
Hibrahima is kleermaker... 
Stoffen kiezen, snijden en meten 

voor de kleren die ze naaien.
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Oikocredit is een organisatie die "investeert in mensen". Wat betekent dat? 
Mensen die een beetje spaargeld over hebben, zoals misschien jouw ouders,
opa, oma of peter, meter, kunnen lid worden van Oikocredit. 
Ze kopen dan een of meerdere aandelen van de organisatie Oikocredit. 
Dat geld gebruikt Oikocredit om kansen te geven aan ondernemers in
ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld door mensen een kleine lening te geven.
Zo'n kleine lening noemen we een microkrediet.
Elk jaar krijgen de leden van Oikocredit een beloning omdat hun spaargeld
gebruikt mag worden. Er wordt een percentje van hun spaargeld op hun
rekening gestort. Dat bedrag noemen we een dividend. 

Oikos is een Grieks woord dat staat voor ‘huis, familie, 

Credere is een Latijns woord. Het betekent ‘toevertrouwen’.

in 1968 ontstond het idee voor Oikocredit. 
Een groep mensen had spaargeld dat ze op een goede manier wilden
investeren. Op dat moment waren daar nog geen mogelijkheden voor.
Daarom werd in 1975 Oikocredit opgericht. 
Iedereen kon meedoen met deze goede investeringen.

De naam Oikocredit is een samenvoeging van twee de woorden: 
Oikos en Credere. Wat betekent dat? 

plaats waar mensen samenleven’

Oikocredit betekent dus letterlijk ‘een huis van toevertrouwen’. 
En dat klopt ook: bij Oikocredit krijgen mensen geld toevertrouwd.

Oikocredit is een organisatie die met het spaargeld van mensen 
kansen geeft aan ondernemers in ontwikkelingslanden. 

Op die manier investeert Oikocredit in mensen. 

Wat is Oikocredit?

Geschiedenis

Investeren in mensen



“Ik betaal altijd mijn lening terug, 
ik wil niet dat mensen kwaad over mij spreken.”

Florencio, Timmerman uit Nicaragua

Het idee om met microkrediet armoede te bestrijden, begon rond 1970 in
Bangladesh, een land in Azië. Daar zag Muhammad Yunus met eigen ogen
hoe weinig geld mensen hadden. Hij zag ook dat bijvoorbeeld een koe of
een naaimachine mensen hielp om geld te verdienen. Daarom besloot hij
deze mensen te helpen. Dat wilde hij niet doen door geld weg te geven,
maar door ze een klein bedrag te lenen. Daarmee kunnen zij zelf een
bedrijf starten, ze worden dan ondernemer. Dat was het begin van
microkrediet: een kleine lening voor arme mensen. Zodat ze genoeg geld
kunnen verdienen, en een beter leven krijgen. Muhammad Yunus ontving
voor dit idee in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede.

Een microkrediet is een kleine lening. 
Hiermee kan de ontvanger zelf een bedrijf opstarten. 

Met dat bedrijf kan hij of zij geld verdienen voor een beter leven.

Een microkrediet is een lening. 
Een ondernemer leent dus geld. 
Als je geld leent, moet je dat terug betalen. 
Ook betaal je rente: een beetje extra geld.
Voorbeeld: Stel, je leent €10 bij je ouders. Ze vinden dat goed, maar 
willen dat over een maand terug hebben. En je moet €1 rente betalen. 
Over een maand moet je dus €11 terugbetalen aan je ouders.

Wat is microkrediet?

Een kleine lening

Heb jij al eens geld geleend? 



Vaak is een microkrediet van €50 tot €500 al genoeg 
om een bedrijf te beginnen of te laten groeien. 
Dat is een kleine lening voor het opstarten van een bedrijf.
De looptijd van een microkrediet is meestal kort: ongeveer zes maanden.
Dus na zes maanden wordt de lening weer terugbetaald. 

In België kan je aan je ouders vragen om een klein beetje geld te lenen om
iets te kopen. En als je volwassen bent en geld wilt lenen om een bedrijf te
beginnen, dan kan je bijvoorbeeld naar de bank gaan voor een lening.
Maar in veel andere landen krijgen mensen geen geld als ze dit willen lenen
bij een bank. Dat komt omdat de bank het te duur vindt om een kleine lening
te geven. En ze zijn bang dat de lening niet terugbetaald wordt. Daarom wil
een bank vaak een zekerheid. de lener moet bijvoorbeeld een eigen
hebben. Vaak kunnen mensen die in armoede leven niet aan al die regels
van de bank voldoen. Dan kunnen ze een microkrediet aanvragen. 
Zo kunnen ze toch hun eigen bedrijf beginnen en geld verdienen. 

Microkrediet is bedacht door Muhammad Yunus. 

Microkrediet is een kleine lening, voor een korte periode.
In landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika is het voor
veel mensen moeilijker om geld te lenen dan in België.

Daar won hij in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede mee.

