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Georgië
Incofin cvso draagt via 
de microfinancieringsinstelling 
Credo bij aan de toekomst van 
kleine Georgische ondernemers. 
Doorheen dit magazine vertellen 
zij hoe een microlening hun leven 
een andere wending gaf.
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"Wij willen wat ook Incofin wil" 
Fairtrade International werkt 
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"Ik vind het fijn dat bij Incofin mensen 

van verschillende nationaliteiten 

werken, met uiteenlopende culturele 

achtergronden. We werken allemaal 

samen aan onze investeringen 

in MFI's wereldwijd."

 
Durdona Kadirova,
Senior Investment Manager Incofin IM
Centraal-Azië, Rusland, Wit-Rusland
Kantoor België (Wilrijk)

 
Armenië
Finca Armenia

 € 1.428.086,90
Kamurj UCO

 € 385.564,45
SEF International

 € 826.446,28

AzerbeidzjAn
Azercredit

 € 813.008,10

 
GeorGië
Credo

 € 834.724,50

KAzAchstAn
Kazmicrofinance

 € 1.294.397,85
Asian Credit Fund

 € 282.060,93

Portfolio   Incofin   cvso
Centraal-Azie   en   Kaukasus

 Nieuw in 2012

Armenië 
Kamurj UCo
Incofin cvso breidt zijn eerdere investering 

uit tot 500.000 USD. Kamurj evolueerde van 

een non-profit stichting naar een for-profit 

‘Universal Credit Organisation’ en heeft een 

groot bereik in de rurale gebieden dankzij 

kleine leningen en een innovatief netwerk van 

kredietpromotoren. 

 

Kazachstan 
KMf
Incofin cvso verstrekt een eerste lening van 

250 miljoen KZT of 1,29 miljoen euro aan 

KazMicrofinance. KMF heeft een netwerk van 

12 kantoren in de economisch meest actieve 

regio's, aangevuld met 21 bijkantoren in 

afgelegen rurale gebieden. Deze MFI is sterk 

begaan met "social responsibility" en hoedt haar 

klanten ervoor dat ze te veel leningen aangaan. 

De aanpak van KMF wordt erkend als 

een voorbeeld voor MFI's wereldwijd. 

Medewerkers van Incofin IM aan het woord:
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Woord vooraf

Geachte lezer,

Het is met veel trots en enthousiasme dat wij u de nieuwste edi-

tie van Incofins magazine voorstellen. In 2012 markeerden wij 

het twintigjarige bestaan van ons moederfonds Incofin cvso aan 

de hand van 20 gebundelde interviews. Wij kregen daarop zoveel 

enthousiaste reacties, dat we besloten dit jaar voluit dezelfde kaart 

te trekken. 

Het resultaat heeft u in handen: een volwaardig magazine, waarin 

we u graag meenemen in het verhaal van de dagelijkse realiteit voor 

onze rechtstreekse partners – de microfinancieringsinstelling en 

– en hun eindklanten. Deze laatsten, de kleine ondernemers in 

ontwikkelingslanden die we bereiken met onze investeringen, ver-

tellen doorheen dit magazine over de dromen die ze konden reali-

seren dankzij een microlening. Hun glimlach spreekt boekdelen. 

Uit de vele landen waar Incofin cvso vandaag actief is, viel onze 

keuze dit jaar op landbouwers en marktkramers uit Georgië in de 

Kaukasus. Een keuze die ons optimisme voor de toekomst weer-

geeft, want juist in die regio is microfinanciering aan een enorme 

opmars bezig. Onze reportageploeg trok naar Georgië en ontmoet-

te er klanten, medewerkers en management van de microfinancie-

ringsinstelling Credo. 

Verder in dit magazine vindt u verder ander boeiend nieuws rond 

Incofin cvso. Zo participeert Incofin cvso ook in het Fairtrade 

Access Fund, een samenwerking tussen Fairtrade International, 

Grameen Foundation en Incofin. Af en toe verwijzen wij in dit 

magazine ook naar de activiteiten van Incofin IM (Investment  

Management), de organisatie die Incofin creëerde om ons fonds 

dagelijks te beheren. Het is bij Incofin IM dat de vele gemotiveerde 

medewerkers van Incofin zijn ondergebracht. 

De verhalen in dit magazine en de jaarcijfers die wij dit jaar 

in een apart financieel rapport onderbrachten, laten zien dat 

uw en onze inspanningen een verschil maken voor meer dan 

2 miljoen kleine ondernemers over heel de wereld. 

Woord vooraf
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Incofin aims to inform its growing international public. 

For our partners, network of MFIs and their customers 

all over the world, the following articles have English 

summaries or are written entirely in English:

tAble of contents

4  interview / frans Verheeke

11 focus on Georgia

12 Travel report 

15 Interview / Management Credo

19 Testimony / Loan officer Credo

20 Credo continues to make progress

  through local branches

24 Portrait / Four generations under one roof 

28 Testimonies / Clients Credo

32 Cover story / Tea Shubitidze

36 Deep roots in wine-growing

38 Tbilisi / A capital city that embraces its visitors

41 interview / fairtrade international

46 Viewpoint / loïc de cannière
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Over heel de wereld bereikt het microfinancieringsfonds Incofin cvso meer 

dan 2 miljoen kleine ondernemers. Dankzij de investeringen van het fonds in 

meer dan 30 microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden, krijgen 

al deze mensen toegang tot microleningen en andere financiële diensten 

waarvoor ze bij gewone banken niet terecht kunnen. Zo kunnen zij initiatief 

nemen en werken aan een betere toekomst voor hun familie en leefgemeen-

schap. Voorzitter Frans Verheeke vertelt hoe zijn beweegredenen om het fonds 

21 jaar geleden op te starten, vandaag nog altijd relevant blijven.

Interview / frans verheeke, voorzitter Incofin cvso

De 
noodzakelijke 
duw in de rug
voor meer dan 2 miljoen 
kleine ondernemers

Interview Frans Verheeke, Voorzitter Incofin cvso

chairman frans Verheeke explains how incofin 

cvso makes a difference globally  

Worldwide, microfinance fund Incofin cvso reaches 

over 2 million small entrepreneurs. Thanks to the 

fund's investments in more than 30 microfinance 

institutions in developing countries, all of these 

people have access to micro loans and other 

financial services not available to them at regular 

banks. This allows them to work toward a better 

future for their families and communities. Chairman 

Frans Verheeke talks about how his rationale for 

establishing the fund 21 years ago is as relevant 

today as it was then.
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“We putten enorm 
veel inspiratie 
uit de tastbare 
resultaten van 
onze investeringen.”  

Interview Frans Verheeke, Voorzitter Incofin cvso

Mijnheer de Voorzitter, Incofin cvso 

staat wereldwijd bekend als een 

van de belangrijkste spelers in de 

microfinancieringssector. Hoe ver-

klaart u dat succes?

Frans Verheeke: “Wat wij al jaren voor-

opstellen, is het feit dat de instellin-

gen waarin we investeren, als gelijke 

partners worden behandeld. Wij 

doen niet aan liefdadigheid, maar 

zoeken naar structurele oplossingen 

om de toekomst van ondernemende 

mensen in ontwikkelingslanden op 

lange termijn te verbeteren. De fi-

nanciële middelen die ter beschik-

king worden gesteld, geven hen het 

duwtje in de rug dat nodig is om zelf 

hun lot in handen te nemen.”

“Sinds 2002 focust ons fonds zich 

volledig op microfinanciering. Op 

dat moment waren we al tien jaar be-

zig met rechtstreekse investeringen 

in kleine ondernemingen in de derde 

wereld. Maar we zagen in dat het nog 

veel interessanter was om te investe-

ren via de hefboom van de lokale mi-

crofinancieringsinstellingen (MFI’s). 

Zij bieden financiële diensten, zoals 

microleningen, aan kleine onderne-

mers die daarvoor bij gewone banken 

niet terechtkunnen en doen dat als 

lokale speler veel beter dan wij van-

uit België zouden doen. Incofin cvso 

garandeert via zijn investeringen dat 

MFI’s over voldoende middelen be-

schikken om dat op lange termijn te 

kunnen blijven doen. Daarbij volgen 

wij alles ook van nabij op. We gaan 

na of de MFI’s goed gemanaged wor-

den en de doelen bereiken die wij 

voor ogen hebben – namelijk het 

leven van de micro-ondernemers op 

lange termijn verbeteren. We verlie-

zen nooit de bedrijfsmatige aspecten 

van onze activiteiten uit het oog. So-

ciaal en financieel rendement gaan 

hand in hand, dat hebben we met In-

cofin cvso de laatste jaren bewezen.”

Eindklanten van de micro-

financieringsinstelling Credo uit 

Georgië getuigen in dit magazine 

over hoe een microlening hun 

toekomst een andere wending gaf. 

Waarom vindt u het belangrijk om 

micro-ondernemers zelf aan het 

woord te laten?

“De impact en het succes van onze 

investeringen wordt niet enkel via 

jaarcijfers en grafieken bewezen. Ik 

vind het belangrijk om de lezers te 

tonen hoe het proces van microfi-

nanciering in de praktijk in zijn werk 

gaat. Daarvoor moeten we naar de 

ondernemers ter plaatse. Wie beter 

dan zij zelf kunnen vertellen hoe 

MR ChAIRMAn, InCOFIn CVSO IS KnOWn AROUnD 

ThE WORLD AS OnE OF ThE MOST SIgnIFICAnT 

PLAyERS In ThE MICROFInAnCE SECTOR. hOW DO 

yOU ExPLAIn ThAT SUCCESS?

Frans Verheeke: "For years now, our no. 1 priority 

has been to treat the institutions in which we invest 

as equal partners. We don't do charity, but look for 

structural solutions in order to improve the long-term 

future of enterprising people in developing countries. 

The financial resources provided to them are the leg-

up they need to take charge of their own destiny."

"Since 2002, our fund has focused on microfinanc-

ing exclusively. Up to that point, we had been mak-

ing direct investments in small businesses in the third 

world for ten years. Then, we realised that it would be 

much more interesting to invest via the leverage of lo-

cal microfinance institutions (MFIs). They offer small 

entrepreneurs financial services, including micro 

loans, not available to them at regular banks, and, 

being local players, they do this far better than we 

could from Belgium. Via its investments, Incofin cvso 

makes sure that MFIs have sufficient resources to be 

able to continue to do this in the long term. And in 

the process, we keep a close eye on things. We check 

whether the MFIs are being managed properly and 

achieving the desired objectives: improving the lives 

of micro-entrepreneurs in the long term. We never 

lose sight of the business aspects of our activities. As 

Incofin cvso has demonstrated over the past years, 

social and financial returns go hand in hand."

ELSEWhERE In ThIS ISSUE, EnD CUSTOMERS OF 

MICROFInAnCE InSTITUTIOn CREDO In gEORgIA 

ExPLAIn hOW A MICRO LOAn ChAngED ThEIR 

FUTURE. Why DID yOU ThInK IT WAS IMPORTAnT 

TO LET MICRO-EnTREPREnEURS DO ThE TALKIng?

"The impact and the success of our investments is 

demonstrated by more than just annual figures and 

charts. I believe it is important to show our readers 

how the microfinance process actually works. And for 

that, we need to hear from local entrepreneurs. Who 

is better equipped to explain how our investments, 

translated into micro loans, are making a difference? 

I should note that I myself try to make regular trips 

to one of the countries where Incofin cvso operates, 

and to talk to as many of the locals as possible. Those 

Incofin magazine
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onze investeringen, vertaald in mi-

crokredieten, het verschil maken? 

Zelf probeer ik trouwens ook regel-

matig te reizen naar de landen waar 

Incofin cvso actief is en daar met 

zoveel mogelijk mensen te spreken. 

Die gesprekken herinneren mij eraan 

waar onze investeringen werkelijk 

om draaien en zorgen telkens weer 

voor nieuwe inspiratie. Via dit ma-

gazine wil ik deze ervaringen delen 

met het grote publiek.”

Hoe is de keuze daarbij op de 

Kaukasus, in het bijzonder Georgië, 

gevallen? 

“In de Kaukasus is er de laatste jaren 

een enorme groei van goed georga-

niseerde en succesvolle microfinan-

cieringsinstellingen, wat het voor 

Incofin cvso een regio met veel po-

tentieel maakt. De MFI Credo waarin 

wij investeren, is daarvan een uitste-

kend voorbeeld. Het leek ons dan 

ook boeiend om een inkijk te geven 

in hun werking en te spreken met en-

kele van hun medewerkers en klan-

ten in een land met een rijke cultuur 

en prachtige natuur.”

Hoe ziet u de microfinancierings-

sector verder evolueren? 

“De sector heeft een enorm groeipo-

tentieel. Wereldwijd hebben onge-

veer 900 miljoen mensen behoefte 

aan financiële diensten en kunnen 

daarvoor niet bij gewone banken te-

recht. De totale markt voor microfi-

nanciering bedraagt momenteel on-

geveer 25 miljard dollar, maar heeft 

volgens de Wereldbank een poten-

tieel van 250 tot 300 miljard dollar.”

Dat betekent dat er wereldwijd 

nog veel opportuniteiten zijn, 

ook voor Incofin cvso. Wat zijn de 

toekomstplannen voor het fonds?  

 “Het fonds blijft groeien, maar we 

leggen ook de nadruk op diversifi-

catie. Sinds 2012 investeert Incofin 

cvso naast microfinancieringsinstel-

lingen, ook in boerencoöperaties met 

een Fairtradelabel via het Fairtrade 

Access Fund. Voor de oprichting van 

dat fonds is Fairtrade International 

overigens zelf naar ons toe gestapt, 

omdat zij wisten dat wij de kennis op 

vlak van rurale microfinanciering in 

huis hebben. Dat vond ik een mooi 

compliment. We engageren ons nu 

met hen voor een samenwerking op 

lange termijn.”

“Intussen blijven we met Incofin 

cvso werken om overal ter wereld de 

noden in de sector te detecteren en 

zo nieuwe markten aan te boren voor 

onze microfinancieringsactiviteiten. 

Sinds 2012 hebben we nieuwe part-

ners in Armenië, Kazachstan, Ecua-

dor en Cambodja. Maar ook Afrika is 

bijvoorbeeld een echte groeiregio op 

economisch vlak, met een groot po-

tentieel voor Incofin cvso. We kijken 

dan ook met veel ambitie verder naar 

de toekomst.”

“In dit magazine laten we 
klanten van de Georgische 
microfinancieringsinstelling 
Credo aan het woord. Zij zijn 
onze beste ambassadeurs.”

