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PIONIER INVESTERINGEN 
IN FRAGIELE LANDEN

PIONIER INVESTERINGEN  
 
Met steun van de Nederlandse overheid begon Cordaid eind 
 jaren ‘90 met een investeringsprogramma. In de afgelopen 
twee decennia kwam investeren in een stroomversnelling, 
mede omdat de Verenigde Naties 2005 uitriep tot het Jaar van 
het Microkrediet en omdat de grondlegger van het micro
krediet, Muhammad Yunus, in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede 
kreeg. In de afgelopen twintig jaar heeft Cordaid steeds een 
pioniersrol ingenomen met haar investeringsactiviteiten. 

Zo richt Cordaid zich specifiek op de meest fragiele landen, 
waar andere investeerders zich veelal richten op stabielere  
ontwikkelingslanden. Ook investeert Cordaid in kleinere  
organisaties, terwijl overige investeerders vooral grote in
stellingen bedienen. We hebben sinds 1998 in totaal 267  miljoen 
euro geïnvesteerd ter ondersteuning van het scheppen van 
 banen voor de meest kwetsbaren in Afrika, Azië en 
 LatijnsAmerika. 

“Via Cordaid Investment Management investeert Cordaid in kleine en 
middelgrote bedrijven. We vullen een gat door met name te investeren in 
fragiele landen, waar weinig of geen toegang tot financiële diensten bestaat. 
Door juist hier in bedrijven te investeren, vergroot Cordaid voor zoveel mogelijk 
mensen de kans op werk en een inkomen .”  
Hann Verheijen, directeur Cordaid Investment Management. 
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WEST-AFRIKA EEN VERGETEN GEBIED
De Sahel wordt geconfronteerd met uitdagingen van 
ongekende omvang op het gebied van milieu, maatschappij 
en bestuur. De kwetsbaarheid van de regio treft miljoenen 
van de armste en meest kwetsbare mensen ter wereld. Om 
bij te dragen aan een betere toekomst voor de bevolking in 
deze regio, heeft Cordaid besloten om juist daar te investe
ren. Onze pioniersrol in WestAfrika wordt erkend door 
meerdere internationale ontwikkelingsbanken en over
heidsinstanties. Ze waarderen het dat Cordaid werkt met 
een investeringsmodel dat haar kracht reeds bewezen heeft. 
We stellen zowel kapitaal als diensten voor de ontwikkeling 
van een bedrijf ter beschikking en concentreren ons op het 
opschalen van het midden en kleinbedrijf om banen te 
creëren voor jongeren en vrouwen. We investeren vooral in 
vier landen in WestAfrika. Andere investeerders zijn hier 
nauwelijks actief, omdat de risico’s in deze landen groot zijn. 
Zo is er in landen als Mali en Burkina Faso nog steeds een 
gewapende strijd. Verder is het armoedeniveau in West 
Afrika schrijnend en de economie bijzonder zwak.  
Als pionier investeerder wil Cordaid Investment 
 Management juist hier een verschil maken. 
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MALI
In het Noorden van Mali zaaien jihadisten terreur. En sinds de 
staatsgreep van 2012 zijn de onveiligheid, armoede en corruptie 
in heel het land toegenomen. De Malinese economie draait 
vooral om landbouw (vooral katoen) en goudwinning. Meer dan 
80% van de Malinezen werkt in de landbouw of visserij (meren 
en rivierdelta’s). Hoewel de economie de laatste jaren sterk is 
gegroeid (rond 5%), blijft Mali grotendeels 
afhankelijk van buitenlandse steun.  
Mali staat dan ook steevast onderaan op 
internationale lijsten over armoede en 
fragiliteit. Lees meer over het succes van een 
Malinese mangoteler die Cordaid financiert.

SIERRA LEONE
De 11jaar durende verwoestende burgeroorlog in Sierra Leone, 
die in 2002 eindigde, heeft de infrastructuur en het openbare 
leven in het land ernstig aangetast. In 2014 richt de ebola 
epidemie bovendien ongekende schade aan en ontwricht de 
hele samenleving. Nog altijd is het land bezig met het herstel 
van de economie en de gezondheidszorg. Sierra Leone is één 
van de armste landen ter wereld. Toch zit de 
economie alweer een tijdje in de lift. Deze 
economische groei is deels te danken aan de 
exportproducten, zoals ijzererts en diamant. 
Lees meer over het groeiend potentieel van 
ondernemers in Sierra Leone. 

BURKINA FASO
Burkina Faso is een relatief klein land, arm en met veel 
maatschappelijke problemen. De bevolkingsgroei is groot, 
terwijl er een groot gebrek is aan vruchtbaar land. Bovendien 
heeft het land last van een ongunstig klimaat en vinden er de 
laatste jaren steeds meer terroristische aanslagen plaats.  
Mede als gevolg daarvan verdienen veel Burkinezen hun geld 
in buurlanden als Ivoorkust en Ghana. Tegelijk vangt Burkina 
Faso veel vluchtelingen op uit Mali. 

