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Project Nemo Ethiopië
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Nemo is een gebied dat 288 km van Addis
Abeba vandaan ligt. Er heerst veel armoede
waar louche adoptiebureaus misbruik van
maken. Onder valse voorwendselen verkopen veel vrouwen die weduwe zijn geworden
een kind. Om er vervolgens pas later achter
te komen dat ze kun kind kwijt zijn en nooit
meer terugzien. De Cramm Foundation gaat
in dit gebied in samenwerking met de overheid een microkredietproject starten. Een
van de taken van de overheid is het bestrijden van armoede. Om het project succesvol
te maken moet er wekelijks begeleiding zijn.
De overheid gaat daar in samenwerking met
de Cramm Foundation in voorzien. Het uiteindelijke doel van het project is om de 15
deelneemsters financieel onafhankelijk te
maken.

2. Amarech Tadele: Tadele is 4 jaar geleden
weduwe geworden. Ze heeft drie kinderen
die ze nu alleen verzorgt. Gelukkig gaan wel
alle drie de kinderen naar school. Ze heeft al
een micro-onderneming waarin ze boter en
verschillende soorten granen verhandelt.
Deze wil ze graag verder uitbreiden en krijgt
hiervoor een microkrediet van € 130.

De Cramm Foundation in samenwerking met
Elias Dejene heeft daartoe het geld en de
know how. De overheid zal voorzien in de
wekelijkse begeleiding. Naast het verstrekken van het microkrediet zal de Cramm
Foundation voor het eerste jaar eveneens
een deel van de projectbegeleidingskosten
betalen. De contracten zijn in november
2011 getekend. Het geld wordt begin januari
overgemaakt waarna uiterlijk op 1 februari
kan worden gestart.

4. Amarech Tesfaye: Tesfaye is al 8 jaar
weduwe en heeft 4 kinderen. Op haar stuk
grond verbouwt ze bananen, mango, advocado en mais. Deze producten verkoopt ze op
de lokale markt samen met boter en peulvruchten. Ze wil haar handel uitbreiden en
verbeteren. Hiervoor krijgt ze van de Cramm
Foundation een microkrediet van € 130.

Wij willen u alvast kennis laten maken met
vijf van de 15 vrouwelijke cliënten.
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1. Tadelech Woldie: Woldie is een moeder
van 5 kinderen (3 zonen en 2 dochters) met
een stuk land van .75 ha. Hierop groeit veel
cassave. Haar oudste dochter zal de cassave
gaan verhandelen op markten in een straal
van 200 km rondom Meno. Haar oudste zoon
studeert momenteel aan de Meleke Collega,
ongeveer 1000 km verwijderd van Meno.
Haar andere kinderen zitten ergens tussen
klas 6 en 11. Deze moeder heeft als doel
haar drie jongere kinderen ook te laten studeren. Ze gaat samen met haar dochter een
micro-onderneming opzetten waarin ze de
cassave gaat verhandelen. Hiervoor krijgt ze
een microkrediet van € 150.

3. Bekelech Tagesse: Tagesse heeft 6 naar
schoolgaande kinderen. Ze heeft een stuk
land van .75 ha waarop ze mais, bonen en
cassave verbouwt. Vooralsnog voor eigen
consumptie. Ze wil dit graag uitbreiden om
zo ook deze producten op de lokale markt te
kunnen verkopen. Ze krijgt een microkrediet
van € 130,- om haar micro-onderneming op
te starten.

5. Askale Daniel: Daniel is moeder van 4
kinderen en 4 jaar geleden weduwe geworden. Een van haar kinderen kan ze naar
school laten gaan. Ze is slachtoffer geworden
van een louche adoptie organisatie. Na veel
pijn en moeite en met steun vanuit Nederland heeft ze hem uiteindelijk terug gekregen. Ze heeft een stuk land waarop ze momenteel de koe van iemand anders verzorgt.
Samen verdelen ze de opbrengst van hetgeen de koe oplevert aan melk. Ze wil nu
graag een eigen koe kopen. Hiervoor krijgt
ze een microkrediet van € 130.