Interview Frans Verheeke, Voorzitter Incofin cvso

conversations remind me of what our investments 

are really about and always provide new inspiration. 

I want to share these experiences with the general 

public via this magazine."

hOW DID yOU COME TO ChOOSE ThE CAUCASUS, 

SPECIFICALLy gEORgIA? 

"In recent years, the Caucasus has seen enormous 

growth in the area of well-organised, successful mi-

crofinance institutions, which makes it a region with 

a lot of potential for Incofin cvso. The MFI Credo in 

which we invest is an excellent example. Therefore, 

we thought it would be fascinating to give people an 

up-close look at how they operate and to talk to some 

of their employees and customers in a country rich in 

culture and natural beauty."

hOW DO yOU SEE ThE MICROFInAnCE 

SECTOR EVOLVIng FROM hERE? 

"The sector has huge growth potential. globally, 

some 900 million people need financial services not 

available to them at regular banks. The total market 

for microfinancing currently equals around USD 25 

billion, but, according to the World Bank, has the po-

tential to reach USD 250 to 300 billion."

ThAT MEAnS A LOT OF gLOBAL OPPORTUnITy, 

InCLUDIng FOR InCOFIn CVSO. WhAT ARE ThE 

FUnD'S PLAnS FOR ThE FUTURE? 

"The fund continues to grow, but we emphasise 

diversification as well. Since 2012, besides microfi-

nance institutions, Incofin cvso has also been invest-

ing in farming cooperatives with a Fairtrade label 

via the Fairtrade Access Fund. Incidentally, Fairtrade 

International itself approached us about establishing 

that fund, because they knew that we are experts in 

the area of rural microfinancing. I thought that was 

a nice compliment. We are currently working on a 

long-term collaboration with them."

"In the meantime, Incofin cvso continues its mis-

sion of detecting the need for its services all over the 

world and tapping new markets for its microfinanc-

ing activities along the way. As of 2012, we have new 

partners in Armenia, Kazakhstan, Ecuador and Cam-

bodia. But Africa is a real economic growth region as 

well, representing huge potential for Incofin cvso. 

needless to say, we have big plans for the future."
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Nieuws uit alle hoeken

“het is werkelijk fascinerend 

om voor Incofin met zijn 

dubbele bottom line te werken: 

wij combineren duurzame 

investeringen met een diepe 

sociale impact.”

 
Stephane Sapor,
Regional Director Incofin IM Afrika 
Kantoor Kenia (nairobi)

Portfolio   Incofin   cvso   Afrika

Medewerkers van Incofin IM aan het woord: 

burKinA fAso
ACEP Burkina SA

 € 243.918,43

 

conGo
Finca Congo

 € 746.268,70

niGeriA
LAPO

 € 300.168,58
LAPO

 € 757.754,86
ABn Microfinance

 € 1.448.248,99

tAnzAniA
Akiba Commercial 

Bank

 € 577.369,90
Finca Tanzania

 € 815.997,10



Nieuws
Uit alle 
hoeken

Nieuws uit alle hoeken
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eerste investering 
in Burkina Faso 

Met een kapitaalparticipatie van 20 procent in ACEP-Burkina, 

investeert Incofin cvso voortaan ook in Burkina Faso. Deze MFI 

ging in de winter van 2012 van start met de aanwerving en op-

leiding van het managementteam en de kredietverleners, de 

inrichting van de hoofdzetel en de eerste kantoren, en de imple-

mentatie van het informaticasysteem. 

ACEP-Burkina verleent in een eerste fase individuele kredieten aan 

micro-ondernemers in de hoofdstad Ouagadougou. Die kredieten 

worden op een flexibele en transparante manier toegekend vanuit 

kleine servicepunten in verschillende wijken van de stad. De MFI 

hanteert hierbij een streng systeem van interne controle en exter-

ne audit, en opereert volgens internationale managementnormen. 

Burkina Faso is een van de armste landen in West-Afrika, met een 

nog zeer beperkt aanbod aan microfinancieringsdiensten. Met dit 

nieuwe project wil Incofin cvso op een duurzame manier de groei 

stimuleren van kleine ondernemers die geen toegang hebben tot 

bankkredieten. Tegelijkertijd gelooft Incofin in een bescheiden fi-

nancieel rendement, dankzij het grote potentieel van de microfi-

nancieringsmarkt in Burkina Faso, de technische assistentie, en de 

professionele ervaring van de investeerders. 

209 
nieuwe 
aandeelhouders

Incofin cvso trok 209 nieuwe investeerders aan 

in 2012, waardoor het fonds groeide met bijna 

3 miljoen euro. Maar liefst 207 van hen zijn 

particuliere investeerders. Niet verwonderlijk, 

aangezien Belgische particulieren genieten van 

een belastingvermindering sinds de Belgische 

overheid in 2010 Incofin cvso als ontwikke-

lingsfonds voor microfinanciering erkende. 

Incofin lanceerde hiervoor in 2011 een suc-

cesvolle reclamecampagne, die duidelijk haar 

vruchten heeft afgeworpen.

incofin viert feest 
in De Bijloke

Op 25 april 2012 vierde Incofin cvso 

zijn twintigste verjaardag in Muziek-

centrum De Bijloke in Gent. In aan-

wezigheid van Prinses Mathilde 

deelden drie micro-ondernemers van 

microfinancieringsinstellingen (MFI's) 

uit Nigeria (LAPO), India (Grameen 

Koota) en Haïti (ACME) hun er-

varingen. Artiesten uit deze drie 

windstreken verwelkomden de genodigden met dans en zang. Het 

evenement kon op heel wat belangstelling van stakeholders uit de 

microfinancieringssector rekenen. Ook journalisten vonden de weg 

naar Incofin cvso, wat resulteerde in een aantal artikels in De Tijd, De 

Standaard en Het Nieuwsblad.

Nieuws uit alle hoeken

Incofin magazine
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incofin cvso 
op Facebook

Wilt ook u deel uitmaken van de online com-

munity van Incofin cvso? In 2012 lanceerde In-

cofin zijn Facebook-pagina. Daar leest u alles 

over de nieuwste projecten, medewerkers op 

missie en de mensen die dankzij de financie-

ring van Incofin aan hun eigen zaak kunnen 

werken. Daarnaast is er heel wat ruimte voor 

interessante tips en artikels. Op deze manier 

wil Incofin op een transparante manier een in-

kijk geven in het reilen en zeilen van de organi-

satie.  www.facebook.com/Incofin

Focus op social 
Performance

Incofin houdt het debat rond verantwoorde fi-

nanciering hoog op de agenda: de Social Per-

formance Task Force (SPTF) en de Principles for 

Investors in Inclusive Finance (PIFF) waren ook 

dit jaar belangrijke thema's. Zo organiseerde 

Incofin de SPTF Social Investors rondetafelge-

sprekken. De CEO's en senior managers van 

maar liefst elf investeringsfondsen namen deel 

– een uitzonderlijk mooie opkomst. Daarnaast 

is Incofin verheugd met de verkiezing van haar 

Social Performance Management Coördinator 

en Investment Manager voor Zuidoost-Azië, 

Dina Pons, tot lid van de raad van bestuur van 

de SPTF. 

focus op

Georgië
2012 startte voor Milena Leoni met een nieuwe uitdaging 

bij incofin iM: ze werd coördinator van de projecten rond 

Technische Assistentie, waarvoor incofin een bedrag van 

50.000 euro per jaar uittrekt. “De werkomgeving van inco-

fin is zeer inspirerend. ik was en ben nog steeds onder de 

indruk van de inzet en de toewijding van mijn collega’s en 

de vele mensen die een beroep doen op onze Technische 

Assistentie. De vele contacten met MFi’s wereldwijd, en 

vooral met de kleine instellingen in volle groei, is ongetwij-

feld een van de meest interessante aspecten van mijn job.” 

Milena Leoni is een ambitieuze italiaanse die sinds vier 

jaar in Brussel werkt en vloeiend italiaans, spaans, engels, 

Frans en ook wat Portugees spreekt. Ze verdiende haar 

strepen bij Development Research Network waar ze ont-

wikkelingsprojecten coördineerde in Centraal-Afrika, Haïti 

en Centraal-Amerika, bij de europese Commissie en ook bij 

europeAid. Milena behaalde een master in Ontwikkelings-

economie en internationale Relaties. “De Technische As-

sistentie is net de toegevoegde waarde van incofin iM en 

zorgt ervoor dat de juiste middelen bij de juiste instelling en 

het juiste project terechtkomen. Dat vereist een intensieve 

samenwerking met alle afdelingen, van de juridische over 

de financiële tot en met Business Development. Kortom, de 

inzet van het hele team.” Haar grootste uitdaging? “De 

Technische Assistentie verder professionaliseren, zodat die 

onze eindklanten beter ondersteunt en we de resultaten 

eenduidig kunnen opvolgen.”

Medewerker
in de kijker

Milena Leoni

Functie 
Technical Assistance Coordinator (Incofin IM)

Studie 
Master in Ontwikkelingseconomie en 
Internationale Relaties

Land 
België

Nieuws uit alle hoeken
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Reisverslag: 
Georgië in vijf dagen 

Marcel Gerrits, investerings- 
manager bij Incofin IM, gidst ons 

langs de klanten van Credo.

Portret: 
Otar Marukhashvili 

De familie van otar woont met vier 
generaties onder één dak op het 

Georgische platteland.

De diepe wortels 
van de wijncultuur 

Georgië staat bekend als oudste 
wijnproducerend land ter wereld.  
De wijncultuur vindt zijn bakermat 

aan de voet van het indrukwekkende 
Kaukasusgebergte.
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rEISvErSLAG

Georgië, 
zijn inwoners 
en de rol van 
microfinanciering:
een impressie 
in vijf dagen

Marcel Gerrits, 
investeringsmanager Georgië 
Incofin IM

Incofin cvso bereikt via zijn investe-

ringen in 33 microfinancieringsinstel-

lingen (MFI’s) meer dan 2 miljoen 

micro-ondernemers wereldwijd. Dit 

magazine zoomt in op het leven 

van enkele van hen in Georgië. Via 

een lening van de Georgische MFI 

Credo, een instelling waarin Incofin 

cvso investeert, krijgen zij betere toe-

komstperspectieven. Een vijfdaagse 

rondreis door Georgië biedt een blik 

op hun land, hun levensomstandig-

heden en de rol die de microkredie-

ten van Credo en investeringen van 

Incofin cvso daarin spelen.

Gids van dienst is Marcel Gerrits. Als 

investeringsmanager bij Incofin IM 

is hij verantwoordelijk voor de Kau-

kasus en Oost-Europa. Het was dus 

lang niet zijn eerste bezoek aan 

Georgië en Credo, maar misschien 

wel het meest beklijvende. “Een 

rondreis zoals deze laat toe om de 

mensen te ontmoeten om wie onze 

investeringen echt draaien: boeren 

en markthandelaars die vooruitgang 

boeken door een microlening.” 

Maandag

18 februari

Eigenlijk moet ik deze blog starten op 

zondagavond 17 februari. Dan stap 

ik samen met mijn medereizigers het 

vliegtuig op richting Georgië, met 

tussenstop in Istanbul. Een vermoei-

ende nachtvlucht, maar het geeft ons 

wel meer tijd om maandag meteen 

uitgebreid kennis te maken met het 

Credo-team. De begeesterde woorden 

van Ljiljana Spasojevic en het vuur 

in de ogen van Zaza Pirtskhelava, 

respectievelijk CEO en COO van Cre-

do, spreken boekdelen. Deze organi-

satie is trots op haar groei en inzet 

om de toekomst van Georgische land-

bouwers te verbeteren. Ljiljana en 

Zaza trakteren ons meteen op een Ge-

orgische lunch. Georgië staat bekend 

om zijn overvloedige maaltijden met 

vlees, kaas, groenten en andere lokale 

specialiteiten waar geen einde aan 

lijkt te komen. 

Met een volle maag en onder een 

stralende lentezon gidst Marketing 

Manager Nika Kutateladze ons in 

de namiddag rond in de Georgische 

hoofdstad Tbilisi. Een stad vol te-

genstellingen: hypermoderne glazen 

bouwwerken naast idyllische kerk-

jes, hippe toeristische straten afge-

wisseld met oude steegjes en scheef-

gezakte huizen. 

Het diner geeft mij de kans om 

wat bij te praten met Ljiljana en Zaza 

over het laatste nieuws bij Credo. Als 

investeringsmanager is het mijn taak 

om op de hoogte te blijven van het 

reilen en zeilen bij de organisaties 

waarin Incofin cvso investeert. We 

kruipen vandaag vroeg onder de wol, 

want morgen staat ons een druk pro-

gramma te wachten met een bezoek 

aan een lokale afdeling en enkele 

klanten van Credo in Telavi.

Dinsdag

19 februari

Telavi is een kleine stad op zo’n 

100 kilometer ten noordoosten van 

Tbilisi, gelegen in een vallei tussen 

twee bergketens in. Om het gezel-

schap een stukje van de Kaukasische 

bergen te laten zien, rijdt onze chauf-

feur van dienst, Marketing Manager 

Nika, door het hooggebergte. We 

moeten de lentezon vandaag inrui-

Focus op Georgië: Reisverslag

 

Travel report
1   Tbilisi

The head office of Credo is in the 
Georgian capital. The management tells 
the story of the creation and growth of the 
MFI and the role of Incofin cvso.

2  Tbilisi  Telavi  
In the area around the small town of Telavi, 
about 100 km from Tbilisi, the majority 
of the population make their living from 
agriculture. A few farmers, who are Credo 
customers, tell us how they are trying to 
build a secure future.

3  Tbilisi  Gori 
Credo has recently opened a new office in 
Gori and aims to have about 6,000 custo-
mers in the region. Many of them sell food 
products at the covered market in Gori. 

4  Tbilisi  Château Mukhrani
The vineyard at Château Mukhrani testifies 
to the rich history of winemaking in 
Georgia. The ten varieties of grapes grown 
here are used to make a number of 
different quality red, white and rosé wines. 
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len tegen hevige sneeuwval, waar-

door de bergen voorzien worden van 

een adembenemend wit tapijt. In het 

kantoor van Credo in Telavi ontmoe-

ten we Branch Manager Aleksi Soza-

shvili en Regional Manager Giorgi 

Taktakidze, twee ambitieuze heren 

die ons later op de dag begeleiden 

naar enkele van hun klanten. 