GUINEE 
De Guineese bevolking is in de regel arm, ongeletterd en 
beschikt over een beperkte opleiding. Dat zorgt ervoor dat meer 
dan de helft van de jongeren werkloos is. Toch heeft Guinee grote 
economische potentie, omdat het land beschikt over voor raden 
bauxiet en ijzererts en er ook goud en diamant gewonnen wordt. 
Met zijn vruchtbare bodem en voldoende regen val kent Guinee 
ook in de agrarische sector volop kansen. Dat het land nog altijd 
geen goed draaiende economie heeft, is onder andere het gevolg 
van gebrekkige infrastructuur, klimaat verandering, ebola en 
een tekort aan geschoolde arbeids krachten.
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Energy+, Mali  
Met het verstrekken van een lening aan Energy+ steunen we de organisatie niet alleen in verdere groei en het creëren 
van banen. We slaan meerdere vliegen in één klap: zonneenergie heeft geen CO2 uitstoot, geen ongezonde dampen en 
is veel goedkoper dan diesel of kerosine, waardoor de gebruikers geld overhouden voor eten en gezondheidszorg. 
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Capitol Foods, Sierra Leone 
De lening aan Capitol Foods stelt de organisatie in staat om jaarlijks meer dan 5.000 ton fruit te kopen, waar  
zo’n 10.000 boeren profijt van hebben. Daarnaast kan Capitol Foods de bouw van een nieuw gebouw realiseren,  
in overeenstemming met internationale voedselveiligheidsnormen.
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“ In countries such as ours, 
pay-as-you-go is the best way 
to bring quality solar home 
systems to off-grid areas.  
It makes energy access easy 
and affordable.”  
Simballa Sylla, CEO of Energy+

“ Cordaid’s loan facilitated the 
purchase and installation of  
a new fruit processing plant 
during the peak of Covid-19 
outbreak. This created an 
immediate relief to both our 
input supply chain and to 
thousands of rural farmers 
whose access to the market 
was limited due to movement 
restrictions.’’  
Hamza Hashim, CEO Capitol Foods

GEBREK AAN FINANCIERING VOOR  
SUCCESVOLLE ONDERNEMERS  
Ondanks de lastige omstandigheden in WestAfrika, zijn veel 
ondernemers in deze landen in staat om succesvol een bedrijf 
op te bouwen. Deze bedrijven bieden veel mensen een baan 
en daarmee bestaanszekerheid. De bedrijven worden vaak 
geleid door uitstekende ondernemers, die helaas geen kapi
taal kunnen aantrekken om door te groeien, om zo nog meer 

mensen een baan te bieden. Lokale banken zijn namelijk niet 
in staat om een financiering te verstrekken, en internationale 
investeerders vinden het te risicovol. Cordaid stapt in dit gat 
en durft het wel aan om leningen te verstrekken aan de onder
nemers achter bedrijven als Energy+ in Mali en Capital Foods in 
 Sierra Leone.
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Cordaid
Op de wereld om elkaar te helpen

contact
Smaragda den Hond 
Cordaid Relatiemanager
+31 (0)70  313 62 64 
+31 (0)6 – 22 32 09 80 
smaragda.den.hond@cordaid.nl

Cordaid 
Grote marktstraat 45
2511 BH Den Haag 
+31(0)7031 36 300 
www.cordaid.org

 

“ The Development Finance Cooperation considers Cordaid Investment 
Management among its most valuable partners in pursuit of 
our mutual goal of providing access to finance to underserved 
communities in fragile and emerging states.”  
Christopher Thurlow, DFC

WEST AFRICA BRIGHT FUTURE 
FUND BEVORDERT ONDERNEMER-
SCHAP OP GROTE SCHAAL
Het financieren van ondernemerschap 
creëert vele duizenden banen en leidt  
tot duurzame economische groei. Juist 
daarom lanceert Cordaid het West Africa 
Bright Future Fund. Cordaid zal zelf  
17 miljoen dollar inbrengen in dit fonds. 
Dit is geld dat we van de Nederlandse 
overheid toegekend hebben gekregen. 
Daarnaast is er inmiddels 3 miljoen 
dollar ingebracht door twee vermogens
fondsen, die bereid zijn om het eerste 
risico te nemen. Bovendien heeft de 
Development Finance Corporation, een 
Amerikaanse overheidsinstelling, een 
kredietgarantie verstrekt tot 15 miljoen 
dollar, waarmee het risico voor inves
teerders in dit fonds acceptabel wordt.  

Concreet zal het fonds een positieve 
impact hebben door: 

 ▪ 50 kleine en middelgrote bedrijven  
te financieren;

 ▪ 2.100 directe banen te creëren 
waarvan 50% voor vrouwen en  
50% voor jongeren; en

 ▪ 50.000 indirecte banen te 
ondersteunen.

Investeringsplannen worden samen met 
andere ervaren partners geïmplemen
teerd om de hefboomwerking en impact 
te maximaliseren. Bovendien zal het 
fonds externe investeerders toegang 
geven tot kwetsbare markten in 
WestAfrika. 

VOOR EEN DUBBEL RESULTAAT
 
Samen met donateurs willen we de groei 
van het West Africa Bright Future Fund 
versnellen. Het voordeel voor donateurs 
is dat zij met hun schenking investeren 
in een ‘circulair model’. Dat betekent dat 
wanneer we een lening verstrekken aan 
een ondernemer in bijvoorbeeld Mali, 
deze, nadat er is terugbetaald, als 
volgende lening kan worden verstrekt 
aan een ondernemer in Sierra Leone, die 

de lening weer terugbetaalt, enz. 
Bovendien worden donaties ingezet  
als zogenaamde firstloss investering, 
waarmee eventuele eerste verliezen 
gedekt worden. Zo zijn we in staat om 
investeerders laagdrempelig te verwel
komen in het fonds, waardoor we nog 
meer impact kunnen creëren. Investeren 
in het fonds is mogelijk met een 
 schenking vanaf € 50.000.
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