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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 al meer dan vijf jaar een
samenwerking. In dit jaarverslag laten we de ontwikkelingen binnen de Pure Africa
Foundation in 2020 zien en gaan we in op de plannen voor 2021/2022.

Doelstelling Stichting Pure Africa Foundation

Giften aan de stichting
De volgende giften zijn ontvangen in 2020:

Pure Africa Coffee € 24.900,-

Derden € 2.575,-

Totaal € 27.475,-

Deze giften worden uitbetaald aan de banken die partner zijn van de stichting. Met als doel
het uit te lenen aan de boeren in Rwanda. De boeren betalen een eerlijke rente van 6%,
waarmee de kosten van de bank gedekt zijn. De tegoeden blijven eigendom van de
stichting, met als doel dat het geld in Rwanda blijft en steeds opnieuw geleend wordt aan
boeren.

Gift Pure Africa Coffee
Pure Africa Coffee doneert van iedere verkochte kilo geroosterde koffie €1,- aan de
stichting Pure Africa Foundation. In 2020 heeft Pure Africa 27.823 kg koffie verkocht.
Omdat de overboeking van de verkopen in december in 2021 is gedaan is het
bedrag iets lager dan de daadwerkelijke verkopen.

Giften van derden
De Pure Africa Foundation heeft van verschillende private partijen kleine giften
ontvangen.



Samenwerking met banken in Rwanda
Deze samenwerking is begonnen in 2015 en de terugbetaalde leningen worden weer door
geïnvesteerd. Daardoor zijn de eerste giften al voor de derde keer geïnvesteerd.

CPF Ineza bank
De CPF Ineza bank is partner van de Pure Africa Foundation. De samenwerking gaat
terug tot 2015 en toendertijd is afgesproken dat er een maximale rente van 6% in
rekening zal worden gebracht. Dit om de kosten van de bank te kunnen dekken voor
het beheer van de lening. De uitstaande leningen bij CPF bedroegen eind 2020
€55.134,33. In totaal had CPF Ineza aan het einde van het jaar ruim €81.000,-
microkredieten in beheer. Aan het einde van 2020 stond er €10.401,46 op de
rekening van de Pure Africa Foundation om nog te verstrekken aan CPF Ineza.

Sholi coöperatie
In 2020 is CPF Ineza begonnen met verstrekking van leningen aan de boeren die
aangesloten zijn bij koffie coöperatie Sholi. Dit is een coöperatie waarvan Pure Africa
koffiebonen koopt voor een eerlijke prijs. Een bijkomend voordeel voor de boeren is
dat zij geen onderpand hoeven te geven omdat de coöperatie dit risico voor de
boeren dekt. In toekomstige onderzoeken naar de impact van microkredieten zal het
interessant zijn om te kijken of dit leidt tot een verslechterde betalingsmoraal.

Eind 2020 stond er voor €26.500,- krediet uit bij boeren die lid zijn van de coöperatie
Sholi.

Defaults
In 2020 zijn er drie leningen geweest waarvan CPF de verwachting had dat aflossing
niet meer zou plaatsvinden. Aan het einde van het jaar was dit een probleem
waarvoor nog geen oplossing gevonden was.

Het bestuur is in overleg met CPF Ineza over een oplossing voor problematische
leningen.

Nieuwe samenwerking met GASACCO bank
Om de impact van de microkredieten uit te breiden naar andere delen van het land is
de Pure Africa Foundation een samenwerking aangegaan met de GASACCO bank in
Gahini, oost Rwanda. In eerste instantie worden met deze nieuwe samenwerking
microkredieten verstrekt aan koffieboeren die zijn aangesloten bij de Juru koffie
coöperatie. Later zullen ook andere boeren in de omgeving leningen tegen 6% rente
kunnen afsluiten bij deze bank. In december 2020 is de
samenwerkingsovereenkomst gesloten en de eerste giften zijn inmiddels verstrekt.

Meting van impact
De Pure Africa Foundation verstrekt in samenwerking met lokale partners leningen tegen
6% aan koffieboeren in Rwanda. Een doelstelling in 2020 was om de impact van de
leningen te meten in samenwerking met de Wageningen University. In juli 2020 is een



student van de universiteit begonnen om dit onderzoek op te zetten als onderdeel van haar
master thesis. Aan het einde van 2020 was het onderzoek nog niet afgerond.

Plannen 2021

Starten samenwerking in Burundi
Pure Africa Coffee wil in 2021 een begin maken met het inkopen van koffie in Burundi.
Tijdens de reizen naar Burundi zal Pure Africa Coffee voor de Foundation op zoek gaan naar
een samenwerkingspartner om in Burundi microkredieten te verstrekken. Het doel is om een
zelfde soort samenwerking te starten als met de banken in Rwanda.

De kans op succes hangt af van de lokale omstandigheden. De situatie in Burundi verschilt
ten opzichte van Rwanda.

Doorgaan met impact meten
Begin 2021 worden de resultaten van het onderzoek uit 2020 bekend. De doelstelling van
de Pure Africa Foundation is om de samenwerking met Wageningen University voort te
zetten en uit te breiden.

Meer impact door aanbestedingen
Bij de Nederlandse overheid en grote bedrijven ontstaat steeds meer behoefte om koffie in
te kopen op een manier die duurzaam en transparant is. Koffie waarvoor boeren een goede
prijs betaald krijgen. Pure Africa Coffee doet in samenwerking met Maas International mee
aan aanbestedingen. De nadruk ligt hierbij op een duurzame keten. Onderdeel van de
propositie is dat er €1,- per kg wordt geïnvesteerd in microkredieten.

In 2020 heeft Pure Africa Coffee een aantal aanbestedingen gewonnen waardoor er in de
komende jaren extra microkredieten kunnen worden verstrekt. In de jaren 2021 en 2022 kan
dit oplopen naar €80.000,- extra per jaar.