In de naburige dorpen op het 

platteland rond Telavi krijgen we de 

kans om vier klanten van Credo te 

ontmoeten. Allemaal zijn ze actief 

als landbouwer, zoals de meeste Ge-

orgiërs die buiten de hoofdstad leven. 

Deze micro-ondernemers werken 

in de eerste plaats als “zelfstandige”, 

simpelweg omdat er geen andere mo-

gelijkheid is. In de rurale gebieden in 

Georgië is er zo goed als geen werk 

in de privésector, dus nagenoeg ie-

dereen overleeft van de beperkte op-

brengst van landbouw. De één houdt 

een zestal varkens en verkoopt de 

biggetjes, de ander leeft van de op-

brengst van wat groenten en bijna ie-

dereen in de streek rond Telavi heeft 

een kleine wijngaard en verkoopt 

zijn druiven in de zomer aan wijn-

producenten. Met deze beperkte op-

brengsten moeten de boeren meestal 

een heel gezin onderhouden en vaak 

nog twee andere generaties: hun 

ouders en hun kinderen, soms ook 

kleinkinderen. 

De gesprekken met deze men-

sen zijn meer dan boeiend. Tamar, 

de personal assistant van Zaza en 

Ljiljana, vertaalt de conversaties voor 

ons als een volleerd tolk. Het is dan 



Georgië ligt op de grens tussen 
europa en Azië, ingesloten 
tussen de Zwarte Zee en het 
impressionante Kaukasusgebergte. 
incofin cvso draagt bij aan de 
toekomst van de Georgiërs via de 
MFi Credo. een reis langs enkele 
lokale afdelingen leverde heel wat 
boeiende gesprekken op.



Het Georgische schrift is nagenoeg 
onleesbaar voor ons, maar 
gelukkig staat op vrijwel alle 
officiële verkeersborden ook een 
engelse vertaling.



Op de lokale markt in Gori gonst 
het dagelijks van de activiteit.



De meeste Georgiërs leven 
van landbouw.

Focus op Georgië: Reisverslag
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4
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ook al laat wanneer we de terugweg 

richting Tbilisi aanvatten. Moe maar 

heel tevreden, na een dag die veel in-

drukken nalaat. 

Woensdag

20 februari

Vandaag trekken we richting Gori, 

een stad op 80 kilometer van Tbilisi. 

De zon is opnieuw van de partij en 

we worden onderweg getrakteerd op 

een adembenemend landschap: uit-

gestrekte valleien, omringd door de 

besneeuwde pieken van de Kauka-

sus. Deze streek is vooral bekend om 

zijn fruittelers, de stad zelf heeft een 

bekende en beruchte oud-inwoner: 

Joseph Vissarionovich Dzhugashvili, 

beker bekend als Joseph Stalin. Een 

bezoekje aan het Stalin-museum 

staat dus zeker op het programma 

deze namiddag. 

Eerst stelt Nika ons voor aan de 

mensen van de lokale branch van 

Credo in Gori, die ons hun volledig 

vernieuwde kantoor laten zien. Op 

de grote overdekte markt van Gori, 

waar handelaars hun groenten, vlees, 

fruit, kledij en andere producten aan 

de man brengen, ontmoeten we op-

nieuw enkele klanten van Credo. 

Onder hen twee jonge vrouwen die 

jonge vrouwen die vastbesloten zijn 

hun handel verder uit te bouwen en 

daar tot nu toe wonderwel in slagen, 

mede dankzij hun microlening.

Tijdens de – alweer uitgebreide – 

lunch ontmoeten we ook Aleksandre 

Gogoli, een 25-jarige loan officer van 

Credo. Loan officers beheren dage-

lijks de leningen van Credo en staan 

het nauwst in contact met de klanten. 

Omdat hij diegene is die het afgelo-

pen jaar het grootste aantal nieuwe 

rurale leningen afsloot, is hij uitver-

koren om de Algemene Aandeelhou-

dersvergadering van Incofin cvso 

op 24 april 2013 in België bij te wonen. 

Een unieke gelegenheid voor deze 

jongeman, die nooit eerder naar West-

Europa reisde. Na opnieuw een rondrit 

door het Georgische platteland en nog 

meer boeiende gesprekken, sluiten we 

af met een bezoek aan het Stalin-mu-

seum. Het valt op hoe ook de Georgi-

ers een erg dubbel gevoel overhouden 

aan deze veelbesproken passage uit 

hun vaderlandse geschiedenis…

Donderdag

21 februari

Wat weinig mensen weten, is dat Ge-

orgië het oudste wijnproducerende 

land ter wereld is. Om wat meer te we-

ten te komen over deze wortels van de 

wijncultuur, bezoeken we één van de 

bekendste wijnhuizen van Georgië: 

Château Mukhrani. Een gids toont 

ons het kasteel, dat momenteel nog 

gerenoveerd wordt, en de prachtige 

bijhorende tuin. Die tuin eindigt waar 

de druivenranken beginnen. Waar die 

immense wijngaard ophoudt, is met 

het blote oog niet te zien. We kunnen 

uiteraard niet vertrekken zonder even 

te proeven van de Saperavi, Gorule 

Mtsvane en Muskat, enkele van de rij-

ke wijnen die Georgië te bieden heeft. 

Na een laatste namiddag in de 

zonnige hoofdstad, zit deze rond-

reis er bijna op. Een afsluitend diner 

met de mensen van Credo mag niet 

ontbreken. De hele week lang heb-

ben ze ons een inkijk gegeven in de 

werking van hun organisatie, hoe ze 

een verschil proberen te maken voor 

de Georgische boeren en toonden ze 

ons wat het land te bieden heeft. Het 

is duidelijk een goed uitgebouwde or-

ganisatie en niet toevallig de grootste 

MFI van Georgië. 

Vrijdag

22 februari

Vroeg in de ochtend (of is het nog 

nacht?) staat de taxi ons op te wach-

ten en brengt ons naar de lucht-

haven. De rit gaat via de “Avenue  

George W. Bush”, een groot portret 

van de ex-president zet de naam van 

de straat kracht bij. Het is zonneklaar 

dat de inwoners van Georgië hun 

blik op het Westen richten. Ze lopen 

over van ambities en dromen die ze 

nog willen waarmaken. Dat dat soms 

onder moeilijke omstandigheden 

moet gebeuren, houdt hen niet te-

gen. We keren terug met de positieve 

gedachte dat Incofin cvso hen daarbij 

kan helpen.

Reizen Openbaar vervoer Geld Klimaat

Het is mogelijk om vanuit Brussel 
zowel naar de hoofdstad Tbilisi of 
naar de kuststad Batumi te reizen, 
met een tussenstop in istanbul of 
München. Vanuit Amsterdam is het 
mogelijk om rechtstreeks naar Tbilisi 
te vliegen, of met tussenstop in Kiev.

Tussen de belangrijkste Georgische 
steden, zoals Tbilisi, Telavi en Gori, 
rijden regelmatig bussen. Reizigers 
kunnen ook gebruik maken van 
“groepstaxi’s”: minibussen die vertrek-
ken wanneer ze volzet zijn. Dagelijks 
rijden er ook treinen tussen Tbilisi en 
Kutaisi en tussen Tbilisi en Batumi. 

De munteenheid van Georgië is de 
Georgische lari (GeL). De wisselkoers 
tegenover de euro bedraagt 
momenteel 2,16: 1 euR is dus 2,16 
GeL. Leuk weetje: op het briefje van 
200 GeL staat de nationale held van 
Georgië: Kakutsa Cholokashvili.

Het Georgische klimaat is warm tot 
heet in de zomer (30 tot 40 graden) 
en koud in de winter, met extreme 
vrieskou in het Kaukasusgebergte. 
De beste periodes om het land 
te bezoeken zijn mei, juni en 
september wanneer het er zonnig is 
maar niet extreem warm. 

3.795 km 200 
GEL

Focus op Georgië: Reisverslag



Interview / Management Credo

"De bouwstenen 
van onze 

organisatie?   
Dat zijn onze 

mensen"

Dat Credo met 100.000 klanten de grootste MfI in Georgië 
is, heeft de organisatie vooral te danken aan haar meer dan 
1.000 gemotiveerde medewerkers. Alle neuzen wijzen 
duidelijk in dezelfde richting: meer toekomstkansen creëren 
voor de meer dan 500.000 landbouwfamilies die Georgië 
telt. Niet door zomaar financiële steun te geven, maar ook 
door hen te adviseren en een vertrouwensband met hen op 
te bouwen. 

De drie motoren die elke dag nieuwe 

energie pompen in deze organisatie, 

zijn CEO Ljiljana Spasojevic, COO 

Zaza Pirtskhelava en Marketing Ma-

nager Nika Kutateladze. Een gesprek 

met drie vurige pleitbezorgers van 

microfinanciering.  

Credo werd opgericht in 1997 onder 

de naam “Georgia’s Entrepreneurs’ 

Fund”. Waren jullie er alle drie van in 

het begin bij?  

Ljiljana Spasojevic: “Ik werd CEO van 

Credo en de zusterorganisatie Azer-

credit in Azerbeidzjan in 2009. Beide 

organisaties werden opgericht door 

de ngo World Vision en hun fonds 

Vision Fund International (zie ka-

derstuk, nvdr.). Ik werkte destijds bij 

World Vision in Bosnië, van waar ik 

afkomstig ben, en kreeg vier jaar ge-

leden de kans om hier CEO te wor-

den. Dat hield in dat ik zou moeten 

verhuizen, maar al na één bezoek 

viel ik als een blok voor dit prachtige 

land en deze begeesterde organisa-

tie." 

"the building blocks of our organisation? 

our people"

Credo attributes the fact that -with 100,000 clients- 

it has become the largest MFI in georgia to its more 

than 1,000 committed employees. A conversation 

with CEO Ljiljana Spasojevic, COO Zaza Pirtskhelava 

and Marketing Manager nika Kutateladze.

WhAT IS ThE MISSIOn AnD VISIOn OF CREDO?

“Credo was set up under the name "georgia’s En-

trepreneurs’ Fund" (gEF), as a small microfinan-

cing project run by the development organisation 

World Vision International (WVI). Today we have 

33 branches and nearly 100,000 clients, which 

makes us the largest MFI in georgia. We offer agri-

cultural loans and insurances to poor families in 

georgia. Besides financial support, we also give 

good advice on a no-obligation basis.”   

hOW DOES CREDO TRy TO LIMIT ThE RISKS? 

“The risk in our portfolio is very low: about 

0.14 percent. We owe that to the good assessment 

system and the fact that we do not take unneces-

sary risks. Above all, we monitor our customers 

very closely. Customers can contact our call center 

at the head office with their questions or various 

types of problems.”

WhAT ROLE IS InCOFIn CVSO PLAyIng In ThE 

DEVELOPMEnT OF yOUR ORgAnISATIOn?

“Without institutions like Incofin cvso it would be 

almost impossible to have microfinancing at all. 

Incofin was a real pioneer in this area and one of 

the first to understand the business case for insti-

tutions like Credo. The social impact is the most im-

portant aspect, but it is still business. That means 

that things sometimes have to happen quickly, as 

in any other major organisation. With the support 

of Incofin cvso, we want to extend our range of 

services and develop a tool to measure the social 

impact of our organisation.”

Focus op Georgië: Interview Credo
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World vision / vision fund International

Credo werd opgericht onder de naam “Georgia’s Entrepre-
neurs’ Fund” (GEF), als een klein microfinancieringsproject 
van de ontwikkelingsorganisatie World Vision International 
(WVI). Het project groeide uit tot Credo, de grootste MFI van 
Georgië wat het aantal klanten betreft en valt nu onder de 
microfinancieringsafdeling van WVI, Vision Fund Interna-
tional (VFI).

Het belangrijkste doel van VFI is om het leven van kin-
deren en families die in moeilijke omstandigheden leven, 
te verbeteren via kleine leningen en andere financiële 
diensten. Via dochterondernemingen zoals Credo zorgt 
de organisatie ervoor dat haar klanten een zaak kunnen 
opstarten en uitbouwen, zodat hun kinderen in betere om-
standigheden kunnen opgroeien en naar school kunnen 
gaan. De missie van Vision Fund International kan worden 
vervat in drie kernzinnen: 

 De levensomstandigheden van kinderen die in 
armoede opgroeien verbeteren.

 Arme vrouwen en hun families stimuleren met kleine 
leningen en andere financiële diensten.

 De gemeenschap helpen om open te bloeien en 
welvaart stimuleren.

Focus op Georgië: Interview Credo

Zaza Pirtskhelava: “Tien jaar gele-

den al startte ik als COO van Credo, 

een organisatie die toen met zijn 

30 medewerkers en 1.000 klanten 

nog in zijn kinderschoenen stond. Ik 

kreeg er de kans om het team verder 

uit te bouwen: een moeilijke maar 

zeer boeiende uitdaging. Nu hebben 

we meer dan 1.000 werknemers en 

100.000 klanten. Het lokale manage-

ment van Credo bestaat vandaag vol-

ledig uit mensen die van onderaan 

de ladder zijn opgeklommen. Mar-

keting Manager Nika bijvoorbeeld, is 

begonnen als loan officer." 

Nika Kutateladze (lacht): “Klopt, 

ik had Zaza als baas! Maar het was 

al snel duidelijk dat we dezelfde visie 

deelden.”

Wat houdt die visie in?

Zaza: “We willen arme plattelandsfa-

milies helpen om op een duurzame 

manier in hun levensonderhoud te 

voorzien en hen zo betere toekomst-

perspectieven bieden. Van bij de start 

vonden we het belangrijk om deze vi-

sie met al onze teamleden te delen, zo-

dat zij op hun beurt bij de aanwerving 

van nieuwe medewerkers deze focus 

centraal zetten. Zo kon de zogenaam-

de Credo-cultuur zich gedurende al 

die jaren verspreiden en zit die gedach-

te in het DNA van heel de organisatie.”

“Om alle neuzen in dezelfde rich-

ting te houden, organiseren we ook 

elk jaar een staff retrait, waarop elke 

medewerker wordt uitgenodigd, van 

loan officer tot CEO. Met meer dan 

1.000 werknemers vergt dat heel wat 

voorbereiding, maar we houden eraan 

om van die uitstap een jaarlijks evene-

ment te maken.”

Ljiljana: “Dat weekend biedt ons 

ook de kans om even al onze mede-

werkers persoonlijk te ontmoeten. 

