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Wat een paradox! In juni 2013 stond op de Belgische 
spaarrekeningen maar liefst 245 miljard euro geparkeerd met een 
jaarlijkse basisrente van 0,5%... In Guatemala en Honduras is een 
landbouwer al blij met een jaarlijkse rente van 30% wanneer hij 
wil investeren in zijn koffieplantage of bijenkasten… “Speculanten 
weten waar ze met hun geld naartoe moeten: in vijftien jaar 
tijd is het aandeel van de speculatie op de termijnmarkt van 
landbouwproducten gestegen van 12% naar 61%... Het gaat 
duidelijk niet goed met de wereld…”

Benoît Olivier

D IT IMKERPROJECT wordt 
opgenomen in een grotere 
campagne die wordt ont-

wikkeld in deze regio: “Luebo-sur-
Ourthe”. Deze organisatie werd 
opgezet in Esneux, vlakbij Luik. 
Een delegatie van deze vereniging 
is naar Luebo gereisd in oktober 
en heeft er deelgenomen aan een 
vorming over de imkerij gegeven 
door een Congolese technicus, 
Abraham MUKUERI. Hijzelf werd 
gevormd door een ander imkerpro-
ject, in Bas-Congo, gesteund door 
Apefe2: men kan wel stellen dat dit 
project geslaagd is, aangezien op-
geleide personen in de Bas-Congo 
momenteel de vaardigheid hebben 
om hun kennis over te geven aan 
andere kandidaat-imkers in andere 
gebieden in het land.

Hier volgt een uittreksel uit het ver-
haal van deze delegatie: we ver-
trekken in een eindeloze file naar 
onze bestemming. Het is ongeveer 
drie kilometer stappen: een heuvel, 
een stroom, langs aanplantingen 
in het midden van de brousse. We 
zijn er. Met de grashalmen stropen 
we onze broeken op. De berokers 
worden aangestoken. De boom lijkt 

al klaar te staan. Enkele rookplui-
men worden via de holte de stam 
ingestuurd om de bijen te kalme-
ren… we komen allemaal dichterbij 
en zoeken een stabiele positie op 
de steile helling. Met enkele sla-
gen van het hakmes, gaat het nest 
open: een wonderbaarlijke hoop 
bijen heeft zich verzameld op zes 
mooie raten.

Terwijl Abraham uitleg geeft, snijdt hij 
de eerste raad er af. Daarna geeft hij 
het mes door aan een leerling, een 
andere leent een staaf, en maakt er 
de raat aan vast met behulp van 
grashalmen. Iedereen neemt op zijn 
beurt deel aan het proces.   

Abraham neemt zelfs de bijen in 
zijn handen! “Wat is jouw geheim?”, 
wordt er gevraagd. “Je moet ne-
derig zijn voor de bijen”: antwoord 
Abraham. Hij schenkt vertrouwen. 
Er volgt nog één kleine zwaai met 
de bevochtiger om zich nog eens 
te verzekeren van de sereniteit van 
de bijen.

De kleine korf wordt voor het vlucht-
gat geplaatst. Er zijn al verschillende 
raten afgesneden, die in de korf in 

dezelfde orde worden geplaatst. 
Abraham laat zijn blote hand in de 
bijenhoop duiken, en gidst daarbij 
de hand van Théophile, die hem 
zonder twijfel imiteert. Er wordt een 
hekje voor de koningin vastgemaakt, 
het dak wordt vastgebonden en zo 
wordt de korf op het hoofd gezet 
van een leerling. We vertrekken ge-
lukkig en trots terug naar huis.

In de namiddag nemen we afscheid 
van Abraham: hij zal binnen acht 
dagen terugkomen voor het tweede 
deel van de vorming.”

Sinds ongeveer een jaar steunt MMH een imkerproject in 
de Democratische Republiek Congo (DRC), meer bepaald in 
Luebo, de Oost-Kasaï. Dit project heeft als doel de bestaande 
imkertechnieken te verbeteren, in een gebied waar imkerij 
vooral wordt bedreven op traditionele wijze. “Vorming” is dus 
van primordiaal belang in dit project, net zoals  kennisoverdracht 
over de productie van aangepaste korven, nl. een model tussen 
de traditionele en de moderne korven.

Isabelle Jemine1

DAGBOEK
NEDERIG VOOR DE BIJEN

Abraham onderzoekt een honingraat met Marceline, 
leerlinge en enige vrouw in het imkerproject 

(Tshibuabua, Luebo, DRC; 15/10/2013).
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VOORWOORD

De organisatie MAYA, wie, wat?