PAGINA

2

Cliënten Oeganda
De 11 cliënten uit de omgeving van Jinja
die begin dit jaar onder coördinatie van
Lovisa Kabuula en Janet Kyemba aan
een microkrediettraject begonnen zijn
zeer succesvol in het runnen van hun
mini-onderneming. Maar liefst 8 cliënten
betalen hun microkrediet inclusief rente
op de gestelde termijnen terug. Twee
cliënten betalen ook maandelijks een
deel van hun schuld af, alleen iets
minder dan de bedoeling was. Het aantal
termijnen is voor hen verlengd van 12
naar 18 maanden.
Een cliënt heeft de laatste drie maanden
door ziekte haar handel niet kunnen uitvoeren en heeft daardoor ook geen terugbetaling meer kunnen doen. We wachten
haar gezondheidssituatie af om te kijken
of en zo ja, welke nieuwe afspraken we
met haar kunnen maken. Er zijn zelfs cliënten die nog een verder groei willen maken. Ze zijn momenteel samen met Lovisa
en Janet bezig met het indienen van een

Profiteer nu van de
speciale feestdagenactie!

Van de terugbetaalde kredieten zijn in
april 2011 twee nieuwe microkredieten
verstrekt. De cliënten, Wayindira Harriet
and Sara Nkobe, betalen vanaf mei keurig
hun maandelijkse termijnen aan de
coördinatoren terug. Deze week zijn
wederom twee nieuwe aanvragen binnen
gekomen die op zeer korte termijn beoordeeld worden.
We kunnen vaststellen dat de nieuwe
coördinatoren in Oeganda het werk
uitstekend doen: (I) de cliënten hebben
een goede begeleiding gekregen, waardoor ze hun microcredit tijdig terug
kunnen betalen, (II) er worden heldere en
transparante rapportages aangeleverd
door de coördinatoren, (III) ze zijn actief
in het werven van nieuwe cliënten.

Onderzoek Erasmus Universiteit
Microkrediet is voor veel mensen in
ontwikkelingslanden een kans om uit de
armoede te ontsnappen en een eigen
bestaan op te bouwen. Het verlenen van
microkrediet wordt geassocieerd met
economische en sociale empowerment,
hetgeen bijdraagt aan de armoede
bestrijding. Helaas is microkrediet voor
sommige groepen nog steeds niet toegankelijk. Je zou verwachten dat uitsluiting
van toegang tot microkrediet te maken
heeft met gebrek aan ondernemingscapaciteiten, dit is echter niet altijd het
geval. Mensen met een lichamelijke
beperking worden om verschillende
redenen bij voorbaat al buitengesloten
van toegang tot krediet, puur vanwege
hun beperking.

andere door medewerkers van banken),
zelfexclusie (door gebrek aan zelfvertrouwen), toegankelijkheid (mensen met een
rolstoel kunnen de bank niet eens in).
Ook speelt de vorm van microkrediet een
rol.

Het instituut van Beleid en Management
in de Gezondheidszorg (iBMG) aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
heeft in opdracht van de Cramm Foundation een literatuuronderzoek uitgevoerd
door naar de redenen, omvang, kredietsoorten en effecten van het verstrekken
van microkredieten aan mensen met een
beperking in ontwikkelingslanden.

Op basis van de bevindingen uit de
literatuur heeft in 2009 een evaluatieonderzoek plaatsgevonden onder 175
respondenten wonend in 6 verschillende
gebieden in Oeganda (Tororo, Jinja, Kampala, Masaka, Mbarara & Bundibugyo).
Met dit onderzoek kan voor het eerst een
hogere wetenschappelijke evidentie
worden verkregen. Doel van de studie
was om zowel belemmerende als
bevorderende factoren in toegang tot
microkrediet te achterhalen voor achter-