Want het wordt steeds moeilijker om 

tussen de vele vergaderingen en za-



zaza Pirtskhelava
COO Credo



Ljiljana 
Spasojevic
CeO Credo



Nika Kutateladze 
Marketing 
Manager Credo
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Credo in cijfers

Ontstaan in

1997

Aantal klanten

100.000

Aantal werknemers

1.000

Aantal lokale 
afdelingen

33        

           

           

    

Gemiddelde lening

590 EUr

Marktaandeel

 
De medewerkers 
van Credo krijgen 
trainingssessies in 
de Credo Academy.

Focus op Georgië: Interview Credo

kenreizen door nog op bezoek te gaan bij de 33 

afdelingen van Credo.”

Welke diensten biedt CREDO aan?

Zaza: “Wij waren de eerste organisatie die land-

bouwleningen aanbood in Georgië en dat is 

nog steeds onze hoofdactiviteit. We richten 

ons op de 500.000 landbouwfamilies die ons 

land telt. Dat gaat van heel kleine leningen van 

bijvoorbeeld 120 euro tot grotere bedragen van 

bijna 3.000 euro, afhankelijk van het doel van 

de investering. De looptijd varieert ook per 

bedrag en per klant. Onze loan officers slui-

ten met al hun klanten een lening op maat af. 

Het spreekt voor zich dat zo’n lening niet dient 

om een dure flatscreentelevisie te kopen. Onze 

leningen dienen in de meeste gevallen om de 

zaak van onze klanten verder uit te bouwen: 

via de aankoop van grond, landbouwmateri-

aal, een bestelwagen om naar de markt te gaan, 

enzovoort.”

Ljiljana: “Naast microleningen bieden we 

onze klanten ook microverzekeringen. Dat is 

een heel belangrijke dienst voor hen, vooral 

voor landbouwers die fruit of groenten kwe-

ken, omdat zij heel erg afhankelijk zijn van de 

weersomstandigheden.”

“Wat we voortdurend in gedachten houden, 

is dat ook arme mensen recht hebben op een 

hoogkwalitatieve dienstverlening. Ze moeten 

toegang krijgen tot precies dezelfde diensten 

als mensen die naar een gewone financiële 

instelling stappen. Onze medewerkers staan 

erom bekend dat ze goede raad en tips geven, 

zonder verplichtingen. Ook dat maakt deel uit 

van de vertrouwensrelatie die onze organisatie 

opbouwt met de klanten.”

Nika: “We proberen het verschil te maken 

via onze dienstverlening. Klanten kunnen met 

vragen of problemen van uiteenlopende aard 

terecht in ons call center in het hoofdkantoor, 

waar tijdens de kantooruren constant iemand 

paraat staat om advies en antwoorden te geven. 

Het is de bedoeling dat het call center op ter-

mijn 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is.”

Ljiljana: “Nika kwam trouwens onlangs met 

een geniaal idee op de proppen, dat we nu uit-

gevoerd hebben: onze klanten kunnen een le-

ning aanvragen via een sms-bericht. Ons call 

center belt hen dan op en vult samen met hen 

het aanvraagformulier in.”

Microfinanciering houdt altijd een zeker risico 

in. Hoe probeert Credo de risico’s te beperken? 

Zijn er soms problemen met klanten die niet of 

niet tijdig terugbetalen?  

Zaza: “Het risico van onze portfolio ligt zeer 

laag: op 0,14 procent. Dat hebben we te dan-

ken aan een goed evaluatiesysteem en aan het 

feit dat we geen onnodige risico’s nemen. Maar 

"Wij waren de eerste 
organisatie die landbouw-
leningen aanbood in Georgië 
en dat is nog steeds 
onze hoofdactiviteit."
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bovenal volgen we onze klanten van 

heel nabij op.”

Ljiljana: “Onze medewerkers 

staan dagelijks in contact met de 

klanten en beheren hun dossier heel 

nauwgezet. Omdat ze een vertrou-

wensrelatie hebben met de klant, 

weten ze meestal op voorhand mo-

gelijke problemen te detecteren en 

op te lossen. Ook in deze sector is 

voorkomen beter dan genezen. Bo-

vendien krijgen al onze werknemers 

verschillende trainingssessies aan 

onze Credo Academy. Daar leren we 

onze medewerkers hoe ze potentiële 

klanten kunnen detecteren en hoe 

ze de goede omvang van een lening 

per klant kunnen bepalen zodat die 

genoeg middelen heeft om zijn toe-

komst te verbeteren, maar niet in de 

problemen komt om af te betalen.”

Nika: “Die sms-applicatie die we 

geïmplementeerd hebben, verkleint 

trouwens ook het risico. Via een sim-

pel sms’je kunnen klanten op elk 

moment van de dag het bedrag op-

vragen dat ze nog verschuldigd zijn. 

Omgekeerd ontvangen zij een sms, 

telkens de dag voordat ze een aflos-

sing moeten doen.”

Heeft iedereen op het platteland 

dan een gsm of internet, ook de 

armste landbouwers?

Nika: “Dat wel: bijna iedereen heeft 

een oud gsm-toestel of een soort te-

lefoon waarmee ze ook sms’jes kun-

nen versturen. De armste families 

kunnen meestal het toestel van de 

buren gebruiken.”

Zijn er nog veel potentiële klanten 

voor Credo? Hoe worden die 

gecontacteerd en overtuigd?

Zaza: “We hebben met 100.000 klan-

ten zo’n 45 procent van de markt in 

handen en zijn daarmee veruit de 

grootste MFI in Georgië. Toch kun-

nen we nog groeien: bijna elke in-

woner van de plattelandsdorpen is 

mogelijk een nieuwe klant. Onze 

loan officers informeren deze men-

sen proactief over onze organisatie. 

Ze bezoeken dagelijks de markten en 

dorpen in de regio waarvoor zij ver-

antwoordelijk zijn.”

Nika: “Elke loan officer is verant-

woordelijk voor twee of drie dorpen, 

wat gelijk staat met 1.500 families. 

Daarvan worden er gemiddeld zo’n 

300 families klant van ons. De vil-

lage counsellors helpen hen met 

dat immense takenpakket. Dat zijn 

oudere en ervaren dorpsinwoners, 

die iedereen kennen en als tussen-

persoon kunnen optreden. Daar-

naast organiseert onze marketing-

afdeling regelmatig bijeenkomsten 

om mensen over onze diensten te 

informeren. In elk dorp hangt een 

poster met onze contactgegevens.”

Zaza: “Dit jaar vieren we onze 

100.000ste klant, dat staat vast!”

Welke rol speelt Incofin in de 

uitbouw van jullie organisatie? 

Ljiljana: “Tegenwoordig zijn veel in-

vesteerders geïnteresseerd in deze 

sector. Investeringen met een sociale 

impact zijn vandaag gegeerd. Maar 

dat was lang niet altijd zo. Incofin is 

hierin absoluut een voorloper en be-

greep als een van de eersten het za-

kelijke aspect van instellingen zoals 

Credo. De sociale impact staat voor-

op, maar het blijft business. En dat be-

tekent dat de zaken soms snel vooruit 

moeten gaan, net zoals in elk ander 

groot bedrijf.”

Zaza: “Ik zou het zelfs sterker dur-

ven stellen. Zonder instellingen als 

Incofin zou het bijna onmogelijk zijn 

om aan microfinanciering te doen. 

Reguliere banken willen vaak niet in 

organisaties zoals de onze investeren, 

zij streven enkel naar een zo hoog 

mogelijke opbrengst.”

Incofin magazine 
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Hoe zien jullie de toekomst van 

CREDO? Wat zijn de belangrijkste 

uitdagingen? 

Ljiljana: “Ik zie onze groei eerder 

verticaal dan horizontaal, met an-

dere woorden: we hoeven het aantal 

klanten niet te verdubbelen, maar 

we kunnen wel onze diensten uit-

breiden. We staan bekend om de 

kwaliteit van onze producten, onze 

uitstekende service en het respect dat 

we hebben voor onze klanten. Dat 

moeten we zo houden. Op die ma-

nier kunnen we onze marktpositie 

nog verstevigen.”

“Een van onze belangrijkste uit-

dagingen is het ontwikkelen van een 

instrument om de sociale impact van 

onze organisatie te meten. Eenvoudig 

is dat niet, omdat de sociale aspecten 

nu eenmaal moeilijk in grafieken en 

cijfers gegoten kunnen worden. Een 

familie kan bijvoorbeeld in veel bete-

re omstandigheden leven dan het jaar 

daarvoor: de dochter kan gaan stude-

ren, de woning is opgeknapt… Maar 

hoe weten wij of dat dankzij ons is of 

simpelweg omdat ze dat jaar toevallig 

een betere oogst hadden?”

“Toch is het voor ons en voor onze 

partners belangrijk om onze impact 

op het leven van onze klanten te kun-

nen vertalen in tastbare resultaten. 

Van een ding kunnen wij alvast op 

aan: wij helpen die mensen die het 

echt nodig hebben, met producten 

die effectief een positieve invloed 

hebben op hun leven en dat van hun 

gezin, en zelfs hun dorp.”

“ik leef voor mijn 
klanten”

De 25-jarige Aleksandre Gogoli 

zocht allesbehalve een nine-to-five 

kantoorjob toen hij afstudeerde aan 

de universiteit van Tbilisi. “Ik kom 

graag onder de mensen en ben graag 

onderweg”, zegt hij. Twee aspecten die 

hij terugvindt in zijn job als loan officer 

bij Credo.

Niet voor niets werd Aleksandre Gogoli 

onlangs uitgeroepen tot “beste loan of-

ficer” van West-Georgië. De jonge me-

dewerker van Credo staat op en gaat sla-

pen met zijn klanten in het achterhoofd.  

’s Morgens ontvangt hij een reeks klan-

ten op kantoor om lopende zaken te be-

spreken. “In de namiddag ben ik meestal 

in de drie plattelandsdorpen te vinden 

waarvoor ik verantwoordelijk ben”, ver-

telt Aleksandre. Daar rijdt hij van de ene 

familie naar de andere en maakt onder-

weg een praatje met mogelijke nieuwe 

klanten. 

“Wanneer ik ’s avonds thuiskom, is 

mijn werk nog lang niet afgelopen. Ui-

teraard zou ik de volgende dag alle do-

cumenten voor de nieuwe klanten die 

ik ontmoette, kunnen opstarten. Maar 

ik doe dat liever ’s avonds al, zo ben ik 

klaar om er de volgende dag opnieuw in 

te vliegen.”

 

Beloning

Aan dat tempo bracht Aleksandre in an-

derhalf jaar tijd al 500 klanten aan. Cre-

do beloont elk jaar zijn beste loan officers 

met een prijs, vaak een reis naar het bui-

tenland om een van de partners te ont-

moeten. “CEO Zaza verstuurde onlangs 

een e-mail naar alle afdelingen om aan 

te kondigen wie deze keer in de prijzen 

zou vallen. Ik kon mijn ogen niet geloven 

toen ik mijn naam zag staan!”

Emotie

De jonge loan officer is zichtbaar geëmo-

tioneerd van de eer die hem te beurt valt. 

Op de Algemene Aandeelhoudersver-

gadering van Incofin cvso, op 24 april 

2013 in Gent, mag hij aan de Belgische 

aandeelhouders komen vertellen hoe hij 

de micro-ondernemers in Georgië op zijn 

manier probeert te stimuleren. “Dit is 

een enorme eer voor mij. Bovendien ken 

ik België enkel van het nationale voetbal-

team en de lekkere chocolade (lacht).” 

loan officer Aleksandre Gogoli: "i live for my 

customers".

It was not by accident that 25 year old Aleksandre 

gogoli was proclaimed "best loan officer" in West-

ern georgia. "I work from when I wake up until I 

go to bed. I start the day with appointments with 

customers, in the afternoon I usually visit the three 

rural villages for which I am responsible and meet 

potential customers, and I spend the evening writ-

ing up the necessary documents for them." Work-

ing at this pace has allowed Aleksandre to bring 

in 500 customers in 18 months. At the general 

Meeting of Shareholders of Incofin in ghent on  

24 April 2013 he will have an opportunity to tell 

the Belgian shareholders how he tries to encour-

age micro-entrepreneurs. "This is a great honour 

for me. I have never even been to Europe, let alone 

Belgium." 

Incofin magazine
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vernieuwing 
in het teken 
van groei
Vooruitgang van Credo zet zich 
verder in lokale afdelingen

Dat Credo een MFI met ambitie is, 

weerspiegelt zich in alle lokale af-

delingen. Het team in Telavi bijvoor-

beeld, trekt zoveel nieuwe klanten 

aan dat het kantoor haast uit zijn 

voegen barst. De afdeling in Gori 

is pas operationeel sinds augustus 

2012, maar ook daarheen hebben 

al duizenden micro-ondernemers de 

weg gevonden.

Het nagelnieuwe kantoor in Gori 

is meteen een toonbeeld van de vi-

sie en toekomstplannen van Credo. 

“De corporate stijl van Credo, met 

de kleuren oranje en blauw, werd in 

alle ruimtes toegepast”, licht branch 

manager David Azirashvili toe. “Alle 

loan officers hebben hier een apart 

kantoor, afgescheiden door een 

wand. Zo willen we klanten de mo-

gelijkheid geven om in alle rust en 

privacy met hun contactpersoon te 

spreken.” Het gebouw in Gori heeft 

ook een grote vergaderzaal, bedoeld 

voor meetings en trainingssessies. 

Sinds de opening in augustus 2012 

heeft deze afdeling al 2.760 klanten. 

“Maar er is nog een groot potentieel: 

we kunnen zeker groeien naar 6.000 

klanten en meer”, besluit David.

In Telavi zit Credo al volle-

dig op kruissnelheid. Klanten lo-

pen er af en aan in het kantoor en 

de werknemers hebben hun han-

den vol met het verwerken van 

nieuwe dossiers en het onderteke-

nen van contracten. “In Telavi al-

leen hebben we 6.000 klanten”, 

zegt branch manager Aleksi Soza-

shvili. “Toch kunnen we nog uit-

breiden”, benadrukt hij. Regional 

manager Georgi Taktakidze, ver-

antwoordelijk voor de de hele regio 

rond Telavi, Kachetië, treedt hem 

bij. “We willen Credo in de hele 

streek nog verder uitbouwen. Maar 

deze afdeling in Telavi wordt te klein 

voor al die nieuwe klanten. Daarom 

zullen we volgend jaar maar liefst 

drie nieuwe kantoren openen”, be-

sluit hij.

credo continues to make progress 

through local branches

The fact that Credo is an ambitious MFI is reflected 

in all its local branches. The brand-new office in 

gori is one example of Credo's vision and its plans 

for the future. "Credo's corporate style, with its 

orange and blue colours, has been used in every 

room", explains branch manager David Azirashvili. 