Miel Maya Honing vzw is een erkende niet-
gouvernementele organisatie (NGO), zowel actief in 
het Noorden als het Zuiden. In Mexico, Centraal Amerika en 
Afrika, ondersteunt ze imkerorganisaties onder de vorm van 
ontwikkelingsprojecten. In België werkt ze aan sensibilisering 
over de eerlijke handel van honing. 

Deze activiteiten worden gefinancierd door subsidies, 
schenkingen van particulieren en andere inkomsten 
(vormingen, boeken en andere publicaties, tijdschrift-
abonnementen). Maya Fair Trade cvbaso, een organisatie 
gelinkt aan Miel Maya Honing vzw, draagt ook financieel 
bij aan de projecten in Mexico, Centraal Amerika en Afrika. 

Maya Fair Trade cvbaso (coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en sociale doelstelling) heeft 
als voornaamste activiteit de import van honing van 
eerlijke handel en zijn commercialisering, hetzij in on-
verwerkte vorm in bokalen, emmers, enz., hetzij verwerkt 
in producten als honingsnoepjes, speculaas, honingkoek, 
nougat, enz. De organisatie is financieel onafhankelijk en 
krijgt geen enkele subsidie.

1 Voor de vereniging “Luebo-sur-Ourthe”, Esneux   2 Vereniging voor de Bevordering van Onderwijs in het Buitenland.
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Wat een paradox! In juni 2013 stond op de Belgische 
spaarrekeningen maar liefst 245 miljard euro geparkeerd 
met een jaarlijkse basisrente van 0,5%... In Guatemala en 
Honduras is een landbouwer al blij met een jaarlijkse rente 
van 30% wanneer hij wil investeren in zijn koffieplantage 
of bijenkasten… Een peulenschil in vergelijking met de 
rentevoeten op de onofficiële markt, die schommelen rond 
6%... per maand!  Benoît Olivier

DOSSIER
WELKE KREDIETVORMEN ZIJN ER 

VOOR IMKERORGANISATIES?

1  Zie het vorige dossier nr. 28: “Op de lokale markt verkopen of exporteren?”1 “Deze school neemt deel aan eerlijke handel”.

I N BELGIË bestaat er een 
veelheid aan verenigingen die 
in scholen actief zijn en wer-

ken rond diverse en afwisselende 
thema’s. Deze organisaties geven 
animaties, vormingen en bezitten pe-
dagogische werkmiddelen  in de lijn 
van hun specifieke eigenheden. De 
thema’s waar rond de organisaties 
werken hebben meestal een aantal 
gemeenschappelijkheden, maar dit 
komt in de scholen niet voldoende 
tot uiting.

Wij, van Miel Maya Honing, werken  
regelmatig in scholen waar andere 
organisaties ook actief zijn. Waarom 
zouden we dan niet op een meer 
systematische manier samenwer-
ken? Zo zouden we de verbanden 
tussen milieu, Noord-Zuidbetrek-
kingen, solidariteit, voeding, lokale 
handel, … en zo veel meer kunnen 
aantonen.

Daarom werken we met andere 
verenigingen gemeenschappelijke 
schoolprojecten uit en bieden we 
leerkrachten projecten aan die één-
zelfde thematiek behandelen vanuit 
verschillende hoeken. Die samen-

werkingsverbanden brengen in de 
scholen ook een dynamiek met zich 
mee dankzij de verscheidenheid 
van de toegepaste methodes, acti-
viteiten en thema’s. Op deze manier 
willen we aan jongeren aantonen 
dat ook wij hier en nu handelen. 
En dit, op vele manieren via kleine 
gebaren de ganse dag door.

Concreet, in Wallonië werken we 
regelmatig met de CNCD-11 11 11, 
Latitude Jeunes, de CRIE van Liège, 
Autre Terre en meer recentelijk met 
Entraide en Fraternité. Dit jaar wer-
ken we rond de thematiek van de 
voeding in het kader van het project 
Tempo Color Primaire, en dit, vanuit 
het standpunt van de gezondheid 
(L.J.), van de producten (CRIE), van 
de mondialisatie (CNCD) en van 
de fairtrade (MMH). Zo krijgen de 
jongeren een algemeen overzicht 
omtrent de thematiek en kunnen 
ze de manier uitkiezen waarop zij 
acties wensen te voeren.

In Vlaanderen werken we met  
Oxfam-Wereldwinkels, Vredesei-
landen, FairTradeGemeente, enz. 
Samen werken we bijvoorbeeld een 

project uit rond eerlijke handel in het 
basis- en secundair onderwijs van 
Leuven. De deelnemende scho-
len zullen tijdens een plechtigheid, 
op het einde van het project, van 
de Stad de titel “DEZE SCHOOL 
MEENT HET1” ontvangen.
 