Uit dit onderzoek bleek dat er
verschillende barrières leiden tot uitsluiting van microkrediet. De belangrijkste
barrières zijn: sociale exclusie (onder
CRAMM

nieuwe aanvraag voor verdere uitbreiding.
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Globaal zijn er twee vormen van microkrediet: een groepslening en individuele
lening. Uit de literatuur lijken mensen met
een beperking beter gebaat te zijn met
een individuele lening. Belangrijkste
conclusie van het literatuuronderzoek was
dat tot op heden geen (sterke) wetenschappelijke informatie beschikbaar is
over dit onderwerp. De beschikbare
studies kunnen hooguit als “expert”
opinions worden beschouwd.
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werd een vergelijking gemaakt tussen mensen
met en zonder lichamelijke beperkingen en
binnen deze groepen is ook nog een vergelijking
gemaakt in de ervaringen tussen mensen
zonder en met microkrediet.
We kunnen concluderen dat mensen met een
lichamelijke beperking in tegenstelling tot
mensen zonder lichamelijke beperking een
sterke voorkeur hebben voor een individuele
lening. Zij ambiëren een eenmanszaak te
starten, terwijl de andere groep de verantwoordelijkheden, lasten, risico’s liever met anderen
willen delen, zodat de onderneming minder
kwetsbaar is. Redenen voor mensen met een
beperking om het liever zelf te willen doen, is
dat ze anderen niet vertrouwen omdat ze vele
negatieve ervaringen in hun leven hebben
gehad en dat anderen hen buitensluiten. Ze
willen de mogelijkheid om echt onafhankelijk te
zijn, zonder risico om weer buiten de groep te
vallen en geen eigen beslissingen te kunnen
nemen.
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toegang tot microkrediet. Uit de praktijk blijkt
dit echter niet het geval te zijn.
Het onderzoek laat ook zien dat mensen met
een lichamelijke beperking juist gebaat zijn bij
een microkrediet op maat, speciaal ontworpen
voor mensen met een beperking en dus niet het
microkrediet bij de grote banken. Zij voelen zich
dan beter begrepen, wat hen vertrouwen geeft
in zowel de kredietgever, zichzelf als het succes
van de onderneming. Geadviseerd wordt dan
ook om het microkrediet en terugbetalingsvoorwaarden aan te passen aan de desbetreffende
cliënt, zodat deze aansluit bij de behoefte en
mogelijkheden. Dit bevordert de kans op
succesvol ondernemerschap en biedt een
mogelijkheid voor mensen met een lichamelijke
beperking in ontwikkelingslanden om uit de
armoede te breken, een eigen bestaan op te
bouwen en een volwaardig leven te leiden.

Mensen met een
beperking hebben
behoefte aan
microkrediet op
maat.

Over het algemeen wordt gepleit voor inclusie
van mensen met een lichamelijke beperking tot
microkrediet bij de grote banken. Bij deze
banken maken op papier mensen met een
beperking net zoveel kans als ieder ander op

Bijenproject Ethiopië
We zijn nu bijna een jaar van start met het
Bijenproject in Ethiopië, tijd voor een tussentijdse evaluatie. Initiatiefneemster Emebet
Dejene is en blijft zelf ontzettend gemotiveerd.
Ze vindt het fijn om in en met de natuur bezig
te zijn en de ontwikkeling van de bijen te
volgen. Maar haar grootste drijfveer voor dit
project blijft het helpen van achtergestelde
minderheden.

Twee van de 12 deelneemsters hebben in juni al
een redelijk goede oogst gerealiseerd. Met minimaal 6 deelneemsters verwacht Emebet met de
nodige aandacht en begeleiding de komende
maanden alsnog een succes te kunnen behalen.
De resterende 4 deelneemsters kampen waarschijnlijk het probleem dat hun stuk grond te
weinig goede vegetatie heeft voor de bijenteelt.
knoop doorhakken of zij nog met ze verder wil.

Overall moet ze concluderen dat het project
moeizamer verloopt dan aanvankelijk de
verwachting was. De verzorging van de bijen is
behoorlijk intensief. De vegetatie in het
betreffende gebied is minder geschikt dan de
experts voorafgaand aan het project hadden
ingeschat. Er blijken gewoonweg te weinig
bloemen aanwezig te zijn die als voeding voor
de bijen kan dienen. Daarom zijn er de afgelopen periode veel extra bloemen geplant, met
name zonnebloemen. De verwachting is dat dit
de komende oogsten ten goede komt.

Om van dit project toch een succes te maken
zijn de deelneemsters naast de bijenteelt
begonnen met het telen van koffiebonen. De
planten die daarvoor nodig zijn hebben namelijk
goede bloemen voor de bijen. En koffiebonen
zijn erg gewild in Ethiopië. Al met al duurt het
wat langer om kostendekkend te kunnen
werken, laat staan er een goede boterham mee
te kunnen verdienen.

Tot nu toe zijn er 2 oogsten geweest (december
2010 en juni 2011). De oost van Juni was vloeibaar, geel en met een hele lekkere smaak. De
bloemen die in de periode voorafgaand aan de
oost hebben gebloeid hebben een grote invloed
op de smaak van de oogst. Vandaar dat de
oogst van Juni beter was dan die van December. De komende 2 weken zal de nieuwe oogst
plaatsvinden. We zijn allemaal heel benieuwd
naar het resultaat.

In 2012 worden de trainingen voortgezet. Deze
zal met name bestaan uit begeleiding bij het
verzorgen van de bijenkasten en vegetatie en
hulp bij de daadwerkelijke oogst. Het is belangrijk dat de vrouwen vaardigheden (blijven)
ontwikkelen.
Wij hopen dat 2012 voldoende oost oplevert
voor de deelneemsters zodat zij voldoende geld
over te houden om goed van te leven. Alles
wordt momenteel in werking gezet om dat doel
te realiseren.

Met onze dank
voor jouw steun
het afgelopen jaar
wensen wij je een
prettige kerst
en een heel
mooi 2012!

Cramm Foundation
Langendijk 21
5652 AX EINDHOVEN
Nederland

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.

Tel: 06-24311552
Fax: 040-7505699

Ons doel is het verbeteren van de sociale en

E-mail: info@crammfoundation.com

economische leefomstandigheden van mensen

www.crammfoundation.com

met een beperking (gehandicapten) in ontwik-

ING : 4692891

kelingslanden.

De Cramm Foundation is geheel afhankelijk
van giften van haar 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.

Ondernemers voor ondernemers

ANBI-status
Op 6 oktober 2011 heeft de Cramm Foundation
een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst gehad.

status kan behouden. Dat is heel goed nieuws. Een
Stichting kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor

Het doel was om te beoordelen of de stichting
onder de huidig geldende Wet– en regelgeving
terecht als Algemeen Nut Beogende Instelling

minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Omdat wij de ANBI-status hebben en mogen behouden kunnen we gebruik maken van belastingvoor-

(ANBI) is aangemerkt op basis van art. 6.33 Wet
Inkomstenbelasting 2001. Daarbij is tevens

delen bij erven, schenken en giften.

beoordeeld of de feitelijke werkzaamheden van de
stichting overeenkomen met de statutaire werkzaamheden.
Hiervoor was onder meer nodig dat de aard en
omvang van de activiteiten goed in beeld werden
gebracht. De volgende zaken dienden voor de
Belastingdienst beschikbaar te zijn :
- jaarstukken 2008, 2009 en 2010;
- nieuwsbrieven aan leden/sponsoren;
de statuten;
- notulen van bestuursvergaderingen;
- jaarverslagen 2008/2009/2010
- meest recente beleidsplan.
Op basis van het gesprek en de beoordeelde
stukken is de Belastingdienst tot de conclusie
gekomen dat de Cramm Foundation de ANBI

Dit betreft de volgende voordelen:
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het
algemeen belang, hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen
onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen
vrijwilligersvergoeding ontvangen, doen ze in
sommige situaties een gift aan een ANBI.