"Each loan officer has an individual office here and 

these are all separated by partition walls. This al-

lows our customers to talk to their contact person 

in complete peace and privacy." Since it opened 

in August 2012 this branch has already gained  

2,760 customers, but in David's view it will defi-

nitely be possible to grow to 6,000 customers. 

In Telavi Credo has already reached cruising 

speed. "We have 6,000 customers in Telavi alone," 

says branch manager Aleksi Sozashvili. There are also 

a large number of potential customers living in the 

area around Telavi. Three new branches will be open-

ing there in the near future.

"In Gori kunnen 
we zeker groeien naar 
6.000 klanten en meer." 
 
David Azirashvili 

Branch manager Credo Gori

Focus op Georgië: Vernieuwing in het teken van groei

Incofin magazine 

 20



Credo Gori

inwoners Gori 

54.900
 
Klanten Credo

2.760 
 
Potentiële groei naar

6.000

Credo Telavi

inwoners Telavi 

22.000
 
Klanten Credo

6.000 
 
Potentiële groei naar

10.000 

 
Het lokale kantoor van 
Credo in Gori is volledig 
ingericht in de kleuren 
van Credo: oranje en 
blauw.

Focus op Georgië: Vernieuwing in het teken van groei
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Een krans van sneeuw en ijs

De toppen van de hoge bergketen Grote Kaukasus strekken 

zich uit van de Zwarte Zee tot de Kaspische Zee en vormen 

daarmee de verbinding tussen de twee continenten Europa 

en Azië. Met zijn 5.642 meter domineert Mount Elbrus het 

gebied. Zo’n 100 kilometer naar het Zuiden bevindt zich 

de Kleine Kaukasus, met iets lagere pieken. Tussen de twee 

ketens in ligt Georgië. Dat verklaart waarom reizigers on-

afgebroken een adembenemend panorama van witte berg-

toppen zien in de verte, wanneer ze het land doorkruisen. 

Zowat elke vallei lijkt omkranst door deze Kaukasus vol 

sneeuw en ijs.   







Focus op Georgië: Vier generaties onder één dak

Portret / Klant Credo

vier 
generaties 
onder één 
dak
Rijkgevulde dagen voor 
Otar Marukhashvili en 
zijn familie

In de bescheiden woonst van Otar 

Marukhashvili en zijn familie valt 

‘s avonds nooit een moment stilte. 

Zijn moeder, vrouw, drie zonen, 

schoondochter én kleinzoontje zit-

ten dan samen rond de tafel na een 

lange werkdag. Vier generaties die 

onder één dak wonen, het is lang 

geen uitzondering op het Georgi-

sche platteland. 

D
e familie van Otar Ma-

rukhashvili woont in een 

klein dorpje nabij Telavi, 

in een eenvoudige en goed 

onderhouden dorpswoning. Net zo-

als bij de meeste landbouwfamilies 

wonen Otars moeder, zijn zonen en 

hun gezin bij hem in. 

In tegenstelling tot veel andere 

families, heeft dit huis nog een bo-

venverdieping met twee slaapka-

mers en een aparte stal voor de twee 

koeien die de familie van melk en 

kaas voorzien. Beneden, in de leef-

ruimte waar alle acht de familiele-

den ’s avonds aanschuiven, hangt 

de gezellige warmte van een hout-

kachel.

Druiven

Zowel in de winter als in de zomer 

begint de dag al vroeg ten huize Ma-

rukhashvili. Om 6 uur ’s morgens 

zijn Otar en twee van zijn zonen de 

deur uit. Ze werken nu al een tijdje 

voor een bouwbedrijf, maar zijn 

nooit zeker van een vast inkomen. 

Zijn moeder, vrouw, jongste zoon en 

schoondochter doen het huishou-

den en melken de twee koeien in het 

stalletje naast hun huis. Kortom, de 

hele familie leeft voor het ogenblik 

van het loon van de drie mannen.

four generations under one roof – busy days for 

otar marukhashvili and his family

In Otar Marukhashvili's modest home, everyone 

gathers around the dinner table after a long day 

at work: his mother, his wife and three sons, his 

daughter-in-law and his grandson. Four genera-

tions living under one roof is by no means excep-

tional in rural areas. 

The family currently lives on the wages earned by 

Otar and his two oldest sons, who work for a building 

company. "It is virtually impossible to have a stable 

income as an employee here. That is why I also grow 

grapes, like almost everyone in the area around Tela-

vi", explains Otar Marukhashvili. he produces about 

2 to 3 tonnes of grapes a year and sells them to wine 

producers. "In the summer the women help to har-

vest the grapes. Those are busy days for everyone." 

Otar's grandson is 18 months old and is clearly a 

great admirer of his grandfather, whose name he also 

bears. "I hope he will be able to study in the future. I 

want to create more security for the future, so I have 

bought a field and I want to put it to grass and corn. 

That will allow me to feed my own cows and if the 

yield is high enough, I will also be able to sell it as 

cattle feed." 

Otar was able to buy this new field thanks to a 

loan from Credo. "It cost 1,500 georgian lari (Edi-

tor's note: about 750 euro), and I will be repaying it 

over 16 months." Otar came into contact with Credo 

through the village counsellors, well-known villagers 

who act as advisors to both Credo and its customers. 

Many farmers are not familiar with the process of 

taking out loans. "Credo is known for its good ser-

vice and professional approach. That is why I went to 

them. Thanks to this loan we can now make plans for 

the future for the first time."

Incofin magazine
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Dat volstaat ondertussen niet meer, zo 

blijkt. “Het is bijna onmogelijk om hier een sta-

biel inkomen te hebben als werknemer. Daar-

om verbouw ik, net zoals bijna alle mensen uit 

de streek rond Telavi, ook druiven”, legt Otar 

uit. De streek staat bekend om zijn uitstekende 

druivensoorten, waaraan Georgische wijn zijn 

typische purperen kleur en volle smaak te dan-

ken heeft. Afhankelijk van het weer produceert 

hij zo’n 2 à 3 ton druiven per jaar, die hij ver-

koopt aan wijnproducenten. 

 “In de zomer helpen ook de vrouwen mee 

op het land en met de druivenoogst. Dan kent 

iedereen erg lange en drukke dagen. Op mijn 

schoondochter na die voor haar zoontje zorgt, 

zijn we allemaal pas om 20 uur ’s avonds terug 

thuis.” 

De kleinzoon van Otar is 1,5 jaar oud. Het 

jongetje heeft grote bewondering voor zijn 

grootvader, met wie hij zijn naam deelt. “Ik 

hoop dat hij later kan gaan studeren”, aldus 

Otar. Om de kleine Otar de beste kansen te 

geven, wil hij ervoor zorgen dat hij een beter 

en stabieler inkomen heeft. “Ik wil meer ze-

kerheid voor de toekomst. Daarom heb ik een 

nieuw stuk land gekocht, waarop ik grassen 

en maïs wil verbouwen. Zo kan ik zelf voed-

3.000  kg 

Afhankelijk van het 
weer produceert 
Otar zo'n 2 à 3 ton 
druiven per jaar, die 
hij verkoopt aan 
wijnproducenten. 
"in de zomer helpt 
iedereen mee met de 
druivenoogst", zegt hij.

Focus op Georgië: Vier generaties onder één dak
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sel voor mijn koeien produceren en 

hoef ik dat niet meer aan te kopen. 

Als mijn opbrengst groot genoeg is, 

kan ik zelfs veevoeder verkopen en 

meer winst maken. Zo zal ons gezin 

niet meer uitsluitend afhankelijk zijn 

van wat mijn zonen en ik als arbeider 

verdienen.” 

Hoop voor de toekomst

Dat nieuwe stuk grond kon Otar 

aankopen dankzij een lening die 

hij via Credo ontving. “Ik sloot de 

lening nog maar heel recent af, een 

drietal weken geleden. Het gaat om 

1.500 Georgische lari (zo’n 750 euro, 

nvdr.), die ik op een termijn van 

16 maanden zal terugbetalen”, legt 

hij uit. 

Otar kwam in contact met Credo 

via de zogenaamde village counsel-

lors, dorpsinwoners die bijna het 

hele dorp kennen en optreden als 

raadgever voor zowel de loan offi-

cers van Credo als hun klanten. Veel 

landbouwers zijn immers niet ver-

trouwd met financiële instellingen, 

en al helemaal niet met het afsluiten 

van leningen. Ook Otar hoopte op 

wat goede raad. “Credo staat bekend 

om zijn goede service en professio-

nele aanpak. Daarom stapte ik naar 

hen toe.”

Otar heeft een goed oog op zijn 

toekomst en die van de hele familie. 

Het nieuwe stuk grond zal meer op-

brengen en de familie van een stabiel 

inkomen voorzien. Zo worden ook 

de moeilijkere maanden overbrugd, 

wanneer hij minder loon heeft als ar-

beider. “Dankzij deze lening kunnen 

we voor de eerste keer toekomstplan-

nen maken.”



De hele familie 
Marukhashvili, 
behalve de zonen: 
die zijn gaan 
werken.

 
De lening die Otar 
via Credo kreeg, 
doet hem weer 
hoopvol naar de 
toekomst kijken.

 
Otar heeft ook een 
stal achter zijn huis, 
waar hij koeien 
houdt zodat hij 
melk en kaas heeft 
voor de familie.

Focus op Georgië: Vier generaties onder één dak

De mysterieuze taal 
van de Georgiërs
De inwoners van Georgië spreken een unieke taal, die 

in niets te vergelijken valt met andere europese of Oos-

terse talen. Het schrift heeft sierlijke krullen, de klanken 

zijn samengesteld uit verschillende klinker- en medeklin-

kercombinaties waaruit moeilijk iets op te maken valt. 

Het Georgisch behoort tot de Zuid-Kaukasische of Kart-

velische taalfamilie. Met ruim 7 miljoen sprekers is het 

de grootste Zuid-Kaukasische taal. Het schrift bestaat 

uit een volledig ‘fonematisch’ alfabet, mkhedruli ge-

naamd. De 5 klinkers en 28 medeklinkers worden weer-

gegeven door een eigen letterteken. 

De taal is agglutinerend: er zijn geen lidwoorden en 

zelfstandige naamwoorden hebben geen geslacht. er 

wordt gebruik gemaakt van achterzetsels in plaats van 

voorzetsels. Typisch is het gebruik van lange en onge-

wone combinaties van medeklinkers: mtsvadi (varkens-

vlees), tskheri (paard), tskhviri (neus), Tbilisi…

Nadughi
Georgiërs zijn dol op  
kaas in alle mogelijke 
smaken en vormen. 
Nadughi bijvoorbeeld, 
zijn kaasrolletjes gevuld 
met een zachte kaas,  
licht gezouten.

Churchkhela
Ook wel "Georgian snickers" 
genoemd: een rij noten 
wordt aan een touwtje 
gehangen en in een 
stroop van druivensap 
gedrenkt. Het geheel 
wordt opgehangen om te 
drogen. Een smaakvolle en 
energierijke notenreep is het 
resultaat.

Pkhali
Deze hapjes brengen heel wat kleur 
op de tafel. Ze bestaan uit een soort 
pastei van groene kruiden, paprika 

of bieten, waardoor ze felgroen, 
rood of paars kleuren. 

A

B

C

Proeven van Georgië
Ook op culinair vlak heeft Georgië heel wat in petto. 

sappige en hapklare tomaten in de zomer, smaakvolle 

noten en gedroogde vruchten in de winter. een maal-

tijd bij Georgiërs bestaat uit meer dan een drietal ge-

rechten die op een bord worden geschikt. De tafels zijn 

er overvloedig gevuld met vlees, vis, kazen en kleurrijke 

groenten. een selectie: 

Incofin magazine
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ons leven 
veranderde
dankzij een 
microlening

 
Maar liefst 100.000 Georgiërs 
hebben hun leven een nieuwe 
en betere wending gegeven 
dankzij een lening van Credo. 
Wie kan beter uitleggen wat 
zo’n microkrediet in de praktijk 
teweeg brengt, dan zij zelf? 
Twee jonge vrouwen en vier 
ambitieuze mannen vertellen 
over hun toekomstdromen 
en hoe Credo die samen met 
Incofin cvso helpt waar te maken.

 28
Focus op Georgië: Ons leven veranderde dankzij een microlening

Tamaz Sirbiladze 
(Credo Gori)

Gulnara Shavlokhashvili
(Credo Gori)

Guram Gagishvili 
(Credo Telavi)

Tea Shubitidze
(Credo Gori)

Nodar Khutsishvili
(Credo Telavi)

Avtandil Babunishvili 
(Credo Gori)

Incofin magazine 



“Dankzij een krediet van Credo kon 

ik werken uitvoeren op mijn land. 

Daardoor ligt mijn productie nu 

gevoelig hoger: zo’n 20 kratten appels, 

20 ton komkommer… De loan officer 

van Credo adviseerde mij over mijn 

investering. Nu heb ik er vertrouwen 

in dat ik voor mijn gezin en moeder 

zal kunnen zorgen en geen financiële 

moeilijkheden zal kennen.” 

Tamaz Sirbiladze (Credo Gori)

Eerste lening: mei 2012

Tweede lening: februari 2013

 

verkoopt groenten, fruit en maïs aan 

marktkramers. Met de opbrengst 

onderhoudt hij zijn vrouw, dochtertje 

van 2 jaar en moeder. zijn vader is 

onlangs overleden.

tamaz sirbiladze

Tamaz Sirbiladze sells vegetables, fruit and corn to 

market traders. "Thanks to the financial support 

from Credo gori in May 2012 and February 2013, I 

have been able to make some improvements on my 

land. As a result, production is now a lot higher: 

about 20 crates of apples, 20 tonnes of cucumbers 

etc. The loan officer from Credo advised me on my 

investment. now I am confident that I will always 

be able to provide for my family and my mother, 

and I will not get into financial difficulties." With 

the sale of his produce, Tamaz Sirbiladze supports 

his wife, his 2-year-old daughter and his mother. 

his father died recently.
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vlees, vis en groenten verzameld 
onder één dak: de markt in Gori 

In de schaduw van de oude kasteelruïne van 
Gori is het een komen en gaan van marktkra-
mers, huisvrouwen met gevulde boodschap-
pentassen, Lada’s met een koffer vol kolen of 
aardappels en verkoopsters met emmers vol 
rode appels. Op deze lokale markt, voor een 
groot deel overdekt, kan je nagenoeg alles 
vinden. Supermarkten vol voorverpakte etens-
waren zijn hier dan ook nog niet te zien. 

