers in
ontwikkelingslanden geholpen worden met
geefgeld, dan geeft dat een machtsverhouding.
Want degene die geeft, is machtiger dan
degene die krijgt. Daar zit iets gênants aan.
Deze belegging cadeau geven vinden wij
daarom een goede bestemming voor ons geld.”

“Oikocredits

leengeldprincipe
spreekt ons nog
steeds aan.”

NIEUW: MOOIE CADEAUVERPAKKING!
Het formulier voor een cadeaubelegging kunt u
nu ook in een feestelijke verpakking cadeau doen!
Meer info ☛ www.oikocredit.nl/cadeau

Hoe Fredy de

smaakmaker van

Smaakmaker
Fredy (33) uit
Ecuador.

zijn stad werd

Nostalgische snoepwinkel krijgt nieuwe
impuls dankzij microkrediet
Traditionele
snoepjes
met een
persoonlijke
boodschap
zijn Fredy's
specialiteit.

Fredy Gilberto Velasco (33) toont trots de
zakjes met kleurrijke, traditionele snoepjes
die hij samen met zijn vrouw en, inmiddels,
vijf andere medewerkers maakt. Zijn winkel
staat in La Magdalena, een stadje in de
centrale hooglanden van Ecuador.

Een gelukkig man

“M et een lening via
de coöperatie kunnen
we over een jaar of
twee een grotere
fabriek openen”

“We hebben
nu weer een
Voor feestdagen en verjaardagen kun je de kleine snoepjes
laten voorzien van je naam of een andere speciale
boodschap. Dat maakt een wel heel bijzonder cadeau!

belangrijke rol

in de regio”

Eetbare kunstwerkjes
Fredy heeft zich acht jaar geleden aangesloten bij
Oikocreditpartner Cooperativa San Jose. Zij hielpen hem
met een lening voor grondstoffen voor het verbouwen van
maïs en erwten op het landbouwbedrijf dat hij van zijn
ouders heeft overgenomen. Na twee jaar besloot hij om
de lokale snoepzaak van Magdalena over te nemen.

Zijn plan om de traditie van het snoepmaken in hun
eigen stad in ere te herstellen, is zeer succesvol
gebleken. Inmiddels verkopen ze ook aan andere regio’s,
zoals Riobamba, Ambato, Banos en Quayaquil.
“Met een lening via de coöperatie kunnen we over een
jaar of twee een grotere fabriek openen. Én dan gaan we
het assortiment uitbreiden en nieuwe producten maken,”
vertelt Fredy enthousiast. Ze wachten nog even met het
afsluiten van een nieuwe lening. Het stel heeft nog een
lening voor een auto lopen. Als ze die hebben afbetaald,
gaan ze verder met hun uitbreidingsplannen.
Bovendien hebben ze drie kleine kinderen (nu 10, 7 en
3 jaar). “Ik hoop dat mijn kinderen de traditie later van
ons zullen overnemen,” zegt de jonge vader met een
glimlach. “Maar, het is aan hen om te beslissen wat ze
willen doen met hun leven.”

Origineel recept
De winkel heeft hij Madavel genoemd, een combinatie
van de naam van de stad en zijn eigen achternaam.
Het team van smaakmakers maakt hier prachtige
creaties van snoepgoed, volgens origineel recept
gemaakt van een paar simpele ingrediënten.

Toekomst

De vorige eigenaar was failliet gegaan, maar Fredy en
zijn vrouw zagen een nieuwe toekomst voor het kleine
fabriekje. Met een tweede lening van Cooperativa San
Jose kochten ze materialen, zoals grondstoffen en handige
machines. Die helpen hen met het verwerken van het
kleurrijke snoep tot prachtige, eetbare kunstwerkjes.

Cooperativa San Jose heeft een grote rol gespeeld in hun
leven. Niet alleen heeft de coöperatie Fredy geholpen met
het opstarten van zijn eigen bedrijf, hij kan ook regelmatig
workshops volgen. Bijvoorbeeld over het managen van
zijn bedrijfsinvesteringen. Al met al is hij een gelukkig
man, blij dat hij in staat is om aan vijf mensen werk te
bieden. “Het is fijn om de stad haar naam terug te geven.
La Magdalena heeft nu weer een belangrijke rol in de regio.”
Van het snoep worden de
mooiste creaties gemaakt,
zoals deze eetbare tasjes!
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MEEBESLISSEN?
KOM NAAR DE
LEDENVERGADERING

Onze
agenda
in de
herfst
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Maandag 19 november bent u weer
van harte welkom op de algemene ledenvergadering van Oikocredit Nederland.

SAVE THE DATE!

De vergadering start om 19.00 uur en
vindt plaats in ons kantoor aan de
Arthur van Schendelstraat 550 in Utrecht.
WILT U ERBIJ ZIJN?

Donderdag 29 november
staat de volgende OikoTalk op
de agenda. Ontvangt u onze
emailnieuwsbrief al? Dan bent
u als eerste op de hoogte!

Geef u op via 030 – 234 10 69 of mail
naar nederland@oikocredit.nl o.v.v. ‘ALV’.
Na aanmelding sturen we u de
betreffende stukken toe.
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OVERSTAPBERICHT

Colofon
Oktober 2018
Cover en foto’s artikel Fredy
Opmeer Reports
Foto van Annie & Rita
Maarten Muijser

Na maanden van voorbereiding zijn we blij
dat we eindelijk kunnen vertellen we
overgaan naar een duurzame bank! Vanaf
november gaat zowel Oikocredit Nederland
als het Oikocredit Nederland Fonds met de
bankrekening over naar Triodos Bank!
Wat dat voor u betekent? Lees het op onze
website www.oikocredit.nl/triodos

Foto bijeenkomst
Eigen foto Annie Bremer
en Rita Peters
Vormgeving
3mandesign.nl
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