
MET OIKOCREDIT MICROFINANCIERING
GEEFT u GEEN GELD WEG, MAAR LEENt 
u GELD uIt. 
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. Oikocredit 

doet dat al bijna 40 jaar via een netwerk van lokale kantoren 

met lokaal personeel. 

u ONTVANGT EEN BESCHEIDEN
DIVIDEND EN EEN GROOt
SOCIAAL RENDEMENt. 
Het Oikocredit Nederland Fonds heeft een bescheiden 

rendement. Sinds de oprichting wordt er jaarlijks 1,55% 

dividend uitgekeerd. Het grootste rendement is het

sociale rendement. Ons doel is armen de kans te bieden 

zelfredzaam te worden, armoede te verlichten en zo te 

werken aan een rechtvaardiger maatschappij.

u DOET AL MEE VANAF 200 EuRO, WILT 
u LIEVER MAANDELIjkS BELEGGEN 
DAN kAN DAt AL VANAf EEN tIENtjE.
Een participatie in het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) 

kost nominaal 200 euro. Ook kunt u vanaf 10 euro per 

maand al meedoen. Belangrijk: aangezien u uw geld niet 

weggeeft maar belegt, kunt u uw participaties iedere 

maand weer aan ons terugverkopen. Hiervoor betaalt u 

geen kosten. 

LENEN ZORGT VOOR ZELfVERtROuWEN, 
GELIjkWAARDIGE RELAtIES EN
ECONOMISCHE PRODuCtIVItEIt. 
Wij geloven dat een lening meer zelfvertrouwen geeft aan 

de ontvanger dan een gift. Bovendien zorgt het voor 

economische groei. Door te lenen ontstaat bovendien 

een gelijkwaardige relatie tussen de betrokken partijen. 

Dit is dus de meest pure vorm van ontwikkelingshulp. 

Het is hulp om iets te ontwikkelen. Letterlijk en figuurlijk.
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www.oikocredit.nlu KRIjGT EEN EERLIjk DIVIDEND.
Sinds de oprichting bedraagt ons dividend 1,55% per jaar.

u KRIjGT EEN PRACHtIG SOCIAAL RENDEMENt.
Uw geld draagt bij aan een oplossing van het armoedevraagstuk.

hET OIKOCREDIT NEDERLAND FONDs Is INGEDEELD IN DE LAAGStE RISICOCAtEGORIE.
We zijn al 40 jaar succesvol met microkrediet. Het is nog nooit voorgekomen dat een belegger zijn inleg heeft verloren.

u KuNT uW GELD MAANDELIjkS kOStELOOS OPNEMEN.

u DOET AL MEE VANAf 200 EuRO Of EEN tIENtjE PER MAAND.
Vul het bijgevoegde inschrijfformulier in of ga naar www.oikocredit.nl/beleggen.
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Er is geen mooiere manier om welvaart eerlijk te verdelen.
Iedereen heeft recht op een beter leven. Als ik mijn geld kan laten werken voor ondernemers in 

ontwikkelingslanden die anders niet die kans krijgen, dan raakt mij dat. Ik investeer, of moet ik 

zeggen ‘beleg’, dus vol overtuiging in Oikocredit.

Erik van den Oord, Oirschot

Oikocredit zet mensen aan het roer van hun eigen leven.
Als je mensen steeds maar weer iets geeft maak je ze afhankelijk. Maar als je ze wat leent en je 

ze de kans geeft een eigen bestaan op te bouwen en ze je ook weer terugbetalen, dan maak je 

mensen onafhankelijk en staan ze echt aan het roer van hun eigen leven.

jurre Blauw, Amsterdam

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

het dnA VAn OIkOCREDIt rendement met EEN GOED GEVOEL BeLeGGers AAN HEt WOORD

OIKOCREDIT NEDERLAND FONDs LAAGStE RISICO-INDICAtIE
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.

ONZE MIssIE 

Al 40 jaar gaat Oikocredit de strijd aan tegen armoede. De 

ervaring heeft ons geleerd dat een microkrediet een uitermate 

effectieve en duurzame manier is om mensen te helpen. Het 

biedt hun de kans zélf een menswaardig bestaan op te bouwen. 

MENsWAARDIGhEID
Alle mensen zijn gelijk. Oikocredit kijkt bij het verstrekken van 

krediet niet naar geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of 

sekse. Het gaat ons om het versterken van menswaardigheid. 

Wel is de meerderheid van onze eindklanten vrouw. Dat komt 

doordat vrouwen vaker de economische verantwoordelijkheid 

dragen voor het gezin of de familie. 

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 rechtvaardiger en vreedzamer 

worden. Oikocredit biedt de mogelijkheid om zinvol 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 coöperatieve 

cultuur van Oikocredit initiatieven en participatie van mensen 

centraal. En juist om die reden werken we in onze landenkantoren 

met lokale mensen; zij begrijpen de cultuur ter plekke beter dan 

wie ook. Voor ons is het een garantie voor succes.

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. 

Gelukkig kunnen wij dankzij onze jarenlange ervaring met 

ons netwerk van partners en lokale kantoren deze mensen 

wel helpen. Steeds meer mensen kunnen hun levensom-

standigheden verbeteren door met een microkrediet een 

eigen onderneming op te zetten. Wij kunnen deze mensen 

helpen dankzij u.

Als u belegt in het Oikocredit Nederland Fonds (ONF), dan investeert u in mensen.
het beleggingsresultaat van het ONF 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.

AL MEER DAN 50.000 PARTICuLIEREN EN ORGANIsATIEs BELEGGEN IN OIKOCREDIT. DOEt u OOk MEE?
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