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Microfinanciering: een belangrijk instrument 
om armoedevermindering te realiseren?
Een van de belangrijke activiteiten van de stedenband betreft microkrediet. Met de NGO ASODELCO 
hebben we vrouwen in San Carlos door middel van het microkredietproject EmprendeMujer 
toegang tot een microkrediet gegeven waarmee ze hun bedrijfje verder kunnen ontwikkelen. Tevens 
kunnen deze vrouwen gebruik maken van een coach, die onder andere adviezen verstrekt over de 
bedrijfsvoering. 
 

Door: Robert Lensink, portefeuillehouder Microfinanciering  
Stedenband 

In dit artikel wil ik iets uitgebreider aandacht schenken aan mi-
crokrediet, en het meer algemene begrip microfinanciering. Ik zal 
uiteenzetten wat er wordt bedoeld met microkrediet en   
microfinanciering, wat de belangrijkste activiteiten zijn van 
microfinancieringsinstellingen, en wat er uit onderzoek bekend 
is over de bijdrage van microfinanciering aan de oplossing van 
wereldwijde armoedeproblemen.   

 
De (initiële) populariteit van microkrediet
Microkrediet wordt verschaft door microfinancieringsinstellin-
gen. Deze hebben tot doel financiering ter beschikking te stellen 
aan kleine projecten die worden uitgevoerd door personen, met 
name vrouwen, die geen toegang hebben tot klassieke financie-
ringsbronnen, zoals commerciële banken. Hierbij kan gedacht 
worden aan kleine ondernemingen, minderheden en collectieve 
projecten. De bedragen die worden uitgeleend zijn gering.  
Wereldwijd gaat het veeleer om honderden euro’s dan om bedra-
gen van duizenden euro’s per lening. 
Microkrediet staat al geruime tijd in de belangstelling.   >> 

Stedenband Groningen - San Carlos

Microfinanciering EmprendeMujer -  
microkrediet voor vrouwen
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>>   Het aanbieden van microkredieten door formele financiële 
instellingen werd in belangrijke mate geïnitieerd door de eco-
noom Muhammad Yunus, die in 1983 besloot om een bank voor 
de allerarmsten op te richten, de Grameen Bank in Bangladesh. 
Microfinanciering bestond echter al lang voordat de Grameen 
Bank haar activiteiten startte. De 19e-eeuwse kredietcoöperaties 
worden door velen gezien als het begin van microfinanciering. 
Tevens zijn er veel voorbeelden van voorlopers van microkrediet 
te vinden in de informele financiële sector, bijvoorbeeld in de 
vorm van zogenaamde roterende spaar- en kredietinstellingen 
(ROSCAS), waarbij een groep mensen op gezette tijden bij elkaar 
komt,  en iedereen een vooraf afgesproken bedrag in een pot 
stopt, en waarbij één persoon het gehele bedrag mag gebruiken. 
Muhammad Yunus heeft er echter voor gezorgd dat er wereldwijd 
veel aandacht kwam voor microkrediet.  
Het voorbeeld van de Grameen Bank heeft veel navolging 
gekregen, met name in Latijns-Amerika en Zuid-Azië. Bekende 
voorbeelden zijn Banco Sol in Bolivia, Bank Rakyat in Indonesië 
en BRAC in Bangladesh. Ook in andere continenten wordt er veel 
microkrediet aangeboden, bijvoorbeeld in Afrika, maar ook in 
Europa. De populariteit van microkrediet wordt duidelijk door 
de enorme toename van het aantal microfinancieringsinstellingen 
gedurende de laatste 25 jaar. Zo steeg het aantal microfinancie-
ringsorganisaties van 618 tot ongeveer 3500 tussen 1997 en 2007. 
Het aantal ontvangers van microkrediet nam in deze periode ook 
enorm toe, van 13,5 miljoen tot 155 miljoen. Momenteel zijn er 
wereldwijd zelfs meer dan 10,000 microfinancieringsinstellingen, 
die meer dan 200 miljoen mensen, van wie 80% vrouwen, een  
microkrediet verschaffen. Meer dan de helft van de ontvangers 
van microkrediet behoren tot de groep van allerarmsten in de we-
reld, met een inkomen beneden 1,5 dollar per dag. De wereldwij-
de populariteit van microkrediet werd nogmaals bevestigd toen 
de VN besloten 2005 uit te roepen tot het jaar van het microkre-
diet. Tevens kreeg Muhammed Yunus in 2006 de Nobelprijs voor 
de Vrede.  

