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In Colorfull Magazine geven 
we redactionele ruimte cadeau 
aan een goed doel. Deze keer: 
Cordaid

Het mooie van microfinanciering is dat het mensen uit hun sociale 

isolement haalt, vindt Willem Tom, werkzaam als beheerder van de 

kredietportefeuille bij Cordaid.

“Armoede isoleert mensen van hun omgeving. Terwijl mensen

gemaakt zijn om te functioneren in een sociale omgeving. Als die 

groeit, nemen ook mogelijkheden om uit armoede te blijven toe.”

een bescheiden eerste lening van 
vijftig tot honderd euro. Hiermee 
kunnen ze een bedrijfje starten zoals 
een kapperszaak of meubelmakerij. 
Het is een nieuwe en moderne 
manier van ontwikkelingshulp 
waarbij het initiatief en de 
verantwoordelijkheid bij mensen 
zelf ligt. 
Microfinanciering is dertig jaar 
geleden gecreëerd door professor 
Yunus uit Bangladesh. Hij raakte 
betrokken bij het armoedevraagstuk, 

niet als beleidsmaker of onderzoeker, 
maar omdat hij overal om zich 
heen armoede zag. Hij zag 
bedelende vrouwen aan de kant 
van de weg. Ze deden niets, maar 
toch had Yunus vertrouwen in 
hun ‘economische potentie’. Hij 
leende enkele tientallen dollars aan 
ze uit, waarmee de vrouwen een 
handeltje konden opzetten. Hun 
dagelijkse inkomen steeg direct en 
ze konden als groep wat sparen. 
Na enkele maanden betaalden de 
vrouwen de lening volledig terug. 
Ze vroegen om een grotere lening 
omdat hun economische activiteiten 
waren gegroeid en hun behoefte 
aan werkkapitaal was toegenomen. 
Sinds die tijd heeft microkrediet 
zich in hoog tempo over de wereld 
verspreid.

Prinses Máxima
Cordaid is tien jaar actief op het 
gebied van microfinanciering. 
Via 85 snelgroeiende 
microkredietinstellingen 
bereikt Cordaid ongeveer 
zevenhonderdduizend mensen. De 
totale portefeuille is in de loop van 
de jaren uitgegroeid tot bijna veertig 
miljoen euro. 

Prinses Máxima bezocht vorig 
jaar in Afrika enkele microkrediet-
instellingen. Tot grote vreugde 
bezocht ze ook Kadet, een 
organisatie die in 2002 een lening 
van vierhonderdduizend euro 
kreeg van Cordaid om meer 
leningen aan armen te kunnen 
verstrekken. Willem Tom: “Kadet 
heeft kantoortjes, van waaruit 
kredietmedewerkers naar de mensen 
in de sloppenwijken toe gaan. Elke 
week komen de vrouwen bij elkaar 
op een vaste plaats, bijvoorbeeld in 
de schuur of tuin van de voorzitter 
van de groep. Daar is ook de 
vertegenwoordiger van Kadet bij, 
die de te betalen rente en aflossing 
ophaalt. De vrouwen steunen elkaar. 
Ze voelen zich onderdeel van een 
groter geheel en dat maakt hen 
sterk.”
Willem Tom ziet tijdens zijn 
bezoeken aan de partners van 
Cordaid wereldwijd de resultaten 
van microfinanciering. Hij noemt 
het voorbeeld van een gezin met 
vier kinderen op de Filippijnen. De 
ouders zijn met een kleine lening een 
groentenstalletje begonnen. Ze staan 
’s ochtends om drie uur op om een 
eind verderop groente in te kopen, 
die ze in hun stalletje weer verkopen. 
Tom: “Ze woonden in een tochtig en 
vochtig hutje, zonder toilet, er was 
te weinig geld om alle kinderen te 
voeden en naar school te laten gaan. 
Nu wonen ze in een stenen huis, met 
een waterdicht dak, een keukenblok, 
en is de tweede verdieping in 
aanbouw. Ik zag de fonkeling in de 
ogen van de vrouw. Ze is zo trots 
als een pauw. Met een bedrag van 
misschien vijftig of honderd euro 
hebben deze mensen weer nieuw 
perspectief. Dat is toch geweldig!” 