Anders dan in België

“Als startende ondernemer is het moeilijk 
om te lenen bij een gewone bank. 

Met het microkrediet heb ik het restaurant
gerenoveerd en meubels gekocht.”

Jessy, restauranteigenaar in Zambia

Samenvatting



genoeg eten en drinken
een huis om veilig in te wonen 
de dokter en medicijnen
de school voor je kinderen

Armoede betekent dat je minder geld hebt dan nodig om rond te komen. 
Er is sprake van armoede als je geen geld hebt voor:

Meer dan 1 miljard mensen ter wereld hebben geen bankrekening. 
Zonder bankrekening is het erg moeilijk om een lening aan te vragen bij
een bank. Maar ook zonder een eigen huis, of een stukje land, is het
moeilijk om geld te lenen bij een bank. Daarom richt microkrediet zich juist
op deze mensen: iedereen met een goed plan voor een bedrijf, die geen
geld kan lenen bij vrienden, familie of bij de bank.

Mensen die leven in armoede kunnen dus moeilijk een lening krijgen bij een
bank. Daardoor kunnen ze geen bedrijf starten om geld te verdienen. Zo
hebben deze mensen weinig tot geen kans om uit de armoede te geraken.
Met microkrediet krijgen deze mensen wél een kans om een bedrijf te
starten. Daarmee willen ze genoeg geld verdienen om niet meer in
armoede te leven.

Microkrediet is voor iedereen met een goed plan voor een bedrijf,
maar die geen geld kan lenen bij vrienden, familie of bij de bank.

Wie krijgt microkrediet?

Mensen die in armoede leven

Wat is armoede?

“Ik heb nu een beter inkomen 
en ik ben heel gelukkig.”

Gopi, boer uit India 



Zowel mannen als vrouwen leven in armoede. Maar voor vrouwen in landen
met veel armoede is het nog moeilijker om een lening aan te vragen. 
Dat komt omdat vrouwen in deze landen minder vaak naar school gaan.
Ook hebben ze geen eigen huis of stuk land, want dat staat meestal op
naam van hun man. Een huis of stuk land is vaak nodig om een lening aan te
vragen bij een bank.
Ook geven vrouwen hun geld vaker uit aan hun gezin. Ze kiezen er
bijvoorbeeld voor om geld uit te geven aan de school voor hun kinderen, of
aan gezonde voeding. Vrouwen betalen hun lening ook vaker terug.

Op het platteland is er vaker armoede dan in de stad. Op het platteland
zijn mensen vaak gedwongen om te gaan werken als boer. En als boer
werken is ook nog erg lastig. Is er veel regen gevallen? Of juist heel weinig?
Dan kan het heel slecht gaan met het bedrijf van de boer.
Mensen die wonen op het platteland wonen vaak ook verder weg van
bijvoorbeeld een school. En als je niet naar school gaat, heb je minder kans
om later werk te vinden waarmee je genoeg geld kunt verdienen.

Mensen die leven in armoede
In Latijns-Amerika, Azië of Afrika
Vooral vrouwen
Vaak wonen ze op het platteland

Wie krijgt microkrediet? 

Vrouwen

“Op school heb ik niets geleerd over sparen. Door de 
training die bij het microkrediet hoort, heb ik veel geleerd. ”

Giang, kok uit Vietnam

Samenvatting

Platteland



hoe groot zijn gezin is
of hij een eigen huis heeft
of hij nog iets moet betalen
of hij ooit problemen heeft gehad met geld.

Voordat de ondernemer een microkrediet krijgt, moet hij veel vragen
beantwoorden. Vragen zoals:

De antwoorden op deze vragen worden verzameld. Een groep mensen
bekijkt deze antwoorden. Zij kijken hoeveel geld er per maand wordt
verdiend en hoeveel er elke maand moet worden betaald aan vaste
kosten. Vaste kosten zijn betalingen die steeds weer gedaan moeten
worden. Bijvoorbeeld elke maand of elk jaar. 

Hoe krijgen mensen 
 microkrediet?

Als ze alle vaste kosten aftrekken van wat iemand per maand aan geld
verdient, zien ze hoeveel geld er elke maand over blijft. Daarna wordt
besloten of een ondernemer microkrediet krijgt. En de ondernemer krijgt te
horen wanneer hij het geld van de lening weer terug moet betalen.

Om een microkrediet te krijgen komt er iemand van het kantoor 
naar het dorp. Daar gaat hij in gesprek met de mensen 

die een microkrediet willen.

Misschien krijg jij wel elke maand zakgeld én heb jij wel
een abonnement op een tijdschrift. Iedere maand betaal
jij, of je ouders, een vast bedrag voor dat tijdschrift. 
Dat noem je vaste kosten.

Voorbereiding

Voorbeeld



Vooraf wordt met de ondernemer besproken
hoe lang hij het geld mag lenen. Meestal 
is dit 6 maanden. Na deze tijd moet de
ondernemer het geld terugbetalen.

Als de ondernemer heeft gehoord dat hij een microkrediet krijgt, is hij
natuurlijk heel blij. Maar hoe komt het geld dan bij de ondernemer? 
Vaak woont de ondernemer ver weg, op plekken die slecht bereikbaar zijn.
In dat geval gaat er iemand van het kantoor op de brommer langs. Maar
soms woont de ondernemer in de buurt, en komt hij het geld ophalen op
kantoor. De meeste mensen gebruiken het microkrediet om groente of fruit
te kweken. Dit kunnen ze daarna doorverkopen op bijvoorbeeld de markt. 

“Ik kreeg een lening om kleine bomen te kopen,
zodat ik meer koffie kan laten groeien.”

Domingo, koffieboer uit Guatemala

Geld ontvangen

Ik heb nu een restaurantje 
waar mijn klanten binnen kunnen eten. 

Marthe, kok en eigenaar van een restaurant in Peru

Geld terugbetalen

Voordat mensen een microkrediet ontvangen moeten ze veel
vragen beantwoorden. Daarna hoort de ondernemer of hij
het microkrediet krijgt. Het geld kan hij ophalen op het
kantoor, of het wordt gebracht. Na een afgesproken periode
moet het geld terugbetaald worden.

Samenvatting



In 2021 ondersteunde Oikocredit 38 miljoen mensen. 
Dat is ongeveer 3x alle inwoners van België!

81 % = vrouw
19 % 
= man

Wat doet Oikocredit?
Oikocredit investeert al ruim 45 jaar in mensen. In meer dan 30 landen

in Latijns-Amerika, Afrika en Azië krijgen mensen microkrediet.
Daarmee kunnen zij zélf aan hun toekomst bouwen. Nadat ze een

microkrediet hebben gekregen, kunnen ze bijvoorbeeld beter voor hun
gezin zorgen. Zoals hun kinderen naar school sturen.

Oikocredit is een van de grootste investeerders in microkrediet ter wereld.
In totaal investeert Oikocredit bijna 1 miljard euro. Hoeveel is dat?

€ 1 000 000 000

38 miljoen mensen

Van alle microkrediet ging 81% naar een vrouw en 19% naar een man.

61 % platteland 39 % stad

61 % van de mensen die microkrediet kreeg woont op het platteland.



Oikocredit doet meer dan alleen maar leningen geven. Ondernemers
krijgen ook opleidingen en ondersteuning. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze
goed met hun geld moeten omgaan, hoe ze betere producten kunnen
kweken waarvoor ze meer geld krijgen, wat ze kunnen veranderen om nóg
beter te worden, ... 

Naast microkrediet om een bedrijf te starten, investeert Oikocredit ook in
duurzame energie. Mensen die geen elektriciteit hebben, kunnen met een
microkrediet bijvoorbeeld een zonnepaneel op hun dak laten plaatsen.
Overdag zorgt de zon voor energie, zodat ’s avonds het licht aan kan. 
Zo kunnen bijvoorbeeld kinderen ’s avonds hun huiswerk maken.

Financiering Plus

Duurzame energie

Er worden 38 miljoen mensen bereikt dankzij Oikocredit.
Dat zijn vooral vrouwen en mensen op het platteland.
Oikocredit doet aan financiering plus.
Oikocredit investeert in duurzame energie.

Samenvatting

"Onze waterpomp werkt nu op zonne-energie. 
Nu moeten we geen vervuilende 

en dure aardolie meer gebruiken!" 
Filma woont in India



“We zijn erg blij met 
het microkrediet.

Dankzij de waterput 
hebben we voldoende water 

voor het vee en het gezin.”

Het verhaal van Joséfa
Hoe ziet het leven eruit van iemand die microkrediet krijgt? 
We vertellen het verhaal van Joséfa. Ze woont in Nicaragua, 

een land in Latijns - Amerika. Ze is getrouwd met haar man Dennis. 
Samen hebben ze drie kinderen.

Dit is Joséfa. Ze heeft een boerderij met
dieren en groenten en fruit. 10 jaar geleden
kreeg ze haar eerste microkrediet. Daarmee
ging ze meer groenten en fruit verbouwen.

Dankzij dit microkrediet is haar
boerderij gegroeid. Ook haar inkomen
is groter. Ze heeft een nieuw dak op
haar huis kunnen maken, een waterput
aangelegd en meer dieren gekocht.



uatemala

België

Je hebt nu heel wat mensen leren kennen 
die samenwerken met Oikocredit. 

Zoek maar eens op waar ze allemaal wonen! 

Nicaragua ndiaI
Peru

Stuur een mailtje naar              be@oikocredit.be

Wil je ook enkele filmpjes bekijken? 
Kijk dan eens op ons kanaal op youtube!
Zoek naar Oikocredit België.

Nog meer informatie op onze website.

@

Vietnam

anzaniaT

Guatemala

Domingo
Giang

Marthe
Jessy

Filma
Gopi

Josefá

Florencio

Heb je nog vragen?

www.oikocredit.be