BIJ IMKERORGANISATIES en 
hun leden heerst een grote 
nood aan reële financiering: 

zonder een gepaste oplossing 
wordt nooit aan die behoeften 
voldaan en kan de productieacti-
viteit niet van de grond komen. Ze 
moet zich immers beperken tot de 
financiële middelen waarover de 
producenten als kleine boeren zelf 
beschikken.
 
Op het vlak van organisatie bestaat 
vooral de dringende nood aan werk-
kapitaal voor de aankoop van ho-
ning voor de leden van de coöpe-
ratie: de verkoopcyclus is vaak zeer 
lang op de lokale markt1 en het is 
voor de producent niet haalbaar om 
pas na enkele maanden voor zijn 
oogst te worden betaald. Als de 
coöperatie onvoldoende reserves 
heeft om zijn honing te kopen, dan 
loopt hij het risico die te moeten 
verkopen aan de eerste de beste 
tussenpersoon, ook als de geboden 
prijs lager is.

De financieringsbehoeften hebben 
ook betrekking op investeringen in 
onder andere benodigdheden voor 
de bijenteelt die gecentraliseerd zijn 

of ter beschikking worden gesteld 
van de leden, zoals gaufreerma-
chines (voor de was), timmerwerk-
plaatsen (voor de vervaardiging 
van de kasten), slingervaten, be-
zinkingsvaten, doseerapparaten, 
enz. Op het vlak van infrastructuur 
resulteert de verstrenging van de 
hygiënische voorschriften vaak in 
grote werkzaamheden om een cer-
tificering voor de opslagplaats te 
kunnen krijgen.

De imkers zelf moeten klein materi-
aal (berokers, ramenheffers, sluiers, 
handschoenen, flessen, enz.), was 
voor de vernieuwing van de raten, 
suiker voor de voeding van de bijen 
in de winter, middelen (biologische 
bij onze partners) voor de bestrijding 
van varroa, enz. kopen. Hun investe-
ringen gaan in de eerste plaats naar 
de bijenkasten (die een gemiddelde 
levensduur hebben van 5 jaar) en het 
materiaal voor het oogsten en filteren 
van de honing. Door de steeds stren-
gere hygiënische controles moeten 
ze vaak ook een speciale ruimte voor 
het oogsten van de honing voorzien. 
En daar komen nog de persoonlij-
ke behoeften bij: het geringste pro-
bleem met zijn gezondheid kan het 

kwetsbare financiële evenwicht van 
de producent al in gevaar brengen.

Er bestaan bijna geen oplossingen 
om aan al die behoeften te voldoen. 
Het klassieke bankensysteem ver-
eist waarborgen en ook dan blijft de 
rentevoet onbetaalbaar, waardoor 
elke poging tot investeren wordt 
ontmoedigd. De producenten ma-
ken dus alleen in extreme noodge-
vallen schulden tegen torenhoge 
rentevoeten. In die omstandighe-
den worden leningen door hen be-
schouwd als “problemen” en niet 
als middelen om hun economische 
activiteit uit te bouwen.

“Partnerschap” is een woord dat door NGO’s vaak 
gebruikt wordt. De producenten zijn onze partners, 
wij  zorgen met hen voor langdurige partnerschappen.  
In onze activiteiten op scholen in België creëren we ook 
meer en meer partnerschappen met andere organisaties 
om de leerlingen gediversifieerde en dynamische 
projecten aan te biede.
 

Katleen Cuypers en Emilie Sainvitu

EDUCATIE
DE CREATIE VAN 
PARTNERSCHAPPEN IN BELGIË

Imkers kijken de bijenkasten na, 2010, Honduras.
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1  Zie dossier nr. 23 over de eerlijke handel in honing. 1 Voir www.cirad.fr   2 De sommen werden uitgeleend door negen personen, allemaal Belgische en Nederlandse particulieren.

In het kader van de eerlijke handel, 
zoals die wordt gevoerd door Maya 
Fair Trade, kunnen de organisaties 
van producenten genieten van een 
voorschot waarmee ze hun leden 
meteen minstens een groot deel van 
de prijs van hun product (60%) kun-
nen betalen2. Zo wordt het probleem 
van het werkkapitaal minstens ge-
deeltelijk opgelost. Naast de voorde-
lige prijs krijgen de organisaties ook 
een Fairtradepremie van 200 dollar 
per ton honing, ofwel 4000 dollar 
per container van 20 ton. Die premie 
kan dienen voor de financiering van 
gemeenschappelijk materiaal voor 
de imkers.

Maar die financiering volstaat nog 
steeds niet en blijft onbereikbaar 
voor organisaties die hun honing 
buiten de eerlijke handel op de 
lokale markt verkopen. Voor hen 
maakt Miel Maya Honing gebruik 
van allerlei andere oplossingen.

