M E T B A N K I E R S VA N H I E R I N H O N D U R A S E N E L S A LVA D O R

AANDELEN MET
EEN GEWETEN
Veertig jaar geleden trok een Bengaalse professor
arme landgenoten uit de schulden dankzij de eerste
microfinanciering. Vandaag volgen ook Belgische
bankiers zijn voorbeeld en bieden ze een helpende
hand in Latijns-Amerika. Niet om een postkoloniaal geweten te sussen, maar omdat het
loont. ‘Rijk ben ik niet, wel veel gelukkiger.
Mijn familie heeft het beter dankzij ons bedrijfje.’
Marjan Justaert, foto’s Isabel Corthier
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e zon schijnt genadeloos op de
golfplaten daken van Segundo
Montes in El Salvador. In een
eenvoudig lokaaltje staan plastic
stoelen opgesteld. Het is er broeierig warm,
maar Gloria Isabel Ambrosio (50) straalt.
Als ze vertelt, trekt haar glimlach vrolijke
plooitjes in haar getaande gezicht.
‘Met onze eerste lening van 200 dollar
kochten we een tafel en een rek. Het was
hard werken, met veel vallen en opstaan.
Het eerste jaar hebben we geen dollar verdiend. Stilaan begonnen de zaken te lopen.
Van twee geïmproviseerde shampoos zijn
we geëvolueerd naar een gamma schoonheids- en onderhoudsproducten. In mooie
flaconnetjes, met gedrukte etiketten. Todo
natural, con hierbas de acá – met kruiden
van hier. Alle kansen die we kregen, hebben
we gegrepen. En zie nu waar we staan.’
De kleine Salvadoraanse was amper 13
jaar oud toen haar ouders, een broer en een
zus brutaal werden vermoord tijdens de
burgeroorlog in El Salvador. Haar jeugd
bracht Gloria door in een vluchtelingenkamp in Honduras, waar ze dankzij enkele
ngo’s leerde lezen en schrijven. Negen jaar
later keerde ze terug naar haar thuisland,
met twee kinderen, zonder geld. De jaren
die volgden, waren zwaar.
In 2013 richtte Gloria met dertig vrouwen een coöperatieve onderneming op. Alleen de zeven meest veerkrachtige bleven
over om de micro-onderneming te dragen.
Nu runnen ze Sabi Plus, een handel in
schoonheids- en huishoudproducten. Ze
maken 35 à 40 flessen per dag en dromen
van een eigen fabriek(je).
‘Ik ben niet rijk’, zegt Gloria, ‘wel ben ik
veel gelukkiger dan vroeger. Mijn familie
heeft het beter dankzij het succes van ons
bedrijf.’ Behalve shampoos en crèmes maken de vrouwen zeepjes om de hotelbusiness te veroveren. Met salie, aloë vera of kamille. Ze worden aangedragen en vullen het
lokaaltje met heerlijke geuren. Een parfum

van trots overheerst.
Sabi Plus wordt sinds de oprichting begeleid door de Belgische ngo Trias. Dit voorjaar
wonnen Gloria en co. de Womed Award Zuid
van Markant, Unizo en Trias. De financiering
van Gloria’s bedrijfje is afhankelijk van microkredieten en daar komen de mensen van de
vzw Belgische Raiffeisenstichting (BRS) in
het verhaal.
BIG MONEY

‘In El Salvador is lenen vooral gemakkelijk
als je al geld hebt. Wereldwijd kunnen naar
schatting twee miljard mensen niet terecht bij
de reguliere banken, omdat ze niet kredietwaardig genoeg zijn. Ze zijn aangewezen op
alternatieve financieringscircuits, zoals microfinancieringsinstellingen of MFI’s’, vertelt
BRS-coördinator Kurt Moors.
De BRS werd een kwarteeuw geleden in
het leven geroepen door Cera, als ‘internationale, maatschappelijke poot’ van de coöperatieve bank. Ook na de fusie met de Kredietbank bleef BRS bestaan. De vzw helpt beginnende MFI’s in het Zuiden op eigen benen te
staan. ‘It’s not about big money’ heet het lied
dat Jean Bosco Safari voor de stichting
schreef. Het vat haar filosofie krachtig samen.
Het grote geld is niet het doel, wel een
waardig leven voor mensen die eindelijk hun
talenten kunnen uitbouwen. Daartoe wordt
hen enerzijds financiële steun gegeven en anderzijds advies en trainingen voor microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen.
In El Salvador coacht de BRS de niet-gereguleerde, coöperatieve microfinancieringsinstelling AMC, waar Gloria Ambrosio haar microcrédito ontleent. Ze is een van de 13.000
klanten, net als de vrouwengroep rond Silvia,
die hangmatten en ander weef- of knoopwerk
op de markt brengt, of Verónica del Carmen,
die een handeltje opzette in Mexicaans fastfood en nu vijf foodtrucks heeft.
Of ze nu Silvia, Verónica of Gloria heten,
ze hebben één ding gemeen: ze werken kei-
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hard om hun familie een beter leven te geven. Niet toevallig zijn het vrouwen, wereldwijd de grootste microkredietnemers.
Moors glimlacht. Vrouwen zijn nu eenmaal
beter in het runnen van een micro-onderneming, want ze runnen meestal al een
groot gezin. ‘Het is belangrijk dat een microfinancieringsinstelling zich richt op de
juiste cliënten’, zegt hij. ‘We geven AMC intensieve opleidingen over risicobeheersing,
het organiseren van audits, het ontwikkelen
van nieuwe producten zoals spaarformules,
microverzekeringen of microleasing. Hoe
groter en professioneler een instelling
wordt, des te meer de nadruk komt te liggen op rentabiliteit. Winst maken wordt belangrijker. Dan bestaat het gevaar dat de MFI
zich minder op arme mensen of rurale gebieden gaat richten, en minder gaat investeren in opleiding en vorming.’
Wat de zaken extra bemoeilijkt in El Salvador is de zwakke overheid. Het land wordt
geterroriseerd door bendes of maras. Zij
persen ondernemers af, smokkelen cocaïne
richting de VS en zitten op een hoop geld.
De praktijken zijn diep doorgedrongen in de
cultuur van het land. Bijna elk bedrijf en elke instelling koopt haar ‘veiligheid’. Het is
een realiteit, één van leven of dood. De regio heeft één van de hoogste moordcijfers
ter wereld.
MFI’s die bendeleiders of narcos aannemen als klant zijn de dupe. ‘Die mannen
nemen de boel over en dan sta je machteloos. Daarom is het zo belangrijk dat een instelling verdachte transacties kan detecteren,
dat er interne controle is’, zegt Jacques De
Raeymaeker, de gepensioneerde KBC-directeur die verantwoordelijk is voor de LatijnsAmerikaanse projecten van BRS.
BEMOEIENIS

Blijft de vraag: moet het Westen zich bemoeien met het armere Zuiden? Zijn we het
stadium van ‘blanken gaan niet-blanken hun
systeem aanleren’ niet voorbij? Want wát
proberen bankiers te bereiken? Doen ze aan
greenwashing en wassen ze alleen hun geweten schoon? Of zijn ze oprecht? Vic Van
de Moortel, directeur Duurzaam KBC: ‘Je
mag het meest menslievende bedrijf ter wereld zijn of de helft van je winst besteden
aan het ondersteunen van maatschappelijk
relevante projecten, als de kern van je onderneming niet duurzaam is, is je steun dat
evenmin.’
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‘Met onze eerste
lening kochten we
een tafel en een rek.
Van twee shampoos
zijn we geëvolueerd
naar een gamma
schoonheidsproducten. In mooie
flaconnetjes, met
gedrukte etiketten.
Todo natural’

