Samenvatting
De Stichting Pure Africa Foundation heeft als doel om zoveel mogelijk microkredieten te
verstrekken aan boeren in Afrika. Op dit moment worden er leningen verstrekt in Rwanda, in
samenwerking met de CPF Ineza bank. Met deze bank bestaat in 2020 vijf jaar lang een
samenwerking. In dit jaarverslag laten we de ontwikkelingen binnen de Pure Africa
Foundation in 2019 zien en gaan we in op de plannen voor 2020.
In 2020 verwachten we samenwerkingen te starten met een nieuwe bank in Rwanda en een
bank in Burundi. Er zullen dan microkredieten worden verstrekt aan koffieboeren waarvan
Pure Africa ook de koffie koopt.

Giften
Er zijn van drie donateurs giften ontvangen:
Pure Africa Coffee 2019

€ 25.000,-

Pure Africa Coffee gift 2018

€ 5.000,-

Deelnemers Rwandareis

€ 7.573,33

Andere giften

€ 925

Totaal

€ 38.498,33

Gift Pure Africa Coffee
Pure Africa Coffee doneert van iedere verkochte kilo geroosterde koffie €1,- aan de
stichting Pure Africa Foundation. In 2019 heeft PAC 25.917 kilo koffie verkocht. Er is
gedurende het jaar €14.991,- overgemaakt naar CPF Ineza en €10.500 aan de Pure Africa
Foundation.
De gift van Pure Africa Coffee (hierna: PAC) bestaat voor €16.000,- uit een bedrag dat PAC
rechtstreeks aan de partnerbank had overgemaakt. De stichting heeft deze lening
overgenomen. Er is in 2019 €10.500,- door PAC overgemaakt aan de stichting en de
stichting heeft nog een vordering van €3.500,- op PAC (dit bedrag is in januari 2020
ontvangen).
CPF Ineza bank
De CPF Ineza bank is op dit moment de enige partnerbank van de stichting. Tot 31
december 2019 heeft de bank €59.228,- ontvangen via de microkredietinvesteringen van
PAC. Dit betreft een 0% lening, het is dus geen gift. De bank heeft zich gecommitteerd om
dit bedrag tegen een maximumrente van 6% uit te lenen aan boeren. Leningen die zijn
afgelost worden door de bank opnieuw geïnvesteerd.

De samenwerking is begonnen in 2015. De eerste Euro’s zijn daarom voor de derde keer
geïnvesteerd.
Verstrekte leningen
Er zijn 93 leningen verstrekt. Een van deze leningen betreft een lening van €6.000,- aan een
groep van 22 boeren. De kleinste uitgegeven lening bedraagt €150,- en de grootste lening
bedraagt €6.000,-. Gemiddeld lenen boeren €951,- per keer. Sommige boeren hebben een
tweede lening afgesloten na aflossing van de eerste lening.

Defaults
Bij 10 leningen zijn er problemen ontstaan bij de aflossing. In sommige gevallen betekent dit
dat de boer een aantal termijnen heeft gemist. Bij één lening worden er voorbereidingen
getroffen om dit via de rechtbank af te handelen. Bij drie leningen is er sprake van een last
notice. Bij de overige zes leningen gaat het nog om kleine achterstanden.

Plannen 2020
Meten van impact
Financiering van de bank is voor veel boeren in Afrika belangrijk om hun oogst en daarmee
inkomen te vergroten. Met een afgesloten lening kan een boer land of grondstoffen kopen.
Een belangrijk probleem is dat de meeste boeren rentes rond 24% betalen over hun lening.
Bij te laat aflossen volgt er een hoge boeterente. Dit is de reden dat de stichting in de
samenwerking met partners vastlegt dat zij maximaal 6% rente mogen berekenen om hun
kosten te dekken.
Het uitgangspunt is dat het verschil in rentekosten de boeren een grotere kans geeft uit de
zogenoemde circle of poverty  te komen. Veel boeren verdienen een inkomen van ongeveer
€70,- per maand. Als zij een lening afsluiten van €1.000,- besparen zij in het eerste jaar
ongeveer €140,- aan rente.
De stichting en PAC zijn ervan overtuigd dat dit een positieve invloed heeft op de inkomens
van boeren en op de groei van de onderneming. Het is lastig om als bedrijf of stichting de
precieze impact te meten. Daarom gaat PAC in samenwerking met Wageningen University
de impact die de verstrekte leningen maken meten.
Het eerste deel van het onderzoek richt zich op de boeren die afgelopen jaren een lening
verstrekt hebben gekregen. Er wordt een framework opgezet om boeren in een langere
studie te volgen zodat er meer kan worden gezegd over de impact van de leningen.
Starten nieuwe samenwerkingen in Rwanda en Burundi
Op dit moment heeft de Stichting Pure Africa Foundation een samenwerking met de CPF
Ineza bank in Rwanda. De bank verstrekt financieringen in de provincie Muhanga aan
boeren.

Het doel is om in 2020 ook samenwerkingen op te zetten met een bank in het oosten van
Rwanda en een bank in het noorden van Burundi. Deze banken gaan microkredieten
verstrekken aan de boeren waarvan Pure Africa koffie afneemt. Op deze manier kunnen de
boeren profiteren van een lage rente op leningen terwijl ze tegelijkertijd een betere prijs voor
hun koffie krijgen.

