
Meer informatie over het project Microcredietfonds

2020 januari: er zijn 12 projecten lopende, waarvan bij 8 projecten de maandelijkse terugbe-
taling verloopt volgens de contractuele afspraak.

Bij 4 leningen wordt al 5 – 12 maanden niet afgelost, ook niet nadat coördinator Adailto meer-
malen contact opneemt met deze mensen. De landelijke economie stagneert en daardoor stag-
neert ook de inkomstenbron van meerdere leners: dit geldt b.v. voor de verkoop van souve-
nirs, cosmetica producten, banketbakkersproducten en sieraden. De ondernemers kampen met
een grote krimp in hun handel.

2015 - 2019: In de afgelopen 5 jaar zijn 31 microkrediet contracten ondertekend en met suc-
ces afgerond. Zo zijn er in 2016 8 microkredieten verstrekt, samen €4.850 en in 2015 zijn er 
voor €7.000 microkrediet leningen uitgegeven.

Voorbeelden:

Luiz Sousa d. S. juni 2016: €605 voor de omheining van een groter kippen erf. Ten tweede 
voor de start van een varkensfokkerij; koop van twee varkens. De varkenshokken maakt hij 
van lange dunne in de grond gestoken takken, tegen elkaar aan gebonden met ijzerdraad.

Cícero F. F. M. juni 2016: €605 voor aanschaf sieradenmateriaal en gereedschap voor eigen 
productie en verkoop sieraden, naast zijn werk als fabrikant in een sieradenfabriek.

 Raimundo F. D. mei 2016: €630. Hij is markthandelaar in verschillende dorpen. Lening voor
inkoop van producten en materiaal om producten te maken (b.v. houten latten en spaanplaat 
voor omlijsting en ondergrond van een religieus plaatje).

 Cícero R. de A. maart 2015: €500 voor het onderhoud van zijn motor (het vervoermiddel 
naar zijn werk) en de motorrijtuigenbelasting. Aflossing binnen een jaar.

Fransisco T. R. maart 2015: €630 voor de uitbreiding van zijn kippenfokkerij. Aflossing bin-
nen een jaar.

 Maria L. de M. maart 2015: €590 voor de inkoop van papier in een drukkerij. Aflossing bin-
nen een jaar.

 Fransisco R. februari 2015: €630 voor de aanschaf van voornamelijk religieuze artikelen 
(beeldjes, kaarsenhouders, afbeeldingen van heiligen en dergelijke) voor de verkoop aan de 
tienduizenden pelgrims in Juazeiro do Norte. Aflossing binnen een jaar.

 Luiz Sousa d. S. januari 2015: €630 voor een overkapping in de wei: melken van de koeien
in de schaduw en opslag van de mest.

 Elionardo september 2010: €685. Aflossing €25 per maand. Aflossing voldaan augustus 
2011. Ter verbetering van zijn woonomstandigheden, studiemogelijkheden, en zijn bakoven. 
Verkoop van zijn keramiek is een kleine bron van inkomsten naast de maandelijkse overheids-
uitkering van €50 voor zijn levensonderhoud.



Elionardo met oven en keramiek

Corrinha, Jose Batista, Igor 2008, 2010. In december 2008 en 2010 maakt Madelein ken-
nis met twee trotse eigenaren van hún eigen T-shirt atelier!

Met vervolg-leningen van het microkredietfonds wordt aanvullend materiaal en machinerie 
aangeschaft, zoals een tweede naaimachine en zeefdruk-attributen. Jose volgt cursussen zeef-
drukken, boekhouding en bedrijfsvoering.

In 2009 doneren Corrinha en Jose 250 BRS (Braziliaanse munteenheid Real), ± € 90, aan het 
microkredietfonds met de woorden:"voor de microkredietinstellingen, om nog meer mensen te 
ondersteunen. We gunnen zoveel mogelijk anderen wat wij van jullie hebben gekregen".

2008.

Linksboven: Vlnr. Corrinha, hun zoon Igor, 
Madelein Taen, echtgenoot Jose Batista.

Midden en rechts: Corrinha baas in eigen 
huis, aan haar naaimachine en aan de stofta-
fel. 

Links: Jose Batista en zoon Igor printen en 
drogen een afbeelding.



 João en Lene februari 2007: lenen €700 voor materiaal en een golfplaten dak op João's 
werkplaats in de achtertuin van hun gehuurde rijtjeshuis.  Hun aflossing is maandelijks €35 , 
tot slot 4% rente (2008), €28 . João maakt souvenirviooltjes voor de pelgrims in Juazeiro do 
Norte, een bedevaartsplaats.
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