Het overdekte gedeelte is voornamelijk 
bedoeld voor de verkoop van voedings-
waren. Kleurrijke kramen en enthousiaste 
verkopers lokken iedereen naar binnen. De 
geur van groenten, kruiden en vers vlees doet 
bezoekers onmiddellijk watertanden. Per pro-
duct is er een afdeling. Zo hangen de stukken 
vers varkens-, runds- en schapenvlees naast 
elkaar, ver van de visafdeling. Groenten lig-
gen kleurrijk op elkaar gestapeld naast verse 
kruiden. Buiten zitten rijen appelverkoopsters 
naast elkaar en proberen ze elk zoveel moge-
lijk klanten te lokken. 

Het hoeft niet te verwonderen dat rond 
deze markt verschillende kantoren van 
microfinancieringsinstellingen zoals Credo 
te vinden zijn. “Onze medewerkers lopen hier 
inderdaad dagelijks rond, om een praatje 
te maken met hun klanten of om nieuwe 
klanten aan te spreken”, zegt de verantwoor-
delijke van de afdeling van Credo in Gori. 
“Omgekeerd wisselen veel marktkramers tips 
uit met elkaar. Ook zo komen ze vaak bij ons 
terecht.”   

“Mijn groenteverkoop stijgt elk jaar 

gevoelig rond de eindejaarsperiode. 

Ik begon te merken dat ik niet altijd 

genoeg voorraad had om iedereen te 

bedienen. Daarom ging ik een lening 

aan. Ik kon afgelopen winter dubbel 

zoveel groenten inslaan en een ruim 

assortiment aanbieden. Nog nooit heb 

ik zoveel verkocht, het gaf mijn zaak 

een enorme boost. Misschien kan ik nu 

zelfs mijn eigen appartement kopen.”

Gulnara Shavlokhashvili (Credo Gori)

Eerste lening: 2.500 lari (1.250 euro)

 

Gulnara heeft een vaste standplaats 

op de overdekte markt van Gori, waar 

ze gepekelde groenten verkoopt. 

ze dwong er haar vaste stek af door 

haar kordate aanpak en zin voor 

ondernemen. 

Gulnara shavlokhashvili 

"Sales rise significantly every year around the 

year-end, when everyone comes in to make big 

purchases for their festive meals. I noticed that I 

did not always have sufficient stocks to meet that 

demand. That is why I took out a loan for 2,500 lari 

from Credo gori. Last winter I was able to stock up 

huge quantities of vegetables and in the end I had 

an adequate supply. I have never sold so much; it 

gave my business a tremendous boost. Perhaps I 

may even be able to buy my own apartment now," 

says gulnara Shavlokhashvil, whose no-nonsense 

approach and business sense has won her a perma-

nent stand at the covered market in gori. She sells 

various kinds of pickled vegetables there.

2x           
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“Mijn familie leeft van mijn uitkering en 

van wat ik kan verkopen in de naburige 

dorpen. Dankzij mijn leningen kon ik 

een bromfiets kopen, waardoor ik nu veel 

verder kan rijden om mijn waren aan 

de man te brengen. Met de winst kon ik 

eindelijk een aparte slaapkamer inrichten, 

zodat mijn gezin en moeder niet meer 

in één en dezelfde ruimte hoeven te 

slapen. Stukje bij beetje kan ik zo onze 

levensomstandigheden verbeteren.”

Guram Gagishvili (Credo Telavi)

Eerste lening: 700 lari (350 euro)

Tweede lening: 1.000 lari (500 euro)

 

verkoopt druiven, groenten en 

"churchkhela", een Georgische snack 

met noten, in de naburige dorpen. 

Hij leeft met zijn vrouw, dochter en 

moeder in een klein huisje met twee 

kamers.

Guram Gagishvili

guram gagishvili sells grapes, vegetables and 

"churchkhela", a georgian snack made from nuts 

and grape must, in the neighbouring villages. he 

lives with his wife, his daughter and his mother 

in a small cottage with two rooms. "A friend ad-

vised me to invest so that I would be able to sell 

more and save more money. My family lives on my 

benefits and on what I can sell. Thanks to my two 

loans for 700 lari and 1,000 lari from Credo Telavi, 

I was able to buy a moped. This allows me to ride 

to many more villages to sell my goods. In the end 

I was able to use the profits to create a separate 

bedroom. Little by little I am managing to improve 

our living conditions.”

1x           
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Tea 
Shubitidze (22)
Een toekomst met textiel

Hoe kwam je tot de beslissing om een 
eigen zaak op te starten?
Als vrouw is het bijna ondoenbaar om een sta-

biele job te vinden in deze regio, dus zelfstan-

dige worden biedt de beste toekomstperspectie-

ven. Toen mijn schoonmoeder een jaar geleden 

deze winkel wilde verkopen, twijfelde ik dan 

ook geen moment.

Welke producten verkoop je?
Ik run een kleine kledingzaak op de markt van 

Gori. Ik verkoop voornamelijk vrouwenkledij: 

jurkjes, bloezen, jeansbroeken, noem maar op. 

Ik probeer mij vooral te richten op jonge vrouw-

en die zich graag trendy kleden. Daarom let ik 

er goed op wat ik aankoop. Alle stukken die ik 

verkoop, zou ik ook zelf willen dragen.

Was het een grote investering om 
met deze zaak te beginnen?
Mijn schoonmoeder had al geïnvesteerd in deze 

winkel en de zaken draaiden goed, dus dat was 

een voordeel. Toch ben ik nog een lening aange-

gaan van 1.500 lari (750 euro) om nieuwe kledij 

aan te kopen. Sinds die investering verkoop ik 

meer en trek ik jongere klanten aan.

Woon je dicht bij de winkel? 
Ik woon in Gori op een appartement, samen 

met mijn man en zoontje van vier jaar oud. Het 

is niet zo ver om elke dag naar de winkel te ko-

men.

Hoeveel klanten heb je gemiddeld 
per dag?
Het is moeilijk te tellen hoeveel klanten hier elke 

dag langslopen en even een kijkje nemen. Op dit 

moment heb ik zo’n zestal kopende klanten per 

dag. Ik streef ernaar om dat aantal in de toekomst 

nog op te drijven en de winkel nog uit te breiden. 

tea shubitidze (22)

A future with textiles

hOW DID yOU DECIDE TO START yOUR OWn BUSInESS?

It is virtually impossible for a woman to find a stable job 

in this region, so becoming self-employed offers the best 

prospects for the future. For the past year I have been 

running my mother-in-law's shop, which is actually a 

small clothes stall on gori market.

WhAT PRODUCTS DO yOU SELL?

I mostly sell women's clothes: skirts, blouses, jeans, 

anything really. I generally target young women who 

like trendy clothes. So I am very careful with what I buy. 

I do not buy a single garment unless I would be happy 

to wear it myself.

DID IT REqUIRE A BIg InVESTMEnT TO START 

ThIS BUSInESS?

My mother had already invested in this store and busi-

ness was going well, so that was an advantage. never-

theless, I still took out a loan for 1,500 lari (750 euro) to 

buy new clothes. Since I made that investment I have 

been selling more and attracting younger customers.

DO yOU LIVE nEAR ThE ShOP? 

I live in an apartment in gori, with my husband and four-

year-old son. It is not a very long journey to the shop 

each day.

hOW MAny CUSTOMERS DO yOU hAVE 

On An AVERAgE DAy?

It is difficult to count how many customers walk past 

and have a quick look in a day. At present I get about 

six customers a day who actually buy products. I will be 

trying to increase that number and expand the shop in 

future.





“Hoewel mijn vrouw tijdens de 

druivenoogst ook een aantal maanden 

werkt, konden we van ons loon niet 

rondkomen. Met mijn lening kocht ik 

8 varkens. Twee daarvan zal ik slachten 

om vlees te hebben voor mijn familie, 

met de andere zes kweek ik biggen om 

te verkopen. Het allerbelangrijkste is 

dat mijn dochter nu kan studeren. Dat 

was zonder die lening nooit mogelijk 

geweest.”

Nodar Khutsishvili (Credo Telavi)

Eerste lening: 1.000 lari (500 euro)

Tweede lening: 1.000 lari (500 euro)

 

Kweekt en verkoopt varkens, heeft ook 

een wijngaard en verkoopt zijn druiven 

in de zomer. 

nodar Khutsishvili

"Even though my wife also works for a few months 

during the grape harvest, we cannot get by on our 

wages. What is more, my father has been blind 

since he was a child, so he needs assistance. I used 

my loan to buy 8 pigs. I will slaughter two of these 

to provide meat for my family and use the other six 

to breed piglets for sale. The most important thing 

is that my daughter is now able to study. Without 

the two loans for 1,000 lari each from Credo Telavi, 

that would never have been possible", says nodar 

Khutsishvili, who earns extra income in summer 

from the grapes in his vineyard. 
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“Met mijn eerste twee leningen kon ik 

mijn fruitgaard uitbreiden. Ik heb nu 

2 hectare grond om appels en perziken 

op te verbouwen. Elke zomer betaal ik 

zo’n 20 arbeiders om mij te helpen met 

de fruitoogst. Komende zomer hoop 

ik op een grote oogst, van zo’n 50 ton. 

Met mijn derde lening wil ik dan extra 

werkkrachten inhuren. Zo kan ik iets 

betekenen voor het dorp.”

Avtandil Babunishvili (Credo Gori)

Eerste lening: 1.500 lari (750 euro)

Tweede lening: 2.000 lari (1.000 euro)

Derde lening: 3.200 lari (1.600 euro)

 

fruitkweek, met voornamelijk appels, 

perziken en aardbeien. Avtandil is 

alleenstaand en leeft in het ouderlijk 

huis samen met zijn vader en moeder.

Avtandil babunishvili 

"With my first two loans for 1,500 lari and 2,000 lari 

 from Credo gori I was able to expand my orchard. I 

am now growing apples and peaches on 2 hectares 

of land. Every summer I pay twenty labourers to 

help me with the fruit harvest. This summer I am 

hoping for a good harvest of about 50 tonnes. With 

my third loan of 3,200 lari I want to hire extra la-

bour. That means I will also be helping the village", 

says Avtandil Babunishvili, who mainly grows ap-

ples, peaches and strawberries. Avtandil is single 

and lives with his parents in the house where he 

grew up.

20x           
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T ot 2008 was Rusland één van de groot-

ste exportmarkten voor Georgische wijn, 

maar sinds de augustus-oorlog in 2008 

zijn alle grenzen met Rusland gesloten. Georgi-

sche wijnproducenten zagen zich genoodzaakt 

hun blik op Europa te richten, waardoor sinds-

dien wijnen met een rijkere en vollere smaak 

geproduceerd worden. Voor Rusland moest de 

wijn immers vooral zoet smaken.

Eén van de bekendste wijnhuizen van Ge-

orgië is Château Mukhrani. Het domein ligt op 

zo’n 30 minuten rijden van Tbilisi en bestaat 

uit 23 percelen met wijngaarden op een totaal 

van 92 hectare. Hier worden 10 druivensoorten 

gekweekt die resulteren in verschillende soor-

ten rijke rode, witte en rosé wijnen. 

De geschiedenis van Château Mukhra-

ni gaat terug tot 1876, wanneer prins Ivane 

Mukhranbatoni het domein liet uitbouwen en 

er druiven begon te cultiveren. Hij introduceer-

de na zijn reis doorheen Frankrijk enkele Euro-

De diepe wortels 
van de wijncultuur
Georgische wijn heeft diepe wortels in het ver-

leden. Georgië staat immers bekend als oud-

ste wijnproducerend land ter wereld. De wijn-

cultuur vindt zijn bakermat in de vruchtbare 

valleien in Kachetië, in het oosten van Georgië 

aan de voet van het indrukwekkende Kauka-

susgebergte. De oudste druivenpitjes die door 

wetenschappers werden ontdekt, gaan terug 

tot 8.000 voor Christus. In de loop der eeuwen 

zijn in Georgië meer dan 540 druivensoorten 

gecultiveerd, meer dan waar ook ter wereld. 

Zelfs het Georgische woord voor wijn, gvino, 

verspreidde zich in heel Europa en vinden we 

tegenwoordig in alle talen terug: vino, vin, wine, 

wein…
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A

Gorule Mtsvane
Past het best bij gerechten 
met vis en gevogelte, 
maar kan ook bij salades 
geserveerd worden en als 
aperitief.

Jaar: 2009 / Alcohol: 12 % 
Kleur: helder, strokleurig met 
lichtgroene schijn
Smaak: gele pruimen 
gemengd met citrusvruchten 
en een fruitige afdronk
Temperatuur: koel serveren, 

rond de 8°C

B

Saperavi
Past het best bij rood vlees, 
stoofpotjes en rijpe kazen. 

Jaar: 2007 / Alcohol: 12,5 % 
Kleur: donkerrood, bordeaux
Smaak: rijk pallet van 
kersen en zwarte bessen, 
veel tannines en eik in de 
nasmaak
Temperatuur: voldoende 
laten ademen, serveren 
bij 14 à 15°C

C

rkatsiteli
Vis- en gevogelte passen 
prima bij deze wijn. 

Jaar: 2009 / Alcohol: 12 % 
Kleur: goudkleurig
Smaak: witte moerbei en 
pruimen, een frisse nasmaak 
met een vleugje tropische 
geuren. 
Temperatuur: serveren bij 

6 tot 8°C 

 

pese technieken en druivensoorten, 

waardoor zijn wijnen een unieke 

smaak kregen. Georgië hoorde in die 

periode al bij het Russische tsarenrijk 

en Ivane Mukhranbatoni werd zo 

ook één van de exclusieve hofleve-

ranciers van de Russische keizerlijke 

familie. 

Toen de Sovjets aan de macht 

kwamen, werd Château Mukhrani, 

net zoals alle andere Georgische 

wijnhuizen, genationaliseerd. De 

productie gebeurde niet meer am-

bachtelijk en volgens de eeuwenoude 

tradities, maar op een industriële 

manier volgens de principes van de 

planeconomie. De rijk gevulde wijn-

kelder Château Mukhrani werd vol 

beton gestort en de tuin en wijngaar-

den niet meer onderhouden. 

Om de hoogdagen van weleer in 

ere te herstellen, is sinds enkele jaren 

een groot renovatieproject aan de 

gang op het domein. Het kasteel on-

derging een volledige opknapbeurt, 

de tuin werd onder handen genomen 

en aan de druivenranken groeien 

weer sappige druiven. De volledige 

renovatie zal in augustus 2013 afge-

werkt zijn. 

deep roots in wine-growing

georgia is the oldest wine-producing country in the 

world. grape seeds have been discovered there dat-

ing from 8000 BC. Over the centuries, more than 

540 varieties of grapes have been cultivated, more 

than anywhere else in the world. 

Since the three-day conflict with Russia in 2008, all 

the borders with Russia have been closed and geor-

gian wine producers have been focusing on Europe. 

One of the best-known wineries is Château Mukh-

rani, which produces a number of red, white and 

rosé wines from ten different varieties of grapes. In 

1876 Prince Ivane Mukhranbatoni began to cultivate 

grapes in georgia after travelling through France, and 

became official vintner to the Russian imperial family. 

When the Soviets came to power, however, Château 

Mukhrani was nationalised like all the other winer-

ies. From that time onwards, production followed the 

principles of the planned economy, the wine cellar 

was filled with concrete and the vineyards were no 

longer maintained. The castle, its gardens and the 

vineyards are currently the focus of a renovation pro-

ject which will be completed in August 2013. 

Some of the most delicious georgian wines in-

clude the clear, straw-coloured gorule Mtsvane 

(2009), the golden Rkatsiteli (2009) and the dark red 

Saperavi (2007).
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Een hoofdstad die 
haar bezoekers in 
de armen sluit
Tbilisi als model voor 
de toekomst van Georgië

De hoofdstad van Georgië is een nog onont-

dekte parel tussen Europa en Azië, waar de in-

woners hun bezoekers verwelkomen met een 

warm enthousiasme. Niet toevallig struikelen 

buitenlandse toeristen als het ware over de 

slogan “Welcome to Tbilisi, the city that loves 

you”, wanneer ze de grenscontrole voorbij 

stappen op de internationale luchthaven. De 

afgelopen jaren werden kosten noch moeite 

gespaard om van Tbilisi een hippe toeristische 

trekpleister te maken. Tussen de flanken van 

twee heuvels strekken de drukke straten en 

torenhoge flatgebouwen zich uit. In het toe-

ristische centrum steken de blinkende gouden 

koepels van eeuwenoude kerken af tegen hy-

permoderne glazen bouwwerken. Anderzijds 

getuigen de bouwvallige panden buiten dat-

zelfde centrum nog van een bewogen geschie-

denis onder de heerschappij van communis-

tisch Rusland. Toch weerspiegelt de hoofdstad 

het vooruitzicht op een hoopvolle toekomst 

voor het hele land. 

A capital city that embraces its visitors

tbilisi as a model for the future of Georgia

The capital city of georgia is an undiscovered pearl between 

Europe and Asia, whose inhabitants welcome visitors with 

warm enthusiasm. It is very apt that foreign tourists see a sign 

proclaiming "Welcome to Tbilisi, the city that loves you", as 

soon as they come through passport control at the interna-

tional airport. In recent years no expense has been spared and 

every effort has been made to turn Tbilisi into a fashionable hub 

for tourists. Its busy streets and soaring apartment buildings 

are spread between the flanks of two hills. In the tourist centre, 

the shining golden domes of centuries-old churches stand side 

by side with the glass walls of ultra-modern buildings. Outside 

the tourist centre, broken-down streets still testify to a turbu-

lent past. nevertheless, this capital city reflects the prospects 

of a hopeful future for the country as a whole. 



Inwoners Tbilisi Oppervlakte TbilisiInwoners Georgië Oppervlakte Georgië

+
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"Incofin bewijst dat het 

mogelijk is om financieel 

duurzaam te investeren en 

tegelijkertijd een grote sociale 

verantwoordelijkheid  

na te streven."

 
Dina Pons,
Investment Manager Incofin IM Zuidoost-Azië
Kantoor België (Wilrijk) 

cAmbodjA
hKL

 € 707.715,00
hKL

 € 756.429,70
hKL

 € 766.871,20
TPC

 € 1.132.930,50

indonesië
MBK Ventura

 € 780.640,12

jordAnië
Finca Jordanië

 € 580.270,80

monGolië
Tenger 

Financial group

 € 1.132.075,50
Credit Mongol

 € 186.150,40

Portfolio   Incofin   cvso   AziE

Cambodja 
HKL
Hattha Kaksekar Limited ontvangt 

een lening van 30.000.000 THB 

of 756.000 euro nadat eerder al 

766.000 euro werd toegekend. 

HKL verzekert aan 48.000 klanten 

een snelle uitbetaling, een 

gemakkelijke toegang tot haar 

kantorennetwerk en een ethische 

houding van haar personeel. 

Cambodja 
TPC
Met een lening van 1,13 miljoen 

euro wil Thaneaka Phum Cambodia 

haar huidige strategie consolideren 

en in de eerste plaats bijkantoren 

openen in die gebieden waar ze 

reeds actief is. TPC richt zich met 

haar groepskredieten met lage 

maximumbedragen vooral op arme 

vrouwen in rurale gebieden, en met 

haar individuele kredieten op arme 

ondernemers met een bedrijf 

in de stad. 

Medewerkers van Incofin IM aan het woord:

 Nieuw in 2012



Interview / fairtrade International

Een kwart 
eeuw 
eerlijke 
handel:
van koffie naar goud

Caroline Hickson blikt terug en vooruit 
op de waarde van Fairtrade International  

Met vuur en passie zet Fairtrade International zich al ruim 25 jaar in voor 

eerlijke handel met boeren uit het Zuiden. Communicatiedirecteur Caroline 

Hickson vertelt hoe het allemaal begon. Daarbij is één ding duidelijk: deze 

wereldspeler wil wat ook Incofin wil, kleine boeren in staat stellen zelfstan-

dig in hun levensonderhoud te voorzien en hun toekomst in eigen handen te 

nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide organisaties in 2012 de 

handen in mekaar sloegen.  

We schrijven 1988, Mexicaanse koffieboeren slaan een noodkreet. "Hulp 

is mooi, maar een eerlijke prijs voor onze koffie is nog beter”, klinkt het en 

masse. Hun oproep zet de Nederlanders Nico Roozen, de directeur van ngo 

Solidaridad, en Frans van der Hoff, priester en koffieplukker, aan tot actie. 

Een vliegtuigreis en enige tijd later, lanceren deze geestelijke vaders van Max 

Havelaar het eerste Fairtradekeurmerk voor koffie in Europa. Het idee slaat 

aan, niet alleen bij de Nederlanders, maar ook bij vele andere Westerlingen. 

Vandaag klokken we af op 120 landen waar in totaal driehonderd eerlijke ba-

sisproducten worden verkocht.

Hout en goud

“Wat startte als een initiatief voor de koffieboeren in Mexico groeide uit tot 

een organisatie die wereldwijd eerlijke handel afdwingt in bananen, cacao, 

suiker, thee, katoen en sinds kort zelfs in bloemen, hout en goud”, aldus 

"Fairtrade 
International wil wat 
ook Incofin wil: kleine 
boeren in staat stellen 
hun toekomst in eigen 
handen te nemen.”

Incofin magazine
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Caroline Hickson, directeur Brand 

and Communications bij Fairtrade 

International (FLO). “Fairtrade In-

ternational is vandaag een wereld-

wijde organisatie, die werkzaam 

is in 63 landen. Uit onze meest 

recente studie bij 17.000 mensen 

in 24 landen, blijkt dat 67 procent 

van de consumenten over de hele 

wereld het Fairtradelabel als een fe-

nomenale prestatie beschouwt.” 

Fairtrade International stelt zelf 

normen op, die de voorwaarden be-

palen waaraan productie en verkoop 

op sociaal, economisch en ecolo-

gisch vlak moeten voldoen. De Fair-

trade Minimum Prijs bijvoorbeeld 

garandeert dat producenten worden 

beschermd door een prijs die ervoor 

zorgt dat de productiekosten wor-

den gedekt. De Fairtrade Premium is 

daarnaast een extra uitkering die in 

een gemeenschappelijk fonds wordt 

gestopt voor arbeiders en boeren om 

hun sociale, economische en ecolo-

gische omstandigheden te verbete-

ren. Verder bestrijken de Fairtrade 

Milieunormen een scala van thema’s, 

bijvoorbeeld het feit dat geen verbo-

den chemicaliën mogen worden ge-

bruikt, terwijl de Fairtrade Sociale 

normen onder meer kinderarbeid 

en gedwongen arbeid verbieden, 

gezondheid en veiligheid verzeke-

ren, enzovoort. Het Fairtradecerti-

ficaat en het audit-systeem worden 

beheerd door een aparte vennoot-

schap, FLO-CERT genaamd. Hoewel 

de vennootschap eigendom is van 

de moedermaatschappij Fairtrade 

International, werkt FLO-CERT on-

afhankelijk en is de vennootschap 

ISO 65 gecertificeerd.

“Empowerment” – niet louter 

een modewoord

Caroline Hickson vervoegde Fair-

trade International in 2011, nadat 

ze reeds meer dan twintig jaar in 

de ngo-sector had gewerkt. Zij ge-

looft dat Fairtrade International 

het verschil maakt in de praktijk. 

“Voor mij is het meest interessante 

aspect aan Fairtrade International 

het feit dat de organisatie werkelijk 

empowerment promoot: het feit dat 

kleine boeren hun lot in eigen han-

den kunnen nemen”, zegt Hickson. 

“Het is een veelgebruikt woord in 

ontwikkelingssamenwerking, maar 

Incofin magazine 



fairtrade international, Grameen foundation  

and incofin im join forces

The FAF offers a full range of loans and technical 

support to small farmer organisations that are in 

the running for the Fairtrade label or already hold 

it. The first results can already be seen in Latin-

America. 

One thing is clear, Fairtrade International wants 

the same thing as Incofin: to empower small farm-

ers to take control of their futures and build decent 

livelihoods. The first Fairtrade label for coffee in Eu-

rope was launched 25 years ago by Max havelaar. 

The idea caught on, not only among the Dutch but 

also in many other Western countries. “Fairtrade 

International is now a global organisation, oper-

ating in 63 countries. In our most recent study of 

17,000 people across 24 countries, 67% of global 

consumers recognise the Fairtrade label, a phenom-

enal achievement,” explains Caroline hickson. “For 

me, the most interesting aspect of Fairtrade is the 

real way it promotes empowerment. Producers and 

workers decide themselves where they wish to invest 

the Fairtrade Premium. That is an additional payment 

which goes into a communal fund for workers and 

farmers to use to improve their social, economic and 

environmental conditions. That could be a health 

centre or a school, or they can equally well spend the 

money on coffee dryers or watertight storage facili-

ties for their cotton bales.” 

The structure of FLO is revolutionary: since 2012 

there is a 50-50 relationship between representa-

tives of producers and consumers. “The members 

of Fairtrade International are 21 national Fairtrade 

Organisations who promote Fairtrade in their mar-

kets. There are also three producer networks, one for 

each continent, representing more than 1.2 million 

farmers and labourers in 66 countries in Africa, Asia 

and Latin America and the Caribbean,” says Caroline 

hickson. 

de visie zit in het DNA van Fairtra-

de. Producenten en arbeiders kun-

nen voor zichzelf beslissen waar ze 

de Fairtrade Premium in investeren: 

dat kan een gezondheidscentrum of 

een school zijn, of ze kunnen het 

geld spenderen aan koffiedrogers of 

waterdichte opslagplaatsen voor hun 

katoenbalen. Verder is het model 

ontworpen om constant verbetering 

na te streven. Er zijn basisvoorwaar-

den waaraan producenten meteen 

moeten voldoen. Maar daarna moe-

ten organisaties hun eigen ontwikke-

lingsplan uitwerken en bepalen hoe 

ze onze Fairtrade Standaardnormen 

op langere termijn zullen halen. Zij 

beoordelen zelf wat het eerst verbe-

terd moet worden en beslissen hoe 

ze dat zullen doen. Zelfs wanneer 

de producenten niet het niveau van 

Fairtradeverkoop bereiken waar ze 

op hopen, kiezen zij er toch voor om 

in het systeem te blijven omdat het 

hen in staat stelt zich beter te orga-

niseren.”

Gelijke rechten, gelijke stem

Dat de boeren en arbeiders een krach-

tige stem hebben in de organisatie, 

blijkt bovenal uit de structuur. Die is 

revolutionair. Zo stemde de Algemene 

Vergadering van Fairtrade Interna-

tional er in 2012 anoniem mee in om 

voortaan de producenten een even-

waardige stem te geven. Hickson geeft 

een woordje uitleg bij deze 50-50 ver-

houding tussen vertegenwoordigers 

van producenten en consumenten: 

“De leden van Fairtrade International 



De koffie wordt tijdens 
het proces geproefd 
om de kwaliteit 
te verbeteren. 

Cijfers fairtradekoffie

+500.000
boeren werkzaam 
in de productie

126.000 ton
koffie geproduceerd 
per jaar
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zijn 21 Nationale Fairtrade Organi-

saties die Fairtrade promoten. Daar-

naast heb je drie producentennetwer-

ken, één per continent, die meer dan 

1,2 miljoen boeren en arbeiders verte-

genwoordigen uit 66 landen in Afrika, 

Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben.” 

De vertegenwoordigers van mark-

ten en producenten hebben een gelijk-

waardige stem in alle beslissingen van 

de Algemene Vergadering. Is dit geen 

onmogelijke taak? Zoveel spelers met 

tegengestelde belangen verzoenen? 

“Precies dat maakt Fairtrade Internati-

onal uniek. Iedereen die betrokken is 

in het proces, van de ruwe grondstof-

fen tot het eindproduct, maken deel 

uit van de strategie van ons systeem. 

Ja, soms duurt het wat langer, maar 

uiteindelijk is het de sleutel tot het be-

halen van krachtige resultaten.”  

Eerlijk in de mode

Wereldwijd spenderen we bijna 

5 miljard euro aan eerlijke produc-

ten. “Ondanks dit succes is eerlijke 

handel nog steeds een marginaal fe-

nomeen in de wereldeconomie, met 

slechts enkele procenten marktaan-

deel”, relativeert Caroline Hickson. 

“Maar onze impact op het denken 

van de samenleving is groot. In 1988 

waren de mensen van de Stichting 

Max Havelaar pioniers. Vandaag en-

gageren bedrijven wereldwijd zich 

voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, en weerklinkt de stem 

van van steeds meer ngo’s en duur-

zame labels.” 

Er is echter nog werk aan de win-

kel. “Vooreerst is het een prioriteit 

om ons werk op het terrein verder uit 

te bouwen, met daarbij een focus op 

de toegang tot democratie, technolo-

gie, de markt en niet op zijn minst 

tot duurzame financiering. Veel pro-

ducenten hebben aanzienlijke steun 

nodig om aan de Fairtrade Standaar-

den te voldoen: ze worden met ver-

schillende uitdagingen geconfron-

teerd die niet in één nacht opgelost 

geraken. Ten tweede moeten we ons 

model continu vernieuwen en op-

frissen. Neem nu het voorbeeld van 

goud. In 2009 startte een project met 

Cumbre del Sajama in Bolivia. Twee 

jaar lang hebben we meerdere crite-

ria getest, de traceerbaarheid van het 

goud geëvalueerd en mijnwerkers 

opleidingen gegeven rond eerlijke 

handel. Het resultaat? In 2011 wer-

den de eerste juwelen verkocht die 

gemaakt zijn van fairtradegoud!” 

Hickson heeft er vertrouwen in:  

“25 jaar geleden dronk nauwelijks ie-

mand Fairtradekoffie. Vandaag pro-



Caroline Hickson, 
Directeur 
Brand and 
Communications 
bij Fairtrade 
international

 

Afval wordt 
gesorteerd.



Om koffie 
te maken, is 
een intensief 
droogproces 
nodig. 
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Fairtrade Access Fund

Voor het eerst krijgen boeren 

leningen op lange termijn

Incofin IM richtte in 2012 een nieuw inves-

teringsfonds op in samenwerking met de 

ngo’s Fairtrade International en Grameen 

Foundation. Het Fairtrade Access Fund (FAF) 

focust als eerste in de wereld op de vraag van kleine 

landbouwbedrijven naar leningen op lange termijn. De 

eerste resultaten zijn zichtbaar in Latijns-Amerika.

“samen met Grameen Foundation contacteerden wij in-

cofin, omdat dit een fondsenadviseur is met heel wat ex-

pertise in rurale gebieden”, vertelt Caroline Hickson van 

Fairtrade international. “Onze eerste vergadering had 

plaats tijdens Cracking the Nut in washington DC, een 

conferentie over de ontwikkelingen in rurale gebieden en 

in de landbouwsector.” enige tijd later werd het FAF ge-

boren. Dit fonds biedt een volledig gamma van leningen 

en technische bijstand aan organisaties van kleine boeren 

die in het proces van aanvraag zijn voor het Fairtradelabel 

of het reeds bezitten. een voorbeeld van de Technische 

Assistentie is een nieuwe applicatie waarmee de boeren 

via hun gsm tijdig informatie ontvangen omtrent Fairtrade 

vergunningen, gewasbeheer en lokale marktinfo. “Kleine 

boeren in ontwikkelingslanden hebben een enorm po-

tentieel, maar worden in hun groei belemmerd omdat ze 

geen toegang hebben tot financiering op lange termijn. 

Volgens één van onze onderzoeken in 2010 was de vraag 

naar financiering op lange termijn negen maal groter 

dan het aanbod. Vooral boeren die 5.000 tot 20.000 usD 

nodig hebben vallen uit de boot. Het FAF biedt hier een 

antwoord op”, aldus Caroline Hickson. Het FAF keurde on-

dertussen vier leningen goed. “Het eerste succesverhaal 

van het FAF is geschreven, en in een tweede fase volgen 

Afrika en Azië.”

duceren meer dan een half miljoen 

boeren samen 126.000 ton eerlijke 

koffie op een jaar.”

Caroline Hickson reist heen en 

weer tussen Bonn, waar Fairtrade 

International is gevestigd, en Gent, 

waar Incofin zijn wortels heeft. Een 

toeval? “Toch wel”, lacht Hickson. 

Het was de liefde die haar naar Gent 

bracht, “maar ondertussen ben ik 

ook wel een beetje verliefd geworden 

op deze prachtige stad aan de Leie.”

© Didier Gentilhomme / fairtrade International
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from latin America to the far east: 

incofin's roots are spreading out across the world

At Incofin we work hard on 'investing with a major social im-

pact'. Microfinancing contributes towards social progress, and 

financial inclusion allows economically vulnerable people to take 

charge of their own destinies. Entrepreneurs at the bottom of the 

pyramid are noticing a tangible difference in their quality of life 

on a daily basis. The testimonials in this magazine show what our 

activities, particularly the work of the Incofin cvso fund, mean to 

all the micro-entrepreneurs reached by our work.

It is no coincidence that Incofin emphasises investment in agri-

cultural areas such as rural georgia (we were looking more closely at 

georgia elsewhere in this magazine). That is where people are poor-

est and where our activities have the greatest social impact. Fur-

thermore, most people living in rural areas have little or no access 

to financial services. Incofin has successfully bridged that gap with 

its funds over the past few years. During the past year we have again 

extended our portfolio to include five new investments, which we 

are hoping to use to build a better future for micro-entrepreneurs 

throughout the world. 

Incofin is internationally recognised as a specialist in the field of 

rural microfinancing. A very pleasing confirmation of this fact came 

when we were approached by Fairtrade International, no less, and 

asked to administer a brand-new fund to focus on making long-term 

loans to small farming cooperatives with a Fairtrade label. 

At Incofin IM we had already been toying with the idea of further 

extending our rural investments, so we did not hesitate for a mo-

ment and accepted this offer of collaboration. The Fairtrade Access 

Fund was born in April 2012. Its launch coincided with the celebra-

tions for the twentieth anniversary of the Incofin cvso fund, which 

is our flagship. These two events attracted considerable public inter-

est. 

The Fairtrade Access Fund will be seeing further development in 

visie
Loïc De 
Cannière

Van Latijns-Amerika 
tot het Verre Oosten:
De wortels van Incofin 
vertakken zich wereldwijd 

We werken bij Incofin hard aan ‘investeren met een 

grote sociale impact’. Microfinanciering draagt bij tot 

sociale vooruitgang waarbij economisch kwetsbare men-

sen dankzij financiële inclusie hun lot in eigen han-

den kunnen nemen. Ondernemers aan de basis van de 

piramide merken daarbij een tastbaar verschil in levens- 

kwaliteit, elke dag opnieuw. De getuigenissen in dit 

magazine tonen wat onze activiteiten, en in het bijzonder 

die van het fonds Incofin cvso, betekenen voor al de micro- 

ondernemers die wij bereiken.

Niet toevallig legt Incofin daarbij de focus op inves-

teringen in landbouwgebieden, zoals het platteland in 

Georgië (dat elders in dit magazine uitgebreid aan bod 

komt). Daar is de bevolking het armst en is de sociale im-

pact van onze activiteiten het grootst. Bovendien heeft 

het merendeel van de bevolking in rurale gebieden nau-

welijks of geen toegang tot financiële diensten. Die kloof 

probeert Incofin met zijn fondsen al jaren te dichten, en 

met succes. Het afgelopen jaar breidden we onze portfo-

lio andermaal uit met 5 nieuwe investeringen, waarmee 

wij de toekomst van micro-ondernemers wereldwijd ho-

pen te verbeteren. 

Incofin geniet internationaal erkenning als een spe-

cialist op het vlak van rurale microfinanciering. Dat werd 

op prettige wijze bewezen toen niemand minder dan 

Loïc De Cannière, 
Managing Director 

Incofin IM
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Fairtrade International ons contac-

teerde met de vraag om beheerder te 

worden van een gloednieuw fonds, 

dat zich zou richten op langetermijn-

leningen voor kleine boerencoöpera-

tieven met een Fairtradelabel. 

Aangezien wij bij Incofin IM al 

een tijd met het idee speelden om 

onze rurale investeringen verder uit 

te breiden, hebben we geen moment 

geaarzeld om mee op de kar te sprin-

gen. In april 2012 werd het Fairtrade 

Access Fund geboren. De lancering 

viel samen met de feestelijke viering 

van de twintigste verjaardag van het 

fonds Incofin cvso, ons vlaggenschip. 

Beide gebeurtenissen konden dan 

ook op heel wat publieke belangstel-

ling rekenen.  

2013 wordt het jaar waarin het 

Fairtrade Access Fund zich verder 

zal ontwikkelen. De eerste leningen 

werden intussen reeds uitgekeerd in 

Peru, Honduras en Nicaragua en de 

interesse van externe investeerders 

om toe te treden tot het kapitaal blijft 

groot. De fondsgrootte bedraagt mo-

menteel iets meer dan 5 miljoen dol-

lar , maar we geloven dat we dat bedrag 

tegen eind 2013 zullen verdubbelen. 

We streven met het fonds ook een 

bredere geografische spreiding na. 

Op dit moment richt het Fairtrade  



2013. The first loans have already been awarded in 

Peru, honduras and nicaragua and there is still con-

siderable interest among external investors in partici-

pating in the fund. The current size of the fund is just 

over 5 million dollar, but we believe that we will dou-

ble that figure by the end of 2013. Through this fund 

we are seeking to extend our geographical reach. At 

present the Fairtrade Access Fund focuses mainly on 

Latin America, but the Asian and African markets will 

also be opened up vigorously from now on. 

In Africa, the number of new Incofin partners has 

already increased significantly during the past year. 

This has a lot to do with the opening of a brand new 

office in nairobi, Kenya. With Stephane Sapor as Of-

fice Manager for Incofin Kenya we will no doubt con-

tinue to extend our portfolio in the region during the 

coming year. Proximity to our customers in the field 

is still one of the strengths of Incofin IM. That is why 

we are planning to open a fifth office in the autumn 

of 2013 – this time in Phnom Penh, Cambodia, under 

the leadership of Dina Pons. In this way we will be 

increasing our presence in the Far East.

So we have ambitious plans for 2013 and we will 

be continuing to maintain high standards as a spe-

cialist in impact investments. As a reminder: impact 

investments in businesses, organisations and funds  
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Access Fund zich voornamelijk op Latijns-

Amerika, maar ook de Aziatische en Afrikaan-

se markten zullen vanaf nu volop aangeboord 

worden. 

In Afrika is het aantal nieuwe partners 

van Incofin het afgelopen jaar overigens reeds 

gevoelig gestegen. De opening van een gloed-

nieuw kantoor in Nairobi, Kenia, heeft daar 

alles mee te maken. Met Stephane Sapor als 

kantoordirecteur van Incofin Kenia zullen we 

onze portefeuille in de regio het komende jaar 

ongetwijfeld nog uitbreiden. De nabijheid op 

het terrein, dicht bij onze klanten, blijft één 

van de sterktes van Incofin IM. Daarom plan-

nen wij in het najaar van 2013 de opening van 

een vijfde kantoor – dit keer in Phnom Penh, 

Cambodja, onder leiding van Dina Pons. Zo 

zullen wij onze aanwezigheid ook in het Verre 

Oosten versterken.

In 2013 wacht ons dus een ambitieus pro-

gramma, waarbij we als specialist in impact-

investeringen de lat hoog blijven leggen. Ter 

herinnering: impactinvesteringen in bedrijven, 

organisaties en fondsen hebben als doel om 

meetbare sociale en milieueffecten te genere-

ren. Volgens die definitie zijn alle investerin-

gen van Incofin impactinvesteringen. Of die nu 

gebeuren via de gekende microfinancierings-

structuur, dus via MFI’s, of via andere kanalen 

zoals bij het Fairtrade Access Fund. Via welk 

kanaal dan ook, Incofin wil over de hele wereld 

gestaag verder bouwen aan betere toekomstper-

spectieven voor de armste lagen van de bevol-

king. Dankzij ons netwerk dat zich steeds ver-

der vertakt, en dankzij een toenemend aantal 

partnerships zoals met Fairtrade, doen we dat 

meer en meer met succes. 

 

Loïc De Cannière, 

Managing Director Incofin IM

 

are intended to generate measurable social and environmental 

effects. According to this definition, all Incofin investments are 

impact investments. This is true whether they are made using the 

established microfinancing structure, i.e. through MFIs, or via other 

channels such as the Fairtrade Access Fund. Incofin aims in its work 

through each individual channel to gradually build a better future 

for the poorest population groups throughout the world. Thanks to 

our network, which is increasingly branching out, and through an 

increasing number of partnerships such as the one with Fairtrade, 

we are doing this with increasing success. 

Loïc De Cannière, Managing Director Incofin IM
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verantwoordelijke uitgever
Michiel Sallaets, 
Communications Manager, 
Incofin Investment Management 
(www.incofin.com). 

Concept, vormgeving,  
copywriting, eindredactie 
en coördinatie
Cantilis (www.cantilis.be). 

reportage Georgië
Voor de samenstelling van dit 
magazine organiseerde Incofin 
cvso een reportagereis in Georgië. 
De reportage werd gemaakt in 
samenwerking met Cantilis 
(teksten Kim Maeseele) en Sven 
Everaert Photography. 

Incofin cvso wil 
microfinancieringsinstelling 
Credo Georgië (in het 
bijzonder Ljiljana Spasojevic, 

Zaza Pirtskhelava en Nika 
Kutateladze) uitdrukkelijk 
bedanken voor de begeleiding 
tijdens de reis en de bereidheid 
om een inkijk in hun werking te 
geven. 

Tekst en fotografie
Alle teksten en interviews die
buiten de special Georgië vallen,
werden samengesteld door
Cantilis (Kurt Vincent en Debby
Burssens). De foto’s hierbij
werden aangeleverd door Incofin, 
Fairtrade International
en Elisabeth Verwaest.

Drukwerk
Drukkerij Bema-Graphics.
Dit magazine is gedrukt op 
Amber Graphic, een papier met 
een certificaat van de Forest 
Stewardship Council. 
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Portfolio   Incofin   cvso   latijns-Amerika

 Nieuw in 2012

Ecuador 
Banco finca
Banco Finca krijgt een lening van 

754.000 euro van Incofin cvso. FINCA 

Ecuador startte in 1993 als ngo in 

Quito, maar is sinds 2008 actief als 

bank met een sterke sociale missie. 

De instelling maakt deel uit van 

FINCA International en kan daardoor 

ook rekenen op zowel de financiële 

als technische steun van één van de 

leidinggevende en oudste micro-

financieringsnetwerken wereldwijd. 

“Ik werk ruim een jaar voor Incofin, 

een uiterst boeiende job met een focus op 

de ontwikkeling van het investeringsbeleid 

en de procedures van het Fairtrade Access 

Fund. 2013 wordt een scharnierjaar 

omdat we de activiteiten van het FAF 

verder uitrollen.”

Rosarito Mosqueira,
Investment Officer Incofin IM Latijns-Amerika
Kantoor Colombia (Bogotá) 

Medewerkers van Incofin IM aan het woord: 



Committed Beyond Investment