In het kader van de projecten geven 
we onze partner in sommige gevallen 
in de loop van het eerste kwartaal al 
bijna het volledige budget voor de 
rest van het jaar zodat hij werkkapitaal 
heeft voor de aankoop van de honing 
(de oogst vindt doorgaans plaats in 
maart-april). Vaak maken de organi-
saties gebruik van een succesvolle 
techniek met roterende fondsen die 
worden toegekend voor de aankoop 
van klein materiaal en benodigdheden.

Dankzij die fondsen kan de organi-
satie een bijenwinkel openen met 
de volgende voordelen:
•  De imker moet niet meer naar een 

andere stad reizen voor zijn beno-
digdheden; indien nodig kan hij ze op 
krediet kopen bij zijn coöperatie en 
terugbetalen zodra hij kan oogsten;

•  Die benodigdheden worden aan 
groepsprijzen gekocht: de orga-
nisatie vraagt offertes en zoekt de 
beste prijs-kwaliteitverhouding;

•  De organisatie controleert de door 
de leden gebruikte producten en in 
het bijzonder de was, de voeding 
van de bijen en de middelen voor 
de bestrijding van ziektes zodat 
ook de kwaliteit van de honing 
beter te controleren is;

•  Met de winstmarge van de bijen-
winkel kan dit hulpmiddel verder 
worden uitgebreid;

•  Met een goed beheer kan deze 
bijenwinkel jaar na jaar zijn kapitaal 
behouden en zelfs verhogen zodat 
ook de organisatie zelf meer kapi-
taal heeft en eenvoudiger kredie-
ten voor andere behoeften kunnen 
worden aangevraagd.

Voor alle andere gevallen moet MMH 
een beroep doen op leningen bij 
particulieren of organisaties gespe-
cialiseerd in microkredieten. Helaas 
eisen die meestal waarborgen, een 
rentevoet in een sterke munt (dollar of 
euro) en heel vaak ook een minimum-
bedrag van 30.000 dollar of meer...

Imkers kijken de bijenkasten na, 2010, Honduras.

De oplossingen van Maya Een originele oplossing: La Alianza de Crédito Apicola del Occidente 
de Honduras

Veel imkers op Honduras zijn net 
als in Guatemala en Chiapas in de 
eerste plaats koffieproducenten met 
plantages van één tot twee hectare. 
Koffie en honing vormen een goede 
combinatie. Helaas worden de plan-
ten de laatste jaren aangetast door 
koffieroest, een ziekte veroorzaakt 
door een schimmel die de bessen 
doet rotten. Gemiddeld gaat 40% 
van de oogst verloren, maar dat 
kan oplopen tot 80%1. De zieke 
planten moeten worden vervangen 
door nieuwe, die pas na 4 jaar iets 
opleveren… Die situatie is rampzalig 
want het verlies van inkomsten put 
de reserves van de producenten uit 
en brengt onrechtstreeks ook hun 
andere activiteiten zoals de bijenteelt 
in gevaar.

In de bijenteelt zijn de gevolgen 
vooral negatief voor de voeding van 
de bijen in de winter. Wanneer de 
imker hun reserves (de honing) weg-
neemt die ze voor de winter hebben 
aangelegd, moet hij die vervangen 
door iets anders: suiker. Even voor 
de start van het nieuwe bloeiseizoen 
stopt de imker met het voeden met 
suiker. Maar zonder geld is er geen 
suiker, en zonder suiker overleven 
de bijen de winter niet (of het regen-
seizoen, op Honduras).

De oplossing voor vijf imkerorgani-
saties in het westen van Honduras 
bestond in een lening van 31.500 
dollar. Die werd in augustus van dit 
jaar toegekend aan de feitelijke ver-
eniging Alianza del Crédito Apicola, 
die speciaal voor de gelegenheid 
werd opgericht. Met die lening kon 
iets meer dan 30 ton suiker (78.000 
pond) worden gekocht, die meteen 
werd verdeeld onder de 300 imkers 
van die organisaties.

Het gebruikte kredietsysteem is ge-
baseerd op de volgende principes:

•  De feitelijke vereniging Alianza del 
Crédito leent suiker in plaats van 
geld;

•  Via de groepsaankoop kan fors 
worden bespaard op de prijs van 
de suiker (7% dit jaar);

•  Alianza del Crédito verstrekt geen 
individuele leningen: de imkerorga-
nisaties zijn verantwoordelijk voor 
de terugbetaling en staan borg voor 
hun leden (ze ondertekenen een 
contract met Alianza del Crédito);

•  Op het moment van de oogst beta-
len de imkers een interest van 15% 
(op jaarbasis) aan de organisatie 
waarvan ze lid zijn;

•  Elk jaar na de oogst betalen de or-
ganisaties aan Alianza del Crédito de 
lening samen met 10% interest terug 
in geld: ze maken dus 5% winst;

•  Elk jaar in mei betaalt de Alian-
za del Crédito de Belgische en 
Nederlandse geldschieters een 
variabele interest op de geleende 
sommen2 want het bedrag van die 
interesten in euro hangt af van de 
wisselkoers. Het kapitaal zelf blijft 
op de rekening van Alianza del 
Crédito staan voor de financiering 
van de volgende cyclus (die twee à 
drie maanden later alweer begint) 
want Alianza del Crédito betaalt 
het kapitaal pas na vier jaar terug;

•  De interesten ten gunste van de 
geldschieters worden berekend 
na aftrek van een bedrag voor de 
reserve, die wordt voorzien om 
een slechte wisselkoers of een 
niet-terugbetaling op te vangen;

Het geld passeert via MMH zodat 
deze procedure plaatsvindt in het 
kader van een contract tussen 
Hondurese organisaties en een 
Belgische ngo en niet in het kader 
van een persoonlijke relatie;

•  De vzw Miel Maya Honing geeft 
geen garanties voor de terugbe-
taling, maar vergoedt de twee 
personen die ter plaatse zorgen 
voor de follow-up binnen Alianza 
del Crédito (ruim 2.000 euro/jaar).

Traject van 
het geld

Traject van 
het suiker

Alianza del 
crédito Imkerorganisaties

MMH

Leningen van 
particulieren

Imkers
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D E ACTIE klaagt de rol van 
banken1 aan bij de specula-
tie in grondstoffen uit land-

bouw. Op de wereldmarkt  zorgen 
een aantal reguleringsmaatregelen 
voor een relatieve stabiliteit van de 
prijzen voor landbouwproducten. 
Maar de jongste jaren werden deze 
spelregels zo versoepeld dat ze enor-
me prijsschommelingen veroorzaken. 

De termijnmarkten laten de boeren 
toe zich in te dekken tegen de prijs-
schommelingen door de prijzen en 
de leveringstermijn van de volgende 
oogst vast te leggen. Speculatie is 
niet ongewoon bij de termijnmarkten,  
alleen liep ze de jongste jaren op 
van 12 % in 1996 tot 61 % in 20112. 
Speculanten worden de grootste 
spelers en winnen aan invloed.

Wat zijn de gevolgen? Boeren, 
landbouwproducten en landbouw-
gronden worden op deze manier 
ondergeschikt aan  exclusieve finan-
ciële strategieën. Deze speculatieve 
praktijken bepalen de prijzen van 
grondstoffen in de  landbouw en 
tasten de voedselveiligheid van de 
armsten aan3. Het overgrote deel 
van de minst ontwikkelde landen 
(MOL) zijn immers netto-invoerders 
van voedsel.

Een gezin uit een geïndustrialiseerd 
land besteedt gemiddeld 15 % van 
zijn maandelijks inkomen aan voe-
ding,  in een ontwikkelingsland loopt 
het al gauw op tot 70 %4! De plotse 
stijging van voedselprijzen treft voor-
al de allerarmsten die geen voedsel 
meer kunnen kopen.

Speculatie en winst ten koste van 
alles overheersen de markt. De 
arbeidsvoorwaarden en de pro-
ductieomstandigheden zijn van 
geen tel meer en de consument 
blijft onwetend over de herkomst 
en de arbeidsomstandigheden van 
de producten die hij aankoopt.

Het wordt dringend tijd om de in-
ternationale markten bij te sturen. 
Kleine producenten “van lokale, 
beperkte markten en totaal afhan-
kelijk van de wisselvalligheden van 
de grondstoffenmarkten” dienen te 
worden ondersteund.

Eerlijke handel kan dank zij haar 
opzet en spelregels de gevolgen 
op de traditionele markt5 beperken. 
Zij biedt een grotere transparantie 
over het productieproces door de 
ontwikkeling van coöperaties en 
autonome distributiekanalen.

Eerlijke handel biedt immers een 
ganse reeks waarborgen zoals een 
minimumprijs, een prefinanciering, 
duurzame handelsrelaties en een 
inperking van het aantal tussen-
handelaars.

Maar er is nog meer. De organisaties 
die ijveren voor eerlijke handel zetten 
ook sensibiliseringsacties op om de 
politieke beslissingskanalen en de 
consument te responsabiliseren.

De ngo “SOS Faim” is in franstalig België, met de steun van 
verschillende organisaties, de actie opgestart “men speelt niet 
met het voedsel! Stop met de speculatie in landbouwproducten 
en landbouwgronden”. Waarover gaat het? 

Camille Braun

EERLIJKE HANDEL
ACTIE SOS FAIM 

“MEN SPEELT NIET MET VOEDSEL”

1 Voor de volledige studie : http://www.onnejouepasaveclanourriture.org/etude   2 http://www.onnejouepasaveclanourriture.org/quel-est-le-problème   
3  http://www.fao.org/docrep/013/am053f/am053f00.pdf   4 Video “Speculatie op voeding: waarom? wie? hoe?” ga naar : http://vimeo.com/30374003   
5  Guillemette Lauters, “doelen en werking van eerlijke handel” ga naar:  http://www.aedev.org/spip.php?article704

Cruciaal bij dit systeem is natuurlijk 
de garantie aan de particulieren die 
het geld uitlenen. Die garantie wordt 
gegeven door Piet, de bedenker 
van het systeem en tevens voor-
malig ontwikkelingswerker van de 
ngo Volens. Hij woonde drie jaar 
op Honduras en hielp ons in 2010 
met de zoektocht naar Hondurese 
partners. Hij is degene die contact 
opnam met de geldschieters om 
hen te overtuigen hun medewerking 
te verlenen aan dit kredietsysteem.

Piet sprak hen aan met de volgende 
woorden:

“In de jaren van mijn leven op Hond-
uras heb ik persoonlijk 15 000 euro 
geleend aan in totaal een twintigtal 
personen met uiteenlopende be-
hoeften. Al die leningen (inclusief 
interesten) werden tot de laatste 
cent terugbetaald. De enige die voor 
problemen hebben gezorgd, waren 
de relatief rijke mensen die dach-
ten dat ik dat geld niet meer terug 
zou willen. Gelukkig is dat slechts 
twee keer gebeurd en waren die 
bedragen klein. De armste gebrui-

kers van de leningen hebben me 
altijd terugbetaald… Het systeem 
voor de follow-up is erg efficiënt 
dankzij de controle van twee onaf-
hankelijke personen ter plaatse, de 
transparante informatie die tussen 
de organisaties wordt uitgewisseld, 
de samenstelling van een zwarte lijst 
(imkers die geen bijdrage betalen 
aan hun organisatie, hebben bijvoor-
beeld geen recht op een lening), de 
aanleg van een reserve en de sa-
menwerking met MMH.” Indien zich 
ooit toch problemen voordoen, dan 
zorgt Piet zelf voor de terugbetaling.

© www.onnejouepasaveclanourriture.org

In België bestaat de coöpe-
ratieve vennootschap Alter-
fin, die gespecialiseerd is in 
kredieten voor mensen in het 
Zuiden. Alterfin is in 1994 ont-
staan uit een samenwerking 
tussen ngo’s en banken. On-
der haar vennoten telt Alterfin 
meer dan 3800 particulieren, 
sociale organisaties (zoals 
Oxfam Solidariteit en Oxfam 
Wereldwinkels, Vredeseilan-
den, FairFin, enz.) en enkele 
bedrijven. 

De vennootschap verstrekt 
leningen aan organisaties 
voor eerlijke handel en mi-
crofinancieringsinstellingen 
(MFI). Microfinancieringsin-
stellingen bieden zeer kleine 
leningen aan mensen met 
een laag inkomen die geen 

of moeilijk toegang krijgen tot 
de traditionele financiële sec-
tor. Ze maken vooral gebruik 
van groepskredieten of het 
verplichte sparen zodat min-
der materiële garanties nodig 
zijn. MFI’s bieden niet alleen 
kredieten maar ook spaarre-
keningen, verzekeringen, be-
talingsdiensten, enz.

Alterfin heeft samen met 
11.11.11, Mercator Bank,  
Oxfam Solidariteit, Triodos 
Bank, Vredeseilanden en 
SOS Faim de vzw Alterfin 
Garantiefonds opgericht. Die 
moet fondsen verzamelen die 
als garantie kunnen dienen 
voor de arme partners uit het 
Zuiden die zelf onvoldoende 
garanties kunnen voorleggen. 
Zo kan Alterfin zijn sociale 

doelstelling verder waarma-
ken zonder de financiële situ-
atie van de vennootschap in 
gevaar te brengen. Het Garan-
tiefonds kan ook technische 
bijstand aan onze partners 
financieren. In tegenstelling 
tot de vennootschap wordt 
het fonds gespijsd door giften, 
hoofdzakelijk van vennoten 
(die giften zijn niet fiscaal af-
trekbaar). Sinds eind 2012 be-
schikt het Garantiefonds over 
bijna 1,4 miljoen euro. Het 
staat borg voor bijna 1,2 mil-
joen euro aan investeringen 
van de vennootschap Alterfin. 
Het fonds heeft bijzondere 
aandacht voor de Afrikaanse 
partners van Alterfin.

