Voor wie
Deze fact sheet is bedoeld voor bedrijven of
individuen die meer informatie willen
inwinnen over de Cramm Foudation.

Onze doelen
Wij willen de sociale en economische
leefomstandigheden van mensen met een
beperking in ontwikkelingslanden verbeteren.

Onze organisatie
CRAMM is de afkorting van Credit for
Rehabilitation Aimed at the Marginilized
Minorities. De Nederlandse vertaling hiervan
is: krediet voor (economisch) herstel gericht
op achtergestelde minderheden. De Cramm
Foundation is opgericht in 2008 en een
relatief kleine, maar efficiënte organisatie. De
tijd en expertise die de bestuursleden en
ambassadeurs in de stichting stoppen is
geheel op vrijwillige basis.

Wij trachten dit doel te bereiken, ondermeer
door:

Waar staan wij voor
Wij vinden het belangrijk de positie van
mensen met een beperking in een
ontwikkelingsland te versterken en hen
onafhankelijk te maken. Wanneer ze op eigen
kracht hun situatie verbeteren, dan pas kan
de armoede uit de wereld worden verholpen.
Kleinschalige hulp, aangepast op de lokale
situatie met als doel het versterken van de
positie van de lokale gehandicapten is de
sleutel tot succes.
Wij zijn uniek
Door ons middels microkrediet te richten op
de aller armste in de wereld en dan met
name op mensen met een beperking
onderscheiden we ons van de rest van de
hulporganisaties. Ook zij verdienen een kans
in deze wereld. Omdat vrouwen in een
ontwikkelingsland ook tot de achtergestelde
minderheden worden gerekend kunnen zij
eveneens op de steun van de Cramm
Foundation rekenen.






Het bieden van persoonsgerichte,
kleinschalige(financiële) hulp aan (door-)
startende ondernemers met een beperking
door middel van Microkrediet.
Het verrichten van onderzoek naar de
werking en uitkomsten van microkrediet.
Samen te werken, waar nuttig of
wenselijk, met andere organisaties binnen
of buiten Nederland die het bereiken van
de doelstellingen van de Cramm
Foundation helpen verwezenlijken.

Voor de komende jaren hebben wij de
volgende cliënten portefeuille als doel:
2010: 20 micro-ondernemers
2011: 40 micro-ondernemers
2012: 60 micro-ondernemers
Microkrediet als middel
Microkredieten zijn kleine leningen die
verstrekt worden aan kleine ondernemers die
niet in aanmerking komen voor een lening bij
de traditionele banken. Het geeft onze
doelgroep een kans om uit de vicieuze cirkel
te breken waarin zij zich nu bevinden. Het is
goed voor de eigenwaarde van mensen met
een beperking door er geen gift, maar een
zakelijke transactie van te maken. Ze voelen
zich daardoor zelfverzekerder en hun status
in de gemeenschap stijgt. Het generen van
eigen inkomen vergroot de onafhankelijkheid

en verbetert de economische situatie en
daarmee ook de kwaliteit van leven.
Onderzoek Erasmus MC Rotterdam
Het instituut Beleid en Management
gezondheid voet in opdracht van onze
stichting onderzoek uit naar de effecten van
microkrediet voor mensen met een beperking
in ontwikkelingslanden. Dit is belangrijk want
deze informatie is tot op heden nog zeer
gering beschikbaar. De resultaten van het
onderzoek worden medio 2010 gepresenteerd
en gepubliceerd. Deze informatie zal de
Cramm Foundation gebruiken voor haar
beleidsvoering.
Steun ons!
De Cramm Foundation is geheel afhankelijk
van giften van partners, particulieren,
organisaties en bedrijven. Uw financiële
bijdrage is dan ook van harte welkom.
Daardoor kunnen wij ons blijven inzetten
voor mensen met een beperking in
ontwikkelingslanden.
Giro 4692891, of surf naar onze site
www.crammfoundation.com/steunons.html
om alle mogelijkheden te bekijken.
Contact
Cramm Foundation
Langendijk 21
5652 AX EINDHOVEN
Tel: +31624311552
Fax: +31407505698
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