Wat doen microfinacieringsinstellingen?
Microfinancieringsinstellingen zijn bekend om hun gebruik van 
innovatieve methoden om op een min of meer marktconforme 
wijze de kredietverlening aan de armen te verbeteren. Een van 
de meest bekende activiteiten van microfinancieringsinstellin-
gen bestaat uit het verschaffen van microkrediet in de vorm van 
groepsleningen. Wanneer een bank een krediet aan een individu 
verschaft, wordt er normaliter een schuldcontract ondertekend. 
Dit is een document dat uiteenzet welke schulden zijn aangegaan. 
Een standaard schuldcontract is gebaseerd op een individuele 
lening. Het gaat hier om een transactie tussen een bank en een 
individu. Bij groepsleningen wordt een lening verschaft aan een 
individu binnen een groep. Vaak is er bij groepsleningen sprake 
van collectieve aansprakelijkheid: wanneer een lid van de groep 
niet terugbetaalt, moet de rest van de groep de lening van het 
niet betalende lid opbrengen. In een dergelijke situatie leidt een 
groepslening tot wederzijdse financiële afhankelijkheid. 
Microfinancieringsinstellingen maken gebruik van groepslenin-

gen met wederzijdse financiële afhankelijkheid, omdat hiermee 
de kosten van het lenen van geld aan de armste bevolkingsgroe-
pen kunnen worden gereduceerd. Een groot probleem bij het 
lenen van geld aan arme mensen is dat de informatiekosten ten 
opzichte van de omvang van de lening relatief hoog zijn. Je moet 
hierbij denken aan kosten die gerelateerd zijn aan het verminde-
ren van het risico dat onbetrouwbare mensen besluiten om een 
lening op te nemen (het probleem van verborgen informatie: 
adverse selection) en het probleem dat mensen de lening voor 
onproductieve doeleinden gaan gebruiken (het probleem van 
verborgen beslissingen: moral hazard). Commerciële banken 
zullen potentiële kredietnemers aan een uitgebreid vooronder-
zoek onderwerpen; voorts dienen mensen die hebben geleend 
vaak gedurende de looptijd van het project te rapporteren over 
de voortgang. Deze methoden zijn echter te kostbaar wanneer 
het gaat om leningen van slechts enkele honderden euro’s en/of 
wanneer potentiële cliënten in afgelegen gebieden wonen. Daar-
naast vragen banken in vele gevallen om een onderpand dat kan 
worden opgeëist op het moment dat de verstrekte lening niet kan 
worden terugbetaald. Voor de allerarmsten is dit laatste meestal 
geen optie, omdat zij geen waardevolle bezittingen hebben die als 
onderpand kunnen dienen. Een groepslening met wederzijdse 
financiële afhankelijkheid zorgt er, in ieder geval theoretisch, 
voor dat de leners zelf zorgen dat iedereen terugbetaalt, door 
middel van het vormen van groepen van mensen die allemaal 

