REGIO ELAVAGNON, Togo (2008)
WiM IGNITION PROGRAM
Agrarische projecten ondersteund met micro-kredieten
Partner: CAFIA - CMEC (Centre d'Appui et Formation aux Initiatives d'Auto développement - Caisse
Mutuelle d'Epargne et de Crédit) - TOGO

In Togo werd eind 2006 door lokale initiatiefnemers (o.m. landbouwkundigen, veeartsen , juristen
etc…) een vereniging CAFIA/CMEC opgericht. CAFIA staat in voor de opleiding en begeleiding van de
landbouwers, CMEC beheert een spaarkas van de leden en verstrekt ook microkredieten aan de leden.
Waarom microkredieten?
Kleine leningen worden door de gewone banken niet verstrekt, de intresten liggen zeer hoog en de
ontlener kan geen garantie geven. In veel gevallen kunnen kleine handeltjes (vaak opgezet door
vrouwen) rendabel zijn, maar er is nood aan een klein startkapitaal. CAFIA/CMEC speelt hierop in en
heeft in 1,5 jaar reeds meer dan 400 leden. De kredieten variëren van 10 tot 100€ voor individuen en
van 40 tot 900€ voor groepen voor projecten in de agrarische sector. Sommige vrouwen of boeren
hebben niet de middelen om hun bijdrage (2€) te betalen en zo lid te worden van de coöperatie. Het
WiM-IP project wil daaraan tegemoet komen. Dit project wordt door T@d beheerd , door CAFIA ter
plaatse opgevolgd en begeleid en gesponsord door World in Motion bvba.In deze opzet wordt de
bijdrage van 10 personen (5 vrouwen + 5 mannen) met een valabel project betaald en hebben ze de
beschikking over een microkrediet van elk 100€, terug betaalbaar binnen 1 jaar. Zo kunnen ze investeren om een rendabele activiteit op te zetten: 4 x 1/2 ha arachide verbouwing, 2x de kweek van een
koppel varkens en 4 x 1/2 ha groentezaadproductie.
Deze 10 mensen worden ook gedurende het ganse jaar begeleid door een coach, die vanuit het project WiM-IP daarvoor een vergoeding ontvangt en een bonus per geslaagd project. Bij het slagen van
hun project worden deze personen ook volwaardig lid van CAFIA/CMEC.

Wat is microfinanciering?
In grote lijnen moet men onderscheid maken tussen microfinanciering via:
* gespecialiseerde banken, zoals de ASN Bank en de Grameen Bank in Bangladesh, opgericht door
Muhammad Yunus ( vader van microkrediet) .
* instellingen opgericht door plaatselijke initiatiefnemers, zoals bv CMEC (zie hierboven)
Hoe werkt zo'n microfinanciering in grote lijnen?
Een groep vraagt een lening aan in naam van de groepsleden voor een bepaald project. De microfinancieringsinstelling zorgt voor deze lening. Het is de bedoeling dat de lening binnen een bepaalde
termijn (6 maand à 2 jaar, soms 2 tot 4 jaar) terug betaald wordt. Ook individuen kunnen een lening
aangaan, maar dan met enkele ‘garantstellers', zo wordt een informele solidariteitsgroep gevormd.
De groep moet als geheel terugbetalen, wat de groepsleden stimuleert om efficiënt te werken. Ze
manen elkaar aan om toch zeker de terug betaling te kunnen doen. Ook de ‘garantstellers' zorgen
voor de nodige solidariteit.

