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Bestuursverslag 

 

Introductie 

 
Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is een initiatief met als doel het realiseren van economische 
programma’s in Oost Afrika, gericht op de zogenaamde Bottom of the Pyramid. Hiermee worden 
mensen bedoeld met de laagste inkomens.  

Deze programma’s hebben tot doel om voor deze mensen duurzame werkgelegenheid te creëren. 
We doen dit door ondernemingen op te zetten en of in bestaande ondernemingen te investeren. 
Deze ondernemingen (social enterprises) leveren diensten aan de doelgroep (bijv. een micro lease 
product aan startende ondernemers) of betrekken de doelgroep erbij als leverancier (bijvoorbeeld in 
Spices Rwanda ltd, een 100%-groepsmaatschappij van ITI, waarbij kleine boeren producten telen op 
contractbasis). 
Na een opstartfase moeten de ondernemingen zichzelf financieel kunnen bedruipen en dus zelf winst 
moeten maken. Om deze doelstelling te bereiken hebben we de volgende kernactiviteiten binnen 
Inclusive Trading Initiative:  
1) Ontwikkelen van business concepten. Hieronder vallen activiteiten als haalbaarheidsstudies, 
marktonderzoek, partneridentificatie, juridische beoordeling ed.  
2) Business plan ontwikkeling. Hieronder vallen activiteiten die nodig zijn om een goed sociaal 
businessplan te ontwikkelen en partijen te vinden die dit willen financieren.  



 

3 

 

3) Business implementatie en opschaling. Tijdens deze fase begeleiden wij de bedrijven in het 
implementeren van het model en het verder opschalen daarvan. We leveren in deze fase met name 
management support en -ondersteuning. 

We investeren in bedrijven die kleine boeren opnemen in hun business model. Deze bedrijven 
focussen op het leveren van inputs of op het vermarkten van de producten van de boeren. Daarnaast 
introduceren we financieringsproducten en leveren management support aan start-ups. Jongeren 
krijgen hierdoor de kans om bedrijven te starten en hun bedrijfsvaardigheden verder te ontwikkelen. 

 

Sustainable Millenium Goals 

ITI draagt bij aan de volgende sustainable development doelen. 
 

Beëindigen van armoede. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede 
leven. Onder de millenniumdoelen betekent extreme armoede dat iemand 
minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. De Wereldbank heeft 
deze grens in 2015 verlegd naar 1,90 dollar per dag. Ook moeten alle 
mannen en vrouwen, en vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben 
op economische middelen als land, technologie en financiële 
dienstverlening, zoals microfinanciering.  
 
Voedselproductie. In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker 
negen miljard mensen. Daarom richt dit tweede doel zich ook op de 
voedselproductie. Zo moeten er in 2030 duurzame systemen zijn voor 
voedselproductie. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, 
zonder ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het 
inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Om dit te 
bereiken moet er bijvoorbeeld beter gelet worden op een eerlijke verdeling 
van land en toegang tot financiële markten. 

 
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. 
Doel acht richt zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en 
inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de 
mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede 
werkomstandigheden. Van 2007 tot 2012 groeide het aantal werklozen in de 
wereld van 170 miljoen naar 202 miljoen. Van dit aantal zijn 75 miljoen jonge 

vrouwen en mannen. En om het aantal nieuwe mensen op de arbeidsmarkt in de komende jaren van 
een baan te voorzien, zijn er tussen 2016 en 2030 zijn er 470 miljoen extra banen nodig. Zo moeten 
landen binnen hun beleid meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. 
Financiële instituties moeten versterkt worden, zodat iedereen toegang krijgt tot banken, 
verzekeringen en andere financiële diensten. 
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Daarnaast moeten landen actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, 
mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten. En in 2025 moet er 
definitief een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid. 
 

