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Vandaag hebben ongeveer 2,7 miljard men-
sen geen enkele toegang tot financiële dien-
sten. Die mensen kunnen geen
bankrekening of spaarboekje openen, geld
overschrijven of een kleine lening aangaan.
Zo kunnen ze dus ook nooit een bedrijfje op-
starten of iets anders ondernemen om hun
levensomstandigheden te verbeteren. Het
systeem van microfinanciering kan hiervoor
een uitkomst bieden.

Microfinanciering is gericht op de financiële
inclusie van mensen die uitgesloten zijn van
het klassieke financiële systeem. Dat kan
zijn omdat ze in een regio leven waar nog
geen financiële diensten bestaan, omdat ze
te arm zijn om er toegang toe te krijgen of
omdat ze tot een gediscrimineerde minder-
heid behoren.
Oikocredit is wereldwijd een van de belang-
rijkste privéspelers op de markt van de mi-
crofinanciering. Het is een internationale
coöperatie die streeft naar een wereld
waarin de hulpbronnen duurzaam worden

gedeeld en waarin iedereen de mogelijkheid
krijgt om een waardig bestaan op te bou-
wen. Oikocredit biedt mensen de mogelijk-
heid om verantwoord te beleggen en
verleent kredieten aan mensen en gemeen-
schappen met een laag inkomen, zodat zij
hun leven duurzaam kunnen verbeteren. Op
die manier kunnen zij een menswaardig be-
staan leiden, los van geloofsovertuiging, le-
vensvisie, leeftijd of sekse. De meeste
eindklanten zijn wel vrouwen, omdat onder
vrouwen de grootste armoede heerst en zij
ook vaak verantwoordelijk zijn voor hun hele
gezin of familie. 

Duurzame landbouw en fairtrade
Wereldwijd leeft een kwart van de allerarm-
sten op het platteland. Een onregelmatig en
onvoorspelbaar inkomen (door gebrek aan
opleiding, overstromingen, orkanen,
droogte, …) zorgt ervoor dat boeren moeilijk
een lening kunnen krijgen. Vaak hebben zij
ook geen kansen om zich bij te scholen over
nieuwe landbouwtechnieken. Daardoor wor-

Beleggen voor 
meer natuur en 
een schoner klimaat

FRANK MAES

Vanaf december 2018 gaat Natuurpunt
Gent in zee met Oikocredit. De projecten
van deze organisatie, die zich toespitst op
microfinanciering, duurzame landbouw,
eerlijke handel en hernieuwbare energie

in het Zuiden, verdienen volgens ons alle
steun. Dat er meteen ook geld terugvloeit

naar de Vinderhoutse Bossen, is daarbij
een kers op de taart

Een lening van 100 tot 500 euro kan in ontwikkelingslanden 
al volstaan om een rendabele economische activiteit op te starten. 

Door microfinanciering kunnen mensen die geen toe-
gang hebben tot financiële instellingen toch zelf een
bedrijfje starten en hun situatie verbeteren.
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Investeer en bescherm 
bossen bij ons 
en in het Zuiden

Beleg nu een deeltje van je
spaargeld bij Oikocredit, en
sla drie vliegen in een klap:
• een maximaal sociaal en 

ecologisch rendement voor
het Zuiden

• een mooi jaarlijks dividend
voor jou als aandeelhouder

• steun aan de Vinderhoutse
Bossen

Oikocredit kon al meer dan 50 miljoen mensen ondersteunen
dankzij meer dan 50.000 beleggers over de hele wereld. Ook Na-
tuurpunt Gent steunt als aandeelhouder graag duurzame ontwik-
keling in het Zuiden, zeker als er tegelijk een positieve impact is
op het milieu.  Doe jij ook mee? 
Surf naar www.natuurpuntgent.be en volg de link naar dit project.
Je kunt intekenen op aandelen vanaf 250 euro. Met dat bedrag
breng je drie jaar lang hernieuwbare energie in het huis van één
gezin. Je kunt je aandelen ook telkens snel en eenvoudig terugne-
men in de eerste helft van elk boekjaar als dat nodig zou zijn. 
Opgelet: Registreer je als aandeelhouder bij Oikocredit via de
link op onze website of op de Natuurpunt-pagina van de Oiko-
credit-website (www.oikocredit.be/natuurpunt), want alleen dan
vloeit er 25 euro terug naar de Vinderhoutse Bossen.
Zo werken we samen aan de klimaatdoelstellingen om onze 
planeet leefbaar te houden.