(Bron: www.alterfin.be)

Systemen voor kredieten en 
ontwikkelingssamenwerking in België
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Sinds enkele jaren, en dit van jaar tot jaar, wordt bespaard in 
de begroting van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
Nochtans voorzag het regeringsakkoord van 2011 in een 
bevriezen van het budget voor de periode 2012-2014.

Emilie Sainvitu

V AN 2011 TOT 2013 liep het 
snoeien in het budget op tot 
ruim 627 miljoen € of bijna 

22 % van de voorziene middelen. 
Vandaag besteed de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking minder 
dan 0,50% van het BNP, ook al had 
ons land zich geëngageerd om te 
groeien naar de fameuze 0,70% van 
het BNP. De huidige crisis mag dan 
al worden ingeroepen voor deze in-
krimping, de begroting voor ontwik-
kelingssamenwerking levert wel het 
meeste in van alle departementen. 

Dit budgettair snoeiwerk treft de 
meest kwetsbare bevolkingsgroe-
pen op onze planeet. Voor de Bel-
gische niet-gouvernementele orga-
nisaties werd voor 2013 bijna 10 
miljoen € minder voorzien, en voor 
de driejaren programma’s van 2014 
tot 2016 die nu voorliggen bij de mi-
nister is er alleen onzekerheid. Hoe 
kunnen ngo’s behoorlijk werken op 
lange termijn als ze niet eens weten 
of ze op een vast bedrag kunnen 
rekenen? Hoe kunnen ze zich ten 
aanzien van hun partners engageren 
voor de komende drie jaren? 

Geconfronteerd met deze feiten heb-
ben de ngo’s zich laten horen en 
zeer concrete vragen gesteld aan de 
regering. Op donderdag 10 oktober 
werd gemanifesteerd voor het kabi-
net van de Minister van Begroting. 

Onder impuls van CNCD, 11.11.11. 
vzw, Acodev en NGO-Federatrie 
werden volgende vragen voorgelegd 
aan de federale regering: 
• geen bijkomende besnoeiingen op 

de begroting van ontwikkelingssa-
menwerking in 2013; 

• de begroting van 2014 opstellen 
zoals het het regeerakkoord van 
2011 had voorzien.

Een volgende interpellatie vond 
dezelfde dag nog plaats aan de 
universiteit van Luik bij gelegenheid 
van een conferentie van Minister 
J.P Labille. De ngo’s, waarbij ook 
MMH, vroegen de minister “kunt u 
er zich toe verbinden geen verdere 
besnoeiingen op te leggen dan wat 
werd voorzien in juli, met name 220 
miljoen €? Kan u er zich toe verbin-

den om in 2014 het regeerakkoord 
van 2011 toe te passen waarin werd 
vastgelegd de begroting voor ont-
wikkelingssamenwerking voor de pe-
riode 2011-2014 niet te verminderen  
maar op hetzelfde niveau te houden? 
Kunt u er zich toe verbinden om de 
geplande besparingen niet toe te 
passen op de programma’s van de 
ngo’s, vooral dan voor de program-
ma’s 2014-2016 die nu voorliggen 
bij uw administratie”?  Het antwoord 
van de minister bleef erg vaag, maar 
hij deed dan toch de belofte om 
zo goed en kwaad als mogelijk te 
proberen het budget te behouden 
en om op middellange termijn toch 
te streven naar de 0,70 % BNP. 

VAN HIER EN GINDER
VERMINDERD BUDGET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Betoging tegen de budgetvermindering van ontwikkelingssamenwerking. 10/10/2013, Brussel.

Beste lezers en sympathisanten,

Onderzoek bij een representatief deel van onze 
lezers gaf ons de bevestiging dat ons Mayazine 
voornamelijk gelezen wordt door onze trouwe 
sympathisanten en  professionelen uit de we-
reld van de eerlijke handel, de bijenteelt en de 
ontwikkelingssamenwerking.  

De mooie layout blijft hetzelfde maar vanaf maart 
volgend jaar zal ons halfjaarlijkse Mayazine 
meer in de diepte gaan en worden de artikels 
nog meer inhoudelijk uitgewerkt.
Wij wensen u veel leesplezier nu en in de toekomst 
en staan open voor uw opmerkingen of suggesties.

Het team Miel Maya Honing .

NIEUWS & AGENDA

Beecome, het 2de Europese Congres 
over bijenteelt vond plaats van 9-11 
november 2013 te Louvain-la-Neuve. Met 
Miel Maya Honing presenteerden we niet 
enkel onszelf, maar vertegenwoordigden er 
ook BNNS, het internationale netwerk voor 
bijenteelt en ontwikkelingssamenwerking!

De CARI organiseerde deze activiteit ter 
ere van haar 30 jaar bestaan. De bij-een-
komst bracht imkers vanuit heel Europa 
samen en gaf ons de kans om hen te 
sensibiliseren door info te geven over de 
projecten die we samen met onze partners 
in het Zuiden opzetten.

Zondag 26 januari 2014 
08:30-11:00, 
Kasteel Brunsode, Tilff.
Reservering voor 20 januari 2014 

Contacts:
C.Collinet : 04/388.20.55 
mlet@skynet.be
11.11.11 contactpersoon: 
F. Hindryckx: 04/380.20.84 
franz.hindryckx@skynet.be

Begin november verliet ik Miel Maya 
Honing om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan als projectcoördinator bij Art-
sen Zonder Vakantie. Ik ben er verant-
woordelijk voor de projecten in Burundi 
en voor de psychiatrische projecten. 1 
december vertrek ik al voor een eerste 
missie naar Bujumbura! 

Dankzij Miel Maya Honing heb ik 
de voorbije jaren een hele hoop 
bagage verzameld. Ik blik dan ook 
met een blij gevoel terug op de vele 
leuke samenwerkingen met scholen, 
met medewerkers van andere ngo’s 
zoals OWW, met Noord-Zuidamb-
tenaren, enzovoort.

Eerlijke handel ontbijt: 

Afscheid van Katleen…

Deelnemer aan het congres ondertekend het memorandum,
10/11/2013, Louvain la Neuve.
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Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard 
mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel. Toch wordt er 
genoeg voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden.

Kook jij ook van woede bij zoveel onrecht?
Vraag aan onze politici om werk te maken van een écht beleid tegen de honger 
en neem deel aan één van de vele lokale Ik Kook Van Woede soepacties. Of 
organiseer er zelf één.

Check 

de soepacties 

in jouw buurt 

en doe mee.  

www.i
kkook

vanwo
ede.be

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met 

de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. 

Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

Advertentie_A5_2013_DEF.indd   1 24/07/13   11:48

GIFTEN
Miel Maya Honing vzw is 
erkend om fiscale attesten toe 
te kennen voor elke gift van 
minstens € 40 per jaar (gestort 
in één of meerdere keren). 

Bankreknr:  
IBAN BE 91 3400 6533 3376
BIC code : BBRUBEBB

Voor elke storting van € 40, ontvangt 
u een fiscaal attest dat u toelaat uw 
gift van uw inkomsten af te trekken: 
dat is uw fiscaal voordeel.

Zo zult u bijdragen tot de financie-
ring van onze projecten in Mexico, 
Midden-Amerika en Afrika. De pro-
jecten in Latijns-Amerika worden 
medegefinancierd door de Belgi-
sche Coöperatie (DGD) in het kader 
van ons programma 2011-2013. 
De globale doelstelling van dit Pro-
gramma luidt als volgt: in het Zuiden 
draagt de bijenteelt bij tot duur-
zame ontwikkeling (economisch, 
sociaal en ecologisch) van sociale 
imkerorganisaties in gemarginali-
seerde landelijke gemeenschappen.  
In het Noorden sluit de consument 
zich aan bij de idee van duurzame 
ontwikkeling zoals eerlijke handel 
en handelt zij/hij er ook naar. Hij/zij 
deelt de waarden van duurzame 
ontwikkeling, hij draagt eraan bij 
en draagt er zelf ook de vruchten 
van op vlak van het milieu. Op deze 
manier ontstaat er een wederzijdse, 
evenwaardige en respectvolle relatie 
tussen de producent in het Zuiden 
en de consument in het Noorden.    

Art. 4 Wet 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya 
Honing vzw beheert op autonome basis een geau-
tomatiseerde databank van persoonsgegevens, om 
de relaties met haar schenkers en sympathisanten 
te kunnen beheren. U hebt het recht uw gegevens 
in te  kijken en aan te passen.

ONZE PARTNERS
De partners van Miel Maya Honing vzw zijn imkerorganisaties uit ge-
marginaliseerde rurale gemeenschappen in het Zuiden. Ze werken als 
coöperatieven. Deze organisaties zijn gelegen in de zeven landen die op 
onderstaande kaart zijn aangeduid. Ze groeperen 900 imkers en meer 
dan 5000 personen als we hun families erbij rekenen.
 

El Salvador

Honduras

Guatemala

Mexico

Centraal Amerika

Kameroen

Ethiopië

Oeganda

Afrika
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