Hartverscheurend
Het mooie van microfinanciering is 
dat het mensen uit hun isolement 
haalt, vindt Tom. “Als je welvaart 
groeit, nemen je contacten, kennis 
en ervaringen toe. Je krijgt succes. 

 ‘Microfinanciering 
haalt mensen
uit hun isolement’

Dat wil je handhaven omdat het 
je status geeft en de mogelijkheid 
je te ontplooien. Armoede isoleert 
mensen van hun omgeving. 
Terwijl mensen gemaakt zijn om 
te functioneren in een sociale 
omgeving. Als die groeit, nemen ook 
mogelijkheden om uit armoede te 
blijven toe.”
Het inspireert Tom om met mensen 
te werken die echt wat van hun 
leven willen maken. Je moet over 
een flinke drive beschikken om 
vanuit een armoede situatie aan het 

Een Indonesiche vrouww heeft met een krediet van microfinancie-
ringsinstelling Bina Swadaya een kraampje overgenomen naast het 
stadhuis en op de toegangspad naar de sloppenwijk. Een goede 
lokatie voor de verkoop van snoepgoed en sigaretten die ze per stuk 
verkoopt.

Een wekelijkse bijeenkomst voor betaling van rente en aflossing van 
persoonlijke leningen op de Filippijnen.

Willem Tom is naar eigen zeggen 
‘goed in cijfers en goed met 
mensen’. Daarom is hij als financieel 
medewerker ook goed op z’n plek 
bij de Finance Business Unit van 
Cordaid. Deze afdeling stelt leningen 
ter beschikking aan met name 
microfinancieringsinstellingen. 
Kleine ondernemers in 
ontwikkelingslanden die bij de 
reguliere banken geen lening krijgen, 
kunnen bij deze instellingen onder 
gunstige voorwaarden terecht voor 

Willem Tom temidden van een kredietgroep van ongeveer twintig 
vrouwen uit de Fiippijnen

ondernemerschap te beginnen en 
een lening aan te vragen. Tom: “Het 
is vaak hard werken, want de rente is 
doorgaans niet misselijk. De mensen 
die ik noemde op de Filippijnen met 
hun groentenstalletje werken bij 
wijze van dag en nacht. Je moet echt 
willen anders houd je zo’n leven niet 
vol. Vaak is de drijfveer de kinderen. 
Zij moeten een beter leven krijgen. 
Zélf met een lege maag naar bed 
gaan, is erg, maar je kinderen met 
een lege maag naar bed sturen, dat is 
hartverscheurend.”

“Geld weggeven is makkelijker 
dan geld uitlenen”, zegt Tom. “Als 
je geld weggeeft, kun je bepaalde 
voorwaarden formuleren. Geld 
lenen voor microfinanciering 
is gelijkwaardiger en dat 
maakt het ook spannender. Je 
moet onderhandelen over de 
voorwaarden en het gaat soms 
over heel veel geld.” Dat het geld 
weer terugkomt bij Cordaid, geeft 
Tom veel voldoening. “Met onze 
interventie zetten we iets in gang 
voor een bepaalde periode, voor 
een bepaalde groep. Het geld 
komt weer terug, terwijl die groep 
zelfstandig doorgaat met waar ze 
mee bezig was. 
Dat vind ik mooi!” 
 
Over de ambities van 
Cordaid, zoals het nieuwe 
microkredietenfonds dat 
eind oktober is gelanceerd, 
zegt Tom: “Nu bereiken we 
zevenhonderdduizend mensen. 
Over een paar jaar willen we 
een miljoen mensen bereiken. 
Maar daar is geld voor nodig, 
veel geld. Alleen als we dit ter 
beschikking krijgen, zal onze 
portefeuille verder groeien en 
kunnen we nog meer mensen 
bereiken.”

Cordaid Microkrediet
Het Cordaid microkredietfonds 
is een digitaal fonds, alleen op 
internet te vinden, waarmee u 
kunt investeren in microkredieten 
aan kleine ondernemers in 
ontwikkelingslanden. U doet dit 
via een donatie aan Cordaid van 
bijvoorbeeld € 10,- per maand. 
Op de website kunt u een keuze 
maken voor een bepaald type 
ondermening en deze gedurende 
een bepaalde periode volgen. 
Ga voor meer informatie naar 
www.cordaid.nl.