Aan geld beleggen zijn 
altijd  risico’s verbonden.

De belegger kan zijn aande-
len gedeeltelijk of volledig
verliezen. Voor je belegt,

lees de risico’s na op
www.oikocredit.be/risico’s
en lees de prospectus op

www.oikocredit.be/
prospectus.

den ze geconfronteerd met een onevenwich-
tige concurrentie van grote commerciële
landbouwbedrijven. 
Daarom financiert Oikocredit rurale microfi-
nancieringsinstellingen en ook landbouwor-
ganisaties, zoals bijvoorbeeld coöperaties
van boeren die zich samen organiseren om
sterker te staan en te kunnen genieten van
collectieve voorzieningen.

Hernieuwbare energie in
ontwikkelingslanden
Oikocredit wil zijn projecten ook laten aan-
sluiten bij de resultaten van de VN-Klimaat-
top in Parijs in 2015 en bij initiatieven als de
groeiende divestment-beweging. Daarom wil
de organisatie tegen 2020 minstens 200 mil-
joen euro investeren in hernieuwbare ener-
gieprojecten in ontwikkelingslanden in alle
continenten: van particuliere zonne-energie-
projecten tot grote windmolenparken. De in-
vesteringen in hernieuwbare energie hebben
altijd een sociale meerwaarde voor kans-
arme groepen en zijn ook economisch renda-
bel. Tegelijk is de impact op het milieu van
het allergrootste belang. 

Project: Zonne-energie in Ghana 
en West-Afrika
Veel families in West-Afrika hebben geen
toegang tot elektriciteit en spenderen tot
30% van hun inkomen aan vervuilende
brandstoffen als kerosine, kaarsen en batte-
rijen. Dat is duur, vervuilend en ongezond.
De uitstoot door het gebruik van kerosine
maakt meer slachtoffers in zwart-Afrika dan
malaria en hiv samen. Dankzij de investering
van Oikocredit in PEG Afrika, de lokale ver-
deler van kleine huissystemen op zonne-
energie, krijgen mensen directe toegang tot
betaalbare, duurzame en gezonde energie.

De milieuvriendelijke thuissystemen bevat-
ten een zonnepaneel en batterij, twee lam-
pen, een gsm-oplader, een zaklamp en een
radio. De sociaaleconomische impact van
zo’n pakket voor één familie is enorm: men-
sen hoeven geen kilometers meer te lopen
om hun gsm te gaan opladen en ’s avonds is
er nog verlichting in huis voor het school-
werk van de kinderen of werk van de ouders.
Door een systeem van afbetaling via de mo-
biele telefoon kunnen ook mensen met een

laag inkomen of zonder bankrekening – dat
is meer dan een derde van de West-Afrika-
nen – zo’n energiepakket aanschaffen.

Project: Kookkachels in Rwanda: 
minder ontbossing, meer schone lucht
Oikocredit investeert 1 miljoen euro in het
Inyenyeri-project in Rwanda, dat gezinnen
op een gezonde en duurzame manier laat
koken op pellets. Inyenyeri wil met deze le-
ning tegen 2020 kookkachels voorzien voor
150.000 families. 
Volgens de Wereldbank leidt luchtverontrei-
niging jaarlijks tot de dood van 3 à 4 miljoen
mensen. Door te werken met kookkachels op
pellets verminderen de rook en giftige dam-
pen in huishoudens met meer dan 90% en
wordt er 85% minder hout verbruikt dan bij
koken op houtskool of hout. Dat is ook goed
voor de strijd tegen de ontbossing. Pellets
kosten bovendien ongeveer de helft minder
dan houtskool. Inyenyeri voorziet momen-
teel al 3000 families van kachels die werken
op hernieuwbare brandstoffen en het project
breidt snel uit. Oikocredit steunt hen om de
manier van koken in Rwanda te hervormen. 

Hernieuwbare energie op het platteland zorgt ervoor dat er ’s avonds nog elektriciteit en dus ook
verlichting in huis is.

Kookkachels op pellets verminderen rook en gifdampen met meer dan 90%
en het houtverbruik met 85%.