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. Inkomensongelijkheid tussen 
landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is 
alleen maar groter geworden. Tussen 1990 en 2010 is de 
inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met 11 procent 
toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen is de 
inkomensongelijkheid toegenomen. Het idee dat economische vooruitgang 
niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer 

ondersteund. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet er bij betrokken 
worden. En als we het hebben over economische groei, moeten we ook aandacht hebben voor 
sociale aspecten en het milieu.  In doel tien staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de 
inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie 
moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Mondiale financiële 
instituties moeten beter gereguleerd en gecontroleerd worden. 
 

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 
partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Een succesvolle agenda voor 
duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Gezamenlijke principes en 
waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, 
regionaal, nationaal en lokaal niveau. Investeringen op lange termijn, met 
inbegrip van directe buitenlandse investeringen, zijn nodig, met name in 

ontwikkelingslanden, in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, alsook informatie- en 
communicatietechnologie.   
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Spices Rwanda ltd. 

 
In 2019 is eerste container is met succes geëxporteerd naar Europa met een uitstekende kwaliteit. 
Dat wil zeggen dat het product volledig voldoet aan de criteria die de EU stelt aan voedselveiligheid. 
2019 stond in het teken van verdere opschaling van de productie en het piloten van verschillende 
methoden zodat het volume toeneemt en daarmee een betrouwbare productie en levering van 
meerdere containers gespreid over het jaar gerealiseerd kan worden.  
 
Samenwerkingspartners in dit programma zijn de Rwandese overheid, met name NAEB & RAB. 
Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale en internationale NGO’s zoals AEE, EPR, de Clinton 
Foundation, Energy4Impact en is er een samenwerking met Coleacp opgestart. 
 
 

 
De productie wordt volledig verzorgd door boerencoöperaties of gemeenschappen waarbij een lead-
farmer als voorbeeld dient voor de gehele gemeenschap. Momenteel zijn 300 boeren onder contract.  
 
Klimaatverandering is zeker ook voor ons een issue. Daarom werken we met de boeren samen om 
ervoor te zorgen dat irrigatie gegarandeerd kan worden. Bij het drogen speelt juist de regen weer 
parten. Dit lossen we op door samen solar dryers te ontwikkelen die weerbestendig zijn.  
 
Financiering van dit programma is verkregen door verschillende particulieren die in dit programma 
geïnvesteerd hebben. 
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Amasezerano Community Banking plc. 
 
Samen met Africa Evangelical Enterprise and 
Amasezerano Community Banking hebben we een 
micro lease product ontwikkeld om potentiële 
ondernemers de kans te bieden om hun bedrijf 
verder te versterken door trainingen en een micro 
lease product. 

De economische sector in Rwanda bestaat voor 80% 
uit mini-ondernemingen, veelal opgezet door 
jongeren die een kans zien om door middel van 
ondernemen inkomsten te genereren. Geschat 
wordt dat er ongeveer 120.000 mini-bedrijven zijn. 
Slechts een beperkt aantal overleeft de eerste jaren 
en weet een stabiel bedrijf neer te zetten. De 
oorzaak hiervan is tweeledig: a) Laag niveau aan 
basis business vaardigheden en b) geen financiële 
producten beschikbaar voor middellange termijn 
investeringen. Beide problemen willen we 
aanpakken in ons programma dat uitgevoerd wordt 
met Amasezerano Community Banking plc.  

De kern van het programma is het versterken van 
het mini-bedrijven in Rwanda.  Door het versterken 
van deze bedrijven krijgen meer mensen een baan 
en daarmee inkomen om hun gezin te onderhouden.  

In 2019 is een pilot uitgevoerd waarbij meer dan 400 
bedrijven getraind zijn en inmiddels meer dan 50 
een leasecontract hebben afgesloten.  De komende 
jaren gaan we de bank ondersteunen om meer dan 
1.000 bedrijven van een leasecontract te voorzien. 
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De KS Foundation is één van de grotere 
investeerders in dit project en samen met hen 
gaan we de komende jaren verder optrekken om 
dit programma verder uit te bouwen. In de 
appendix wordt een aantal voorbeeldverhalen 
gepresenteerd van jongeren die in de pilot hebben 
meegedraaid.  

 

Op de website www.africamicrolease.com is een 
samenvatting van het programma gepresenteerd. 

Deze website is vooral ontwikkeld om MKB 
Nederland aan het lease programma te koppelen, 
zodat ze op een eenvoudig wijze een bijdrage 
kunnen leveren aan het leasefonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Poultry & Piggery Sector 

In 2019 zijn verschillende partijen geïdentificeerd om 
een samenwerking in 2020 mee op te starten. De 
contacten bevinden zich in een vergevorderd stadium 
en we hopen in het eerste en of tweede kwartaal tot 
contractuele afspraken te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

 
Stichting ITI bezit 100% van de aandelen van Inclusive Trading Group BV (ITG). Als de door ITI 
ontwikkelde en onderzochte concepten worden geïmplementeerd in de praktijk, dan gebeurt dat via 
ITG BV. Eventuele winsten en dividenden van ITG zullen worden besteed aan nieuwe initiatieven 
binnen de doelstelling van de stichting.  Jan Wolthers en Bart Brouwer geven invulling aan de 
projecten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het management van ITG BV. 

In verband met de verbetering van de scheiding van taken en bevoegdheden zijn Bart Brouwer en Jan 
Wolthers in 2019 uit het bestuur van ITI getreden. Drie nieuwe bestuursleden zijn toegetreden. Het 
bestuur bestaat nu uit: Bram van der Kooy (bestuursvoorzitter), Karel de Rijk, Bert den Uijl en Kees  
de Jong. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het 
komende jaar zal naar verwachting het bestuur met 1 zetel worden uitgebreid. 

Bart Brouwer en Jan Wolthers zijn door het bestuur aangesteld als directie van Inclusive Trading 
Groep BV. Minimaal één keer per kwartaal legt de directie verantwoording af aan het bestuur over 
de voortgang van de projecten. 
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ANBI Status 

 
ITI is vanaf oprichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Het RSIN is 8578 13 341. Giften aan de stichting zijn binnen de daarvoor geldende regels 
aftrekbaar bij de belastingberekening. 

 

Financiën 

 
In het verslag jaar zijn de inkomsten van ITI fors toegenomen. Er werd voor € 287.000 aan giften 
toegezegd en sponsoren scholden voor € 101.000 renteloze leningen kwijt ten behoeve van de 
projecten. Van de giften is € 250.000 niet direct voor projecten bestemd, maar voor de opvang van 
tegenvallers en het waarborgen van de continuïteit van de stichting. De projectkosten bleven stabiel 
op ongeveer € 100.000. Het verlies van de deelneming ITG daalde van € 46.000 naar € 6.000. Het 
boekjaar van ITI werd afgesloten met een positief saldo van € 244.000. Hierdoor steeg het eigen 
vermogen naar € 171.000. Er werd voor € 179.000 aan nieuwe renteloze leningen afgesloten ter 
financiering van projecten. 

 

Vooruitzichten 

 
Naast de reeds lopende projecten Spices Rwanda en Africa Micro Lease hopen we de trainingscentra 
voor de kippen- en varkenssector in Rwanda op te starten. Om de projecten te financieren is in 2020 
een bedrag aan giften nodig van bijna € 200.000 en aan renteloze leningen van ruim € 800.000. Het 
netwerk van sponsoren en leningverstrekkers met passie voor de doelstelling van ITI groeit. Het 
bestuur heeft er vertrouwen in dat de benodigde fondsen binnen zullen komen. 