KBC’ers die hun expertise delen met
hun collega’s in het Zuiden doen dat voor de
helft in hun vrije tijd en de helft in werktijd.
Op de eerste studiereis naar Rwanda vijf jaar
geleden was ook KBC-voorzitter Thomas
Leysen erbij, een man die er prat op gaat dat
‘duurzaam’ geen holle slogan is voor hem.
De MFI’s zijn nauw verweven met een
sociale organisatie die zich inzet voor de
maatschappij. In El Salvador zijn de stichters
daarvan gewezen guerrillero’s die hebben
gevochten in het verzetsleger tijdens de burgeroorlog in de jaren 80.
‘Die sociale component is heel belangrijk’, vertelt Astrid Vreys van Trias. ‘Mensen
kunnen geen goede entrepreneurs worden
als ze geen zelfvertrouwen hebben. Armoede is niet alleen een gebrek aan eten of basismaterialen. Het betekent ook verstoken
zijn van toegang tot de banken en het bedrijfsleven. El Salvador en Honduras zijn
twee gevaarlijke landen. De mensen komen
van zo ver. Wij focussen op vrouwen en jonge ondernemers en zoeken partners die hetzelfde doen.’
DE TOEKOMST IN MOZAÏEK

José Osorio uit La Esperanza, Honduras,
is 26. Vier jaar geleden kreeg hij een ingeving voor een project met mozaïekkunst die
doet denken aan de Gaudí-stijl in Barcelona.
Vandaag telt zijn bedrijfje Trencadis 19
werknemers en is hij de grootste producent
van Centraal-Amerika. Aan de universiteit
van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa
hangt een metersgroot mozaïek van hem,

daarnaast maakt hij logo’s of betegelt hij
zwembaden. Ook zijn bedrijf wordt gefinancierd met microkredieten.
‘Ik wilde de techniek doorgeven en promoten’, vertelt Osorio. Zodra ik een businessplan had, een atelier kon huren, materiaal en
instrumenten had gekocht, kon ik aan de slag.
Mijn bedrijf is pijlsnel gegroeid en nu hoop
ik mijn kunst naar alle hoeken van de wereld
te kunnen brengen.’
Hij lacht een beetje verlegen. In zijn atelier hangen prachtige werken, zijn hele thuisstad La Esperanza is versierd met de mozaïekkunst van Trencadis. Met enkel witte, zwarte
en grijze keramiek maakt hij een gevoelig
portret van een vrouwengezicht, met steentjes in alle kleuren een landschap dat tot leven
komt. Toch ziet José Osorio zichzelf meer als
een ondernemer dan als een artiest. ‘Een sociale ondernemer, dat wil ik zijn. Ik doe niets
liever dan mensen aannemen en opleiden en
zo het vak uitbreiden.’
Wie de rolmodellen ziet, is geneigd te geloven dat microfinanciering dé oplossing is
om het arme Zuiden uit het slop te trekken.
Dat was ook de bedoeling van Muhammas
Yunus, de vader van de microfinanciering.
In 1976 zocht de Bengaalse economieprofessor een antwoord op de nijpende hongersnood in zijn land. Hij besefte dat de economische modellen die hij doceerde niet meer
werkten en trok naar het platteland om er te
praten met weversvrouwen. Ze bleken zonder
uitzondering schulden te hebben bij woekeraars. Yunus was geschokt en ‘leende’ hen
geld om hun schulden terug te betalen, in de
veronderstelling dat ze het nooit terug zouden betalen. Tot zijn verbazing deden ze dat
wel, op de afgesproken dag.
Daaruit ontstond de Grameen Bank, die
oorspronkelijk één doel voor ogen had: armen een beter leven geven. Dertig jaar later
zouden de bank en haar stichter Yunus de
Nobelprijs voor de Vrede ontvangen, een erkenning voor microfinanciering als middel in
de strijd tegen armoede. Het Grameen-model
is talloze malen gekopieerd in andere Aziatische landen, Latijns-Amerika en Afrika.
Een hele economie zul je er bezwaarlijk
mee omgooien, of toch niet in één keer,
maar voor mensen en hun omgeving kunnen
microkredieten een enorm verschil maken.
Cera kent het systeem eigenlijk al langer:
grondlegger Friedrich Wilhelm Raiffeisen
(1818-1888) zette een kredietsysteem op
poten om boeren uit de armoede te tillen.

SCHADUWZIJDE

José Osorio uit La Esperanza in zijn atelier. Vandaag telt zijn bedrijfje Trencadis 19 werknemers.

Het coöperatief bankieren is dus de voorloper van microfinanciering.
José Osorio is hét voorbeeld van een jonge, succesvolle ondernemer die zijn verhaal
ook een sociale dimensie heeft gegeven. Hij
kan een trekker zijn voor andere projecten,
meent Franky Depickere. Hij is ceo van Cera, voorzitter van de BRS en reisde al enkele
keren af naar het Zuiden. ‘We werken al jaren samen met lokale microfinancieringsinstellingen, intussen zijn die mensen bijna
familie geworden’, zegt hij. ‘We moeten wel
nog beter leren omgaan met de politieke instabiliteit in de regio, die een plaats geven in
een toekomststrategie die we samen met de
mensen daar uitstippelen.’

‘Je mag de helft van
je winst besteden
aan het ondersteunen
van maatschappelijk
relevante projecten,
als de kern van je
onderneming niet
duurzaam is, is je
steun dat evenmin’

Te snel willen groeien is een gevaar. De
MFI-markt is heel kwetsbaar, zeker in landen
die lijden onder zware criminaliteit. Bovendien is de markt enorm concurrentieel en
zitten er veel cowboys op het vinkentouw.
‘De MFI’s schieten als paddenstoelen uit
de grond’, vertelt Felipe Vargas Gomez, investment manager van Incofin IM. Deze gespecialiseerde Belgische organisatie beheert
en adviseert fondsen die investeren in microfinancieringsinstellingen in het Zuiden.
Vargas werkt vanuit het Incofin-kantoor in
Bogotá, Colombia. ‘De meeste van die instellingen willen op een gegeven moment meespelen in de reguliere markt en dat is een
precair moment. Dat kan een gamechanger
zijn.’
In landen als Peru, Ecuador of Bolivia
staat de MFI-sector op eigen benen, in Centraal-Amerika is hij nog deels afhankelijk van
Europees geld. ‘De vraag is er’, zegt Vargas.
‘Veel mensen hebben nood aan financiering
om uit de armoede te geraken.’
Sinds vorig jaar nodigt BRS Microfinance
Coop, een fonds, particuliere vennoten uit
om in te tekenen op aandelen om ondernemers in het Zuiden te steunen. Er is intussen
2,4 miljoen euro opgehaald, bij 812 vennoten, die samen 4.823 aandelen hebben.
Is dat een succes? Landbouwer Santos
Antonio Ramos Mendoza weet dat je klein
moet beginnen. Hij erfde zijn grond en
bouwde zijn bedrijf langzaam maar zeker
uit. Vandaag verkoopt hij aardbeien, perziken, paprika’s en tomaten op de lokale markten. De aardbeienwijn waarmee hij experimenteert, deelt hij gul uit. ‘De klimaatopwarming, infecties en andere problemen
hebben ertoe geleid dat ik alleen nog maar in
serres kweek’, zegt Santos. ‘Het is een serieuze investering geweest, maar voorlopig loont
ze. Met een ecokrediet, een microkrediet
voor de landbouwsector, heb ik nu ook een
irrigatiesysteem aangekocht.’ Professionaliseren is het doel. ‘Mijn dochter studeert landbouw aan de universiteit van San Pedro Sula
(grote stad in Honduras, red.), ze wil na
haar studies bij mij in het bedrijf stappen.’
‘Je moet zachtjes opbouwen’, weet ook
Ligia Minerva Álvarez Aragon, een elegante
juwelenmaakster uit Honduras. Ook bij haar
liep het aanvankelijk niet van een leien dakje.
‘Maar wie hard werkt en blijft dromen, die
komt er wel.’
www.brs.coop
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