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Wat 

Wij stellen voor om een bedrag van € 4.600 beschikbaar te stellen aan de Stichting SPS voor een 

micro-krediet project.  Met deze gift wordt door de zusters van Notre Dame een micro-krediet 

project voor koeien opgezet. Voor dit project hebben wij een districtsgrant van € 2.000 ontvangen, 

zodat de eigenbijdrage van Community Service zelf € 2.600 is.  

Hoe werkt het 

Via de Stichting SPS wordt het geld overgemaakt aan de nonnen. Er worden twee landbouwgroepen 

gevormd, één met 15 en één met 16 deelnemers. De eerste groep mag een lening sluiten voor de 

aankoop van een koe per deelnemer met een looptijd van zes maanden.  Gedurende de looptijd is er 

rente verschuldigd (7.5%) . De landbouwgroep mest de koeien en na zes maanden worden ze 

verkocht.  Er wordt niet gemolken, in Senegal drinkt men geen melk (en de koeling zou ook een 

probleem zijn). Met de opbrengst worden de leningen terug betaalt; de winst is voor de leden van de 

groep.   Vervolgens krijgt de tweede groep voor een half jaar een lening.  Daarna weer de eerste 

groep, en zo verder.  

 

Toezicht en begeleiding 

Zowel de zusters als een lokale persoon begeleiden de projecten en controleren dat de deelnemers 

zich aan de regels houden. Daarnaast wordt er steeds in groepen gewerkt, daardoor is er sterke 

sociale controle.  Er zijn al een aantal goedlopende landbouw projecten op deze manier opgezet; dit 

project behelst het vierde dorp dat een koeienproject zou krijgen. Er gelden strikte regels; de groep, 

de begeleider en de zusters zien toe op de naleving.  

Van de 7.5% rente gaat 5% terug op een gezamenlijke bankrekening van de groepen (beheert door 

de zusters). Daaruit kunnen bijvoorbeeld extra kosten als dieren arts, of als er een keer een koe zou 

overlijden worden betaald. De overblijvende 2.5% wordt verdeeld tussen de zusters en de lokale 

manlijke persoon die de projecten begeleid.  

Waar 

Senegal is gelegen aan de westkust van Afrika, ten zuiden 

van Mauretanië, ten westen van Mali en ten noorden van 

Guiné-Bissau en Guinee.  Ndoulo is ongeveer 160 km ten 

oosten van de hoofdstad Dakar, de meest westelijke punt 

van Afrika. 

 

Waarom 

Er zijn een aantal goede redenen om dit project te ondersteunen.  De voornaamste pro’s zijn: 



RC Hillegom-Lisse 

1. Met dit project leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in een 

gebied waar het gemiddelde inkomen $ 1 per dag is; 

2. Het is een project waarvoor duidelijke regels gelden en ook een goed kader bestaat (zodat 

we weten dat het geld ook aankomt en conform afspraken besteed wordt); 

3. Via de zusters en de stichting  SPS zullen wij regelmatig verslag krijgen van de voortgang van 

het project.  

De crux ligt in de rol van de zusters en de stichting SPS.  

Dit project is niet helemaal het soort microkrediet dat wij van de grond willen gaan tillen. Met name 

het feit dat de leningen niet terugbetaald worden aan ons maar binnen het project blijven wijkt af 

van onze oorspronkelijke doelstelling.  Desalniettemin zijn wij van mening dat dit project onze steun 

verdient.  

Proces 

Ons voorstel is dat wij zo spoedig mogelijk nadere afspraken maken met de stichting SPS omtrent 

doelstelling en rapportage. Deze afspraken zullen wij schriftelijk vastleggen. Daarna kan het geld 

worden overgeboekt. De Stichting SPS zorgt voor de door zending naar Senegal (gaat naar een 

bankrekening die door de zusters wordt beheerd).  De zusters en de toezichthouder regelen de 

groepen en de aankoop van de koeien.  

Timing 

Juni is een goede tijd voor de aankoop van de koeien. Dat betekent dat wij moeten zorgen alles in 

april geregeld te hebben, zodat alles goed georganiseerd kan worden.   

Meer informatie: 

www.spsenegal.nl 

 

http://www.rndm.org/testi/worldwide/WorldWide_Senegal.pdf 
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