 

Het bestuur, Zeewolde, 19 februari 2020 

 

 

_______________________      _______________________ 

A.P. van der Kooy, voorzitter      G.J. de Uijl, secretaris 
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Jaarrekening 2019 

 

Staat van baten en lasten over 2019 

 

euro euro euro euro

Baten

Giften en donaties 287.205   12.300      

Kwijtschelding leningen sponsoren 101.383   22.500      

Mutatie onderhanden projecten (45.060)     45.060      

Omzet verricht werk 8.094         22.000      

351.622   101.860   

Lasten

Projectkosten 100.738   99.114      

Algemene kosten 339              -                     

Rente- en bankkosten 136              160              

Resultaat Inclusive Trading Group B.V. 6.498         46.138      

107.711   145.412   

Saldo baten en lasten 243.911   (43.552)     

2019 2018

 
 
 
 

Van de giften en donaties is € 250.000 niet direct voor projecten bestemd, maar voor de opvang van 
tegenvallers en het waarborgen van de continuïteit van de stichting. 
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Balans per 31 december 2019 (na bestemming saldo baten en lasten)

euro euro euro euro

ACTIVA

Vaste activa

Deelneming -                     -                     

Leningen deelneming 21.327      -                     

21.327      -                     

Vlottende activa

Onderhanden projecten -                     45.060      

Vorderingen en overlopende activa 200.000   18                 

Liquide middelen 147.610   4.202         

347.610   49.280      

TOTAAL 368.937   49.280      

euro euro euro euro

PASSIVA

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve deelneming (332)            (393)            

Algemene reserve 171.141   (72.770)     

170.809   (73.163)     

Voorzieningen -                     65.235      

Leningen 131.228   54.900      

Kortlopende schulden en overlopende passiva 66.900      2.308         

TOTAAL 368.937   49.280      

2019

2019

2018

2018
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Kasstroomoverzicht 

 

euro euro euro euro

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 243.911     (43.552)       

Resultaat deelneming 6.498           46.138        

Kwijtschelding leningen sponsoren (101.383)    (21.500)       

Mutatie onderhanden projecten 45.060        (45.060)       

Mutatie vorderingen en schulden (135.389)    1.832           

Totale kasstroom uit operationele activiteiten 58.697        (62.142)       

Kasstroom uit investeringactiviteiten

-                       -                       

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten -                       -                       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuwe leningen opgenomen geld 178.711     66.300        

Verstrekte leningen deelneming (93.000)       -                       

Aflossingen leningen opgenomen geld (1.000)          -                       

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten 84.711        66.300        

Mutatie liquide middelen in het boekjaar 143.408     4.158           

Saldo liquide middelen einde boekjaar 147.610     4.202           

Saldo liquide middelen begin boekjaar 4.202           44                   
Mutatie liquide middelen in het boekjaar 143.408     4.158           

2019 2018
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Toelichting algemeen 

 

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de stichting

Alle bedragen zijn, voorzover niet anders vermeld, opgenomen in euro's.

In verband met de groottecriteria wordt afgezien van consolidatie van het 100% belang in

Inclusive Trading Group B.V..

Grondslagen van waardering

Deelnemingen

De 100% deelneming in Inclusive Trading Group B.V. wordt gewaardeerd tegen 

nettovermogenswaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele dubieusheid

wordt een voorziening getroffen.

Overige

Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht wordt onder liquide middelen verstaan geldmiddelen, zoals contanten, 
rekening-courantsaldi en deposito's.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest, resultaat beleggingen en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 

Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de vennootschap of het noodzakelijk is om voor 
de deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. De vennootschap 
bepaalt op elke verslagdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de vennootschap het bedrag aan 
bijzondere waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare waarde van de deelneming 
en de boekwaarde en verantwoordt zij het bedrag in de winst- en verliesrekening.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Projectkosten 2019 2018

euro euro

Inhuur consultants 85.605      77.063      

Projectgift 4.000         9.600         

Reiskosten 8.312         8.961         

Verblijfkosten 2.821         3.490         
100.738   99.114       
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Toelichting op de balans 

 

Deelneming

Dit betreft de deelneming in Inclusive Trading Group B.V.

2019 2018

euro euro

Saldo begin boekjaar -                     -                     

Resultaat boekjaar (6.498)        (46.138)     

Herwaardering deelneming 60                 (355)            

(6.438)        (46.493)     

Toevoeging aan voorziening op balans 6.438         46.493      
Saldo einde boekjaar -                     -                     

ITG ontwikkelt en implementeert bedrijfsmatige concepten om werkgelegenheid te 

creëren en inkomensverbetering te realiseren voor mensen in de lage inkomensgroepen 

in ontwikkelingslanden. 

Leningen deelneming

Dit betreft verstrekte leningen aan Inclusive Trading Group B.V.

2019 2018

euro euro

Saldo begin boekjaar -                     -                     

Verstrekte leningen 93.000      -                     

93.000      -                     

Saldering voorziening deelneming (71.673)     -                     
Saldo einde boekjaar 21.327      -                      
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De volgende leningen zijn uitgegeven:

Op 7 juni 2019 is een lening verstrekt van € 40.000 ten behoeve van het Project Lease It. 

De lening is renteloos en moet op 5 juni 2024 in zijn geheel worden afgelost.

Op 6 december 2019 is een lening verstrekt van € 53.000 voor hetzelfde project.

Deze lening is ook renteloos en moet op 13 januari 2025 in zijn geheel worden afgelost.  

 

Onderhanden projecten 2019 2018

euro euro

Projectkosten -                     67.060      

Ontvangen giften en donaties -                     (22.000)     
-                     45.060      

Vorderingen en overlopende activa 2019 2018

euro euro

Te ontvangen toegezegde giften 200.000   -                     

Overige -                     18                 
200.000   18                 

Liquide middelen 2019 2018

euro euro

Rekening-courant Rabobank 147.610   4.202         
147.610   4.202         

Over de saldi die in rekening-courant worden aangehouden, wordt geen rente vergoed.

De liquide middelen zijn grotendeels reeds bestemd op grond van gemaakte afspraken

met de gevers.  
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Eigen vermogen 2019 2018

euro euro

Herwaarderingsreserve

Saldo begin boekjaar (393)            (38)               

Herwaardering deelneming 61                 (355)            
Saldo einde boekjaar (332)            (393)            

Algemene reserve

Saldo begin boekjaar (72.770)     (29.218)     

Resultaatbestemming 243.911   (43.552)     
Saldo einde boekjaar 171.141   (72.770)      

 

Voorziening deelneming 2019 2018

euro euro

Saldo begin boekjaar 65.235        18.742        

Vorming voorziening i.v.m. negatieve vermogenswaarde 6.438           46.493        

71.673        65.235        

Saldering met Leningen deelneming (71.673)       -                       
Saldo einde boekjaar -                       65.235        

Zie ook de toelichting op de post Deelnemingen.  
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Leningen 2019 2018

euro euro

Leningen sponsoren 121.228     43.900        

Lening Inclusive Business Services B.V. 5.000           6.000           

Lening Wolthers Services B.V. 5.000           5.000           
Totaal 131.228     54.900        

Leningen sponsoren

Saldo begin boekjaar 43.900        -                       

Nieuwe leningen 178.711     65.400        

Kwijtschelding leningen (101.383)    (21.500)       
Saldo einde boekjaar 121.228     43.900         

De lening uit 2018 van € 43.900 ten behoeve van het Project Lease It is kwijtgescholden.

Op 9 januari 2019 is een lening van € 100.711 ontvangen. Hiervan is intussen € 57.483 

kwijtgescholden. De schuldrest is nog € 43.228. Deze moet in zijn geheel terugbetaald 

worden per 24 december 2023. De lening is renteloos.

Op 23 september 2019 is een lening van € 53.000 ontvangen. Deze moet in zijn geheel

worden terugbetaald op 10 september 2024. De lening is renteloos.

Op 10 oktober 2019 is een lening van € 25.000 ontvangen. De moet in zijn geheel 

worden terugbetaald op 27 september 2024. De lening is renteloos.  

 

2019 2018

euro euro

Lening Inclusive Business Services B.V.

Saldo begin boekjaar 6.000         5.100         

Overige nieuwe leningen -                     900              

Aflossingen (1.000)        -                     
Saldo einde boekjaar 5.000         6.000         

De lening is renteloos en er is geen verplichte aflossing.  
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2019 2018

euro euro

Lening Wolthers Services B.V.

Saldo begin boekjaar 5.000         5.000         

Mutaties boekjaar -                     -                     
Saldo einde boekjaar 5.000         5.000         

De lening is renteloos en er is geen verplichte aflossing.

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2019 2018

euro euro

Nog te bestede ontvangen giften 66.900      -                     

Te betalen kosten -                     2.308         
66.900      2.308          
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Overige gegevens 

 

Bestemming van saldo baten en lasten 

Het bestuur heeft besloten het positieve saldo van baten en lasten ad. € 243.911 toe te voegen aan 
de algemene reserve. Dit besluit is reeds in de cijfers verwerkt. 
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Impact stories 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Bosco - AJDR Coöperatie 
Leeftijd: 36 
Bedrijf: Metaalbewerking 

De werkplaatsen van de AJDR-coöperatie zijn een bijenkorf van luidruchtige activiteiten: lassen, 
slijpen, hameren, klinken. AJDR maakt houtskoolkachels en bekistingen van plaatstaal. Ook 
kunnen klanten specifieke aanvragen doen. De tien leden van de coöperatie verdelen de winst 
gelijkmatig over elkaar. 

Bosco (36) is het hoofd van de coöperatie. Bosco heeft zijn leven doorgebracht in 
metaalbewerking en ging na het afronden van de basisschool een handelsopleiding volgen. Met 
de coöperatie geeft hij zijn kennis door en traint hij lokale jongeren in metaalbewerking. 

De districtsbestuurders van Gasabo moedigden de coöperatie aan om het Lease-It-programma 
aan te vragen. Hun accountant, die momenteel met zwangerschapsverlof is, heeft de training 
gevolgd. De ideeën die ze terugbracht, veranderen veel bij AJDR. De coöperatie beheert uitgaven 
en inkomsten beter, volgens een lange-termijnplan. Bosco zal de lessen over marketing 
toepassen om het klantenbestand van de coöperatie te vergroten en de extra inkomsten 
gebruiken om in apparatuur te investeren. De verwachting is dat AJDR hierdoor in staat zal zijn 
meer werk aan te nemen en het aantal lokale jongeren dat ze kunnen trainen te vergroten. 

De coöperatie gebruikte het Lease-It-programma om in februari 2019 een Hardbody-moto-truck 
te kopen. De winsten van de Hardbody zijn tot nu toe bescheiden, geschat op ongeveer 20.000 
Rwf per maand, vooral door de verhuur aan andere bedrijven. Maar AJDR ziet voordelen in 
besparingen op transportkosten bij het verplaatsen van materialen en afgewerkte producten. 
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Naam: Mediatrice 
Leeftijd: 30 
Bedrijf: Kantoor- en administratieve diensten 
 

Mediatrice zegt: "Vandaag is het leven anders omdat ik voor mezelf 
werk en mijn eigen geld verdien." 
 
Ze groeide op in het district Ruhungo en begon na haar middelbare 
school haar werkzame leven met de verkoop van tweedehands kleding. 
Ze verhuisde haar bedrijf naar Kigali in 2014, maar in 2016 verbood de 
overheid de verkoop van tweedehands kleding. Mediatrice moest haar 
zaak stoppen, "de kleding werd zo duur en de zaak was illegaal." 
 
Hierna vond ze werk bij een schoonmaakbedrijf. Haar baas vertrouwde 
haar genoeg dat hij eerder dit jaar Mediatrice naar zijn kantoor en 
kantoorbedrijf had overgeplaatst. Dit is het bedrijf dat ze nu bezit. 
 
Mediatrice had van een vriendin gehoord over het Lease-It-programma, 
en toen ze hoorde dat haar baas het kantoor en kantoorbedrijf wilde 
verkopen, zag ze haar kans om weer een eigen bedrijf te runnen. 
 
Het bedrijf kwam met alleen meubels en de kantoorruimte. Via Lease-It 
verwierf Mediatrice tien laptops, een multifunctionele printer en een 
kleinere printer. In één korte maand heeft Mediatrice het bedrijf snel 
ontwikkeld. Ze verhuisde zes van de laptops naar een ander kantoor in 
Muhanga, een universiteitsstad. Een voormalige schoolvriend runt dit 
kantoor en het verdient nu meer geld dan het Kigali-kantoor. 
 

De Lease-It training heeft Mediatrice geholpen haar bedrijf te organiseren en 
haar spaargeld te plannen. Na een maand te hebben gewerkt en al haar kosten 
inclusief een salaris van 60.000 Rwf te hebben betaald, slaagde Mediatrice erin 
30.000 Rwf te sparen. 

Mediatrice werkt graag weer voor zichzelf. Voor de toekomst is haar doel over 
vijf jaar haar eigen winkel in kantoor, computer en elektronische apparatuur te 
hebben. 
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Naam: Charles 
Leeftijd: 27 
Bedrijf: fotografie en videoproductie 
 

Charles studeerde drama aan de universiteit en werkte zowel als acteur als regisseur, maar het is de invloed van 
een oom die hem zijn zakelijke richting gaf. 
Charles begon een fotografie- en videobedrijf na het afronden van de middelbare school in 2012. Het is zowel zijn 
hobby als zijn werk, maar tot nu toe heeft hij camera-apparatuur geleend of gehuurd om te werken. 
Charles nam deel aan de Lease-It-intake van november 2018 nadat hij van een vriend over het programma had 
gehoord. De training leerde hem hoe hij zijn bedrijf op de juiste manier kon runnen en alles kon vastleggen, wat hij 
doet om zijn bedrijf goed te organiseren. 
Nu Charles zijn eigen camera en een statief heeft, kan hij betere video/foto's maken die voorheen onmogelijk voor hem waren. 
Door werk van betere kwaliteit verwacht Charles meer in rekening te kunnen brengen en meer klanten aan te trekken. 
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Nadia begon vroeg als een ondernemer. Na het afronden van de middelbare school begon ze handtassen te kopen 
en verkopen, reclame deed ze via Instagram, WhatsApp en Twitter. Ze zegt echter dat het kappersvak haar droom 
was. “Ik had besloten dat wanneer ik de kans kreeg, dit was wat ik wilde doen.  

Nadia zag haar kans in een aankondiging voor het Lease-It-programma. Ze solliciteerde, werd geaccepteerd en 
voltooide haar training in december 2018. Nadia zegt dat ze veel van de training heeft geleerd, maar wat haar echt 
bijbleef was: “dat ik hard moet werken, positief en zelfverzekerd moet blijven, en me niet moet laten ontmoedigen. 
Een ondernemer is een risiconemer." 

ACB adviseerde Nadia om een bestaande kapsalon over te nemen in plaats van vanuit het niets te beginnen. 
Kapsalons zijn goede zaken in Rwanda en ze verwacht volledig de lease binnen drie jaar te kunnen afbetalen. Na een 
maand te hebben gewerkt, de lease te hebben betaald, haar vier werknemers en andere kosten, kon Nadia 110.000 
Rwf sparen. Ze zegt: "het kan van maand tot maand variëren, niet alle maanden zijn hetzelfde" maar ze verwacht 
eenzelfde spaarniveau te behouden. 

Nadia maakt er een punt van innovatief te zijn en begint reclame te maken voor haar bedrijf op sociale media. Nadat 
ze deze salon heeft afbetaald, wil Nadia uitbreiden en meer salons openen in de stad. 

Naam: Nadia 
Leeftijd: 22 
Zakelijk: Haarverzorging 
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Naam: Clement 
Leeftijd: 36 
Bedrijf: Gasflessenwinkel 
 

Clement wilde al lang een eigen bedrijf hebben. 
Toen vrienden hem vertelden over het Lease-It-
programma, schreef hij zich in voor een training in 
april 2018. Tijdens de training ging hij op zoek was 
naar een zakelijk idee. Hij realiseerde zich dat het 
recente overheidsbeleid van het geleidelijk 
afschaffen van zeer vervuilende houtskool als 
kookbrandstof betekende dat de vraag naar gas 
alleen maar snel kon gaan groeien. 
 
Een bedrijf hebben betekent veel voor Clement. Hij 
heeft een universitaire graad in wetenschap en 
administratie, maar is lange tijd werkloos geweest, 
ondersteund door zijn vrouw. Het inkomen van zijn 
vrouw leverde het geld op om een winkel te huren 
en een kleine voorraad gasfornuizen te kopen voor 
verkoop. Via het Lease-It-programma verwierf 
Clement een voorraad gasflessen. 
 
Clement zegt dat de Lease-It-training zijn kijk heeft 
veranderd. Hij voelt zich nu verantwoordelijk, 
verantwoordelijk voor zijn bedrijf en om verder te 
denken dan waar hij nu is. Hij heeft aandacht 
besteed aan marketing, huis-aan-huis bij mensen 
die in zijn buurt wonen, om hen over zijn bedrijf te 
vertellen en hen zijn telefoonnummer te geven. 
 
Toen Clement de 76 gasflessen in zijn winkel zag 
aankomen, zag hij dat zijn dromen uit konden 
komen. Zijn vrouw was ook opgewonden en 
feliciteerde hem dat ze nu iets samen gaan 
opbouwen. 
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Naam: Daniel 
Leeftijd: 29 
Bedrijf: Partytent huren 

Daniel begon zijn eerste bedrijf in 2012 met alleen een 
computer waarop cd's en dvd's voor klanten werden 
gebrand, bijv. muziek, films, foto's. Hij voegde een 
kopieerapparaat en vervolgens een printer toe. Vervolgens 
een belastingdienstservice die mensen helpt bij het opstellen 
van hun belastingaangifte.  
 
Ervan overtuigd dat zijn Kabeza-bedrijf stabiel was, begon 
Daniel in 2015 te werken voor een partytent verhuurbedrijf 
met de bedoeling meer te weten te komen over dit type 
business.  Verhuur van feesttenten is groot in Rwanda. De 
grote witte tenten zijn in trek voor bruiloften, begrafenissen 
en gemeenschapsevenementen, om schaduw te bieden 
tegen de zon en beschutting tegen de regen. Tegen 2015 had 
Daniel genoeg geld van zijn Kabeza-bedrijf en de 
samenwerking met het verhuurbedrijf om zijn eigen tenten 
te kopen. Naast zijn Kabeza-activiteiten en werkzaamheden, 
schreef Daniel zich ook in voor werktuigbouwkunde aan de 
Rwanda University. 
 
Hoe druk hij ook was, Daniel wilde verder gaan in zaken. 
Toen Daniel over Lease-It hoorde van een vriend, sloot hij 
zich aan bij de intake van juli 2019, dezelfde maand dat zijn 
tenten werden vernietigd bij een brand in de werkplaatsen 
waar ze werden opgeslagen. 
"Lease-It heeft mijn bedrijf opnieuw opgestart", zegt Daniel. 
Via het Lease-It-programma heeft Daniel zijn tentvoorraad 
vervangen terwijl hij de verzekeringsclaims voor zijn verloren 
tenten nastreefde. Gevraagd waarom hij bij tenten is 
gebleven, legt Daniel het bedrijfsmodel uit. 
 
Een tent voor 500 personen kost ongeveer 5.000.000 Rwf. Na 
arbeid en transport maakt Daniel tussen de 450.000 en 
550.000 Rwf per verhuur bruto winst. Hij verhuurt zijn tenten 
maximaal vijf keer per maand. "Ik verdien goed geld," zegt 
Daniel glimlachend. 
Daniel's doelen zijn om zijn bedrijven op te bouwen en mensen in 
dienst te nemen om ze op te leiden. Vervolgens hoopt hij zijn 
werktuigbouwkundig diploma te gebruiken in nieuwe zakelijke 
ondernemingen. 