Nohemí Bellorín (l), uitvoerend directeur van ASODELCO, en Diego 

Obando, coach.
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betrouwbaar zijn, en door het ‘monitoren’ van het gebruik van 
de leningen, omdat niemand wil opdraaien voor de kosten van 
iemand anders. 
Vaak worden groepsleningen verstrekt in de vorm van een pro-
gressieve leningen. Bij een progressieve lening krijgen leners de 
mogelijkheid om steeds grotere bedragen te lenen indien zij op 
tijd aan de aflossingsverplichting hebben voldaan. Microfinancie-
ringsinstellingen maken gebruik van deze techniek om terugbeta-
ling van de lening te bevorderen; als iemand op tijd terugbetaalt, 
wordt zij/hij namelijk ‘beloond’ met de mogelijkheid om een 
grotere lening aan te gaan.   
Ondanks de door velen gemaakte associatie van microfinan-
ciering met microkrediet in de vorm van groepsleningen, doen 
microfinancieringsinstellingen veel meer. Groepsleningen zijn 
nog steeds populair, maar microfinancieringsinstellingen ver-
strekken in toenemende mate ook individuele leningen. Sommige 
microfinancieringsinstellingen zijn zelfs volledig overgegaan op 
individuele leningen. Bovendien bieden veel microfinancierings-
instellingen, naast microkrediet, ook andere financiële producten 
aan, zoals spaar- en verzekeringsproducten. Bekende voorbeelden 
zijn ziektekostenverzekeringen, levensverzekeringen en micro-
pensioenen. Dergelijke producten zijn soms van minstens even 
groot belang als microkrediet, omdat veel arme mensen geen mo-
gelijkheid hebben om te sparen bij een commerciële bank, en ook 
geen toegang hebben tot reguliere verzekeringsproducten. In de 

literatuur wordt de toenemende aandacht voor andere financie-
ringsproducten aangeduid met het proces van microkrediet naar 
microfinanciering. De voordelen hiervan zijn evident. In enkele 
gevallen is dit proces een beetje doorgeschoten, en zijn sommige 
microfinancieringsinstellingen nauwelijks meer te onderscheiden 
van normale commerciële banken. Een proces van commerciali-
sering is dan opgetreden. Dit geldt uiteraard niet voor ASODEL-
CO, onze samenwerkingspartner in San Carlos.  
Veel microfinancieringsinstellingen zijn tevens erg actief met 
betrekking tot het aanbieden van niet-financiële diensten, zoals 
het organiseren van bedrijfstrainingen om leden te helpen een 
bedrijfje op te starten, het organiseren van ‘gender’trainingen 
om meer aandacht te geven aan de positie van de vrouw, het 
geven van trainingen op het gebied van financiële geletterdheid, 
en, zoals ook ASODELCO doet, het beschikbaar stellen van 
een persoonlijke coach. Deze activiteiten worden aangeduid als 
microfinanciering-plus activiteiten, en zijn van groot belang in 
combinatie met financiële producten zoals microkrediet. 

Draagt microfinanciering bij aan armoedevermindering?
De vraag of microkrediet, of meer in het algemeen, microfinan-
ciering als een succes moet worden beschouwd of niet, houdt de 
academische gemeenschap al lange tijd bezig.  Een belangrijke re-
den voor de voortdurende discussie is dat het meten van impact 
erg moeilijk is, omdat het erg lastig is om vast te stellen   >> 

 Veel vrouwen uit het microkredietproject wonen op het platteland, vaak behoorlijk afgelegen en in de regentijd moeilijk te bereiken.
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>>   of een verandering in een bepaalde uitkomst, bijvoorbeeld 
minder armoede, het gevolg is van microfinanciering of van iets 
anders, bijvoorbeeld een algehele economische opleving. Een 
grondige evaluatie van de invloed van microfinanciering moet 
daarom beoordelen wat er zou zijn gebeurd zonder de microfi-
nancieringsinterventie. Ondanks het feit dat niemand met zeker-
heid kan zeggen wat de precieze bijdrage van microfinanciering 
is, is er de laatste jaren wel veel vooruitgang geboekt met betrek-
king tot onze kennis op dit gebied.  

Tot ongeveer 10-15 jaar geleden was er een bijna euforische stem-
ming over de potentiële mogelijkheden van microkrediet. Veel 
beleidsmakers en onderzoekers waren van mening dat toegang 
tot microkrediet een erg belangrijke rol zou kunnen spelen bij 
het verminderen van het wereldwijde armoedeprobleem. Het zou 
kunnen bijdragen aan een blijvende verhoging van het inkomen 
via investeringen in inkomensgenererende activiteiten en tot een 
mogelijke diversificatie van inkomensbronnen; het zou eveneens 
een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de scholing, 
gezondheidssituatie en huisvesting van de kredietnemer, en de 
economische en sociale positie van de vrouw in de samenleving. 
Recentelijk is de extreem positieve mening over de mogelijke bij-
drage van microkrediet aan het oplossen van armoedeproblemen 
echter in sterke mate genuanceerd. Meerdere studies hebben aan-
getoond dat toegang tot microkrediet, zonder additionele maat-
regelen, zelden zal leiden tot een grote armoedevermindering, 
laat staan transformatie van het leven van de microkredietont-
vangers. Microkrediet zal nooit voor iedereen de oplossing zijn, 
en het effect zal per situatie verschillen. Desalniettemin is het ook 
duidelijk dat toegang tot microkrediet een cruciale rol kan spelen 
in termen van het vertrekken van middelen voor het oplossen 
van dagelijkse consumptieproblemen, en ter vermindering van 

onmiddellijke noodsituaties, zoals een gezondheidscrisis. 
Een mogelijke reden voor de soms tegenvallende effecten van 
microkrediet als het gaat om armoedevermindering is dat som-
mige microfinancieringsinstellingen een erg hoge rente vragen, 
waardoor lenende klanten te maken krijgen met oplopende 
schulden. Bovendien zijn de vereisten die samengaan met het ver-
krijgen van een microkrediet soms erg rigide: de ontvangers van 
microkrediet kunnen soms slechts erg kleine, en korte termijn, 
leningen aangaan, die in maandelijkse, en soms zelfs wekelijkse 

termijnen moeten worden terugbetaald. De impact van micro-
krediet is veel groter als de microkredietcontracten flexibeler zijn, 
door bijvoorbeeld iets grotere leningen toe te staan, en door de 
terugbetaaltermijn te verhogen. 
Het is tenslotte belangrijk om er nogmaals op te wijzen dat veel 
microfinancieringsinstellingen niet alleen microkrediet verstrek-
ken. Ze bieden vaak een combinatie van microfinancieringsdien-
sten en andere ontwikkelingsdiensten aan. Armoede is een mul-
tidimensionaal probleem, en een vermindering vereist meerdere 
gecoördineerde maatregelen. De impact van microfinanciering in 
het algemeen, en microkrediet in het bijzonder, is in sterke mate 
afhankelijk van de technische en bedrijfskennis van de kredietne-
mer.  Om succesvol te zijn, zullen microfinancieringsinstellingen, 
naast het aanbieden van microkrediet, tevens het kennisniveau 
van hun ontvangers moeten vergroten. Dat kan worden gedaan 
door het organiseren van trainingen, of, zoals ASODELCO ook 
doet, door de leners de mogelijkheid te geven om een coach te 
raadplegen. Op deze manier kan microkrediet een werkelijke 
bijdrage aan de armoedevermindering leveren.   <<

Drie vrouwen in La Venada. Zij kregen krediet uit ons project voor het telen van onder meer voederbananen.
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EmprendeMujer - microkrediet voor vrouwen
Enige jaren geleden ontving Stedenband Groningen-San Carlos een zeer gulle donatie van een 
mevrouw uit Amsterdam: vijf jaar lang een jaarlijks bedrag van €7000. De donatie was bedoeld 
om een microkredietproject mogelijk te maken voor vrouwen met een zeer laag inkomen in de 
plattelandsgebieden van de gemeente San Carlos. Vanaf 2018 mochten ook vrouwen uit de stad San 
Carlos een aanvraag doen. Met het krediet kunnen vrouwen investeren in hun bedrijfje en op die 
manier inkomen verwerven voor het gezin. 

De eerste twee fondsjaren werden door de gemeente San Carlos 
uitgevoerd. Hoewel het project zelf goed verliep, vonden we de 
verantwoording door de gemeente onvoldoende, waardoor we 
op zoek zijn gegaan naar een nieuwe uitvoerder in San Carlos. In 
2015 vonden we de NGO ASODELCO bereid om deze taak op 
zich te nemen. Sindsdien beheert ASODELCO voor ons het fonds 
en voert de daaraan gekoppelde activiteiten naar grote tevreden-
heid uit. ASODELCO stelde ook een coach aan om de vrouwen 
uit het project te begeleiden en aansturing te geven waar nodig. 
Om zijn werk mogelijk te maken, ontvingen we van de oorspron-
kelijke donateur drie jaar lang nog een extra bedrag van €750 en 
investeerde de Stedenband zelf ook jaarlijks €400.

Het fonds is een revolverend fonds. Dat wil zeggen dat de vrou-
wen het gehele kredietbedrag terugbetalen en daarnaast rente 
over de lening betalen. De rente bedraagt 8%. Op die manier blijft 
het fonds gevuld en kunnen er steeds nieuwe aanvragen gedaan 
worden. 
Omstreeks april 2020 verwachten we de verantwoording over het 
laatste projectjaar dat we met het vijfjarenfonds hebben mogelijk 
gemaakt. 
In 2018 ontvingen we een nieuwe donatie voor microkredietacti-
viteiten van Henk Raatjes. Bij het afscheid van zijn werk vroeg hij 
zijn gasten als cadeau een donatie hiervoor. Datzelfde jaar stelden 
we ook onze donateursactie in het teken van microkrediet. In 
2019 ontvingen we nog twee extra giften voor het project. Naast 
het fondsgeld dat door ASODELCO wordt beheerd, is er nu in 
Groningen een extra bedrag van bijna € 5000 beschikbaar. Hoe 
we dit bedrag precies gaan inzetten, wordt in nauw overleg met 
ASODELCO bepaald. 
Ineke de Groot, ‘onze vrouw in San Carlos’, interviewde in no-
vember en december 2019 een aantal vrouwen uit het project. Er 
kwamen verschillende zaken aan bod, zoals de hoogte, looptijd 
en voorwaarden van het krediet, de rol van de coach, de vraag of 
de vrouwen zelf kunnen beslissen over hun bedrijf en de beste-
ding van het krediet, en over hun positie binnen het gezin. Ook 
mochten ze aanbevelingen doen met betrekking tot het krediet. 
Muriël Duindam bouwde de uitkomsten van de interviews om tot 
verhalen. In deze ¡Enlace! zijn er acht te lezen. 

 
 

Luz Marina Miranda - Melchorita
‘Mijn naam is Luz Marina Miranda. Ik ben 27 jaar, ben getrouwd 
en heb twee kinderen van 10 en 6 jaar. Ik woon in Melchorita.

Via Reyna, een bekende van mij, met wie ik nu in de kredietgroep 
zit, hoorde ik van de mogelijkheid om een krediet af te sluiten en 
intussen heb ik al een derde krediet via ASODELCO ontvangen.

Mijn bedrijfje draait om het kopen en vetmesten van varkens, 
waarna ik het vlees verkoop in San Carlos. 

De looptijd van mijn huidige krediet is anderhalf jaar. Ik ontving 
deze keer U$ 500. Hiervoor bedroegen de kredieten U$ 350 en 
U$ 450. In augustus 2021 moet ik de lening afbetaald hebben. 
Elke drie maanden betaal ik een deel van het krediet plus rente 
terug. De eerste afbetaling is een bedrag van C$ 3655, iets meer 
dan U$ 100.
De eigendomspapieren van het huis van Reyna gelden als onder-
pand voor de lening. 
We zijn in onze groep met zes vrouwen; allemaal familieleden en 
buurvrouwen. We houden ons allemaal bezig met landbouw, dus 
het zaaien en oogsten van maïs en bonen, en met veeteelt. Ik ben 
de enige van de groep die enkel vlees verkoopt.

Elke keer als ik een krediet ontvang, volg ik eerst een training 
bij ASODELCO. Daarnaast maak ik graag gebruik van de coach, 
die regelmatig langs komt en ons van advies voorziet. Hij checkt 
altijd de dieren, de grond en de gewassen als hij komt.   >> 
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>>   Zonder het project van ASODELCO had ik mijn bedrijfje 
niet kunnen uitbouwen. Ik heb geen geld om te kunnen investe-
ren en ook geen onderpand voor een lening.
Ik ben positief over het krediet, want ik heb nu meer mogelijkhe-
den. 
Eerst had ik in Melchorita een ambulante handel en ging dus 
langs de huizen om te verkopen. Nu verkoop ik vanuit een punt 
op de markt in San Carlos. Dat betekent voor mij meer gemak en 
ook meer kopers. Al met al heeft ons gezin door dit krediet nu 
meer financiële zekerheid. We bedanken daarom de donateur die 
dit mogelijk maakte heel hartelijk voor deze kans!

Als ik nog een aanbeveling mag geven, dan zou ik zeggen: ver-
hoog het kredietbedrag en sta toe dat er meer dan twee kredieten 
gegeven mogen worden.’

Aleyda Espinoza Laguna - La Venada
‘Mijn naam is Aleyda Espinoza en ik ben 26 jaar. Ik ben alleen-
gaand en heb geen kinderen. Ik woon in La Venada.
Ik hoorde voor het eerst over het krediet via een vriendin van me, 
die al gebruik maakte van de mogelijkheden bij ASODELCO.
Ik kreeg in februari 2019 het krediet, een bedrag van U$ 500. De 
looptijd is 18 maanden, dus in september 2020 moet het afbetaald 
zijn. Ik moet in twee keer terugbetalen en de eerste afbetaling is 
het hoogst. 

Het krediet gebruik ik om kalveren, koeien, varkens en kippen te 
kopen, om vervolgens de producten daarvan te verkopen. Denk 
aan kaas, melk, eieren, room etc. 
Als onderpand heb ik mijn huis, dat staat op mijn naam. Ik zit in 

een groep met vier andere vrouwen: familie en een vriendin.
Ik maak graag gebruik van de coach. Hij geeft ons adviezen, 
bijvoorbeeld over hoe het kredietgeld ingezet kan worden en niet 
aan andere zaken besteed mag worden, en dat het belangrijk is 
te voldoen aan de betalingsverplichtingen, maar ook over hoe 
rendabel een bepaald dier is. 
Of ik mijn bedrijfje zonder krediet had kunnen realiseren? Nee, 
want ik had niet het kapitaal om te kunnen starten en ik weet niet 
of ik ergens anders een krediet had kunnen krijgen. Misschien 
wel, maar dan waarschijnlijk een veel lager bedrag.
Ik ben dus heel blij met dit krediet, en de voorwaarden zijn goed. 
Je hebt de tijd om het geld voor de afbetaling bij elkaar te sparen. 
Mijn inkomen is verbeterd, en ik heb ook al winst gemaakt. Daar-
mee kan ik weer verder werken. Mijn bedrijfje is dus misschien 
wel levensvatbaar na dit eerste krediet, maar een extra krediet zou 
wel fijn zijn, want je moet blijven investeren. Bijvoorbeeld zorgen 
voor voldoende gras(land), de afrastering onderhouden, de die-
ren inenten tegen ziektes et cetera.
Als groep zijn we door het krediet ook groter gaan denken. We 
verkopen nu meer, omdat we meer kunnen produceren. En dus 
hebben we ook meer winst. 
Beslissingen over het krediet en het bedrijf neem ik zelf, maar 
soms overleggen we binnen de groep. We geven elkaar advies en 
brengen elkaar soms ook op nieuwe ideeën. Zelf studeer ik ook 
nog, want ik wil een apotheek beginnen; die hebben we hier nog 
niet in de buurt. 
Het krediet heeft bijgedragen aan mijn zelfstandigheid. Ik verdien 
nu zelf en hoef anderen niet om geld te vragen als ik iets wil doen. 
Dat is voor de toekomst ook fijn: ik kan doelen stellen en omdat 
ik geld heb, kan ik ideeën verwezenlijken.’

Carmenza Maradiaga Díaz - Cruz Verde
‘Ik ben Carmenza, 56 jaar en getrouwd. Ik woon in Cruz Verde 
en heb zes kinderen, waarvan er twee nog thuis wonen.
Via doña Nohemí en Lisnory van ASODELCO hoorde ik over 
het krediet. Ze kwamen langs in onze gemeenschap en vertelden 
erover. 

Ik heb nu voor de derde keer een krediet gekregen voor land-
bouw. Ik verbouw bonen en maïs en heb daarnaast ook een 
winkeltje aan huis.
Het kredietbedrag is U$ 500 en de looptijd is 14 maanden. In juli 
2020 moet het afbetaald zijn. 
Als onderpand heb ik de eigendomspapieren van het huis van een 
vriend kunnen gebruiken. 
Samen met vier andere vrouwen vorm ik een kredietgroep. Dit 
zijn allemaal familieleden en bekenden. Tot nu toe gaat het terug-
betalen goed. We hebben als groep een keer uitstel van betaling 
gekregen, omdat een deel van de oogst verloren was gegaan.
Over de coach en ASODELCO ben ik heel tevreden. De coach 
komt langs en is een heel verantwoordelijk iemand. Hij checkt 
alles en geeft ons adviezen. Hij heeft zeker een meerwaarde! Hij is 
een goede trainer, die ons ondersteunt, stimuleert en ons ook op 
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nieuwe ideeën brengt.
Zonder een krediet zou ik mijn activiteiten niet kunnen uitvoe-
ren. Eerder heb ik via een andere organisatie ook drie kredieten 
gekregen, maar de rente was daar erg hoog en de mensen vond ik 
onvriendelijk. Ze leken alleen geïnteresseerd in het innen van de 
gelden. 
Over het krediet van ASODELCO ben ik heel tevreden. De voor-
waarden zijn goed en de rente is laag. Dat is voor ons gunstig. En 
ze zijn ook flexibel.
Ik denk dat ik mijn activiteiten zoals ze nu zijn kan voortzetten 
zonder nog een extra krediet, maar ik hoop dat ik toch nog in 
aanmerking kan komen voor een nieuwe lening, zodat ik mijn 
handel verder kan uitbreiden. 
De manier van verkopen van mijn producten is met het krediet 
niet veranderd. Er komt een vrachtwagen langs en die koopt de 
oogst op. Maar nu hebben we wel meer producten voor de ver-
koop, en meer diversiteit. 

Beslissingen over het krediet en de activiteiten neem ik altijd 
samen met mijn man. Hij helpt me ook met het werk op het 
land. Wel merk ik dat ik meer zelfstandigheid heb nu ik ook het 
winkeltje heb.
Ik heb geen aanbevelingen, maar wil wel graag de mevrouw die 
met haar donatie dit krediet heeft mogelijk gemaakt heel erg 
bedanken en mijn groeten aan haar overbrengen.’

Ana Cecila Bravo - San Carlos stad
‘Mijn naam is Ana en ik ben 24 jaar. Ik ben getrouwd en heb drie 
kinderen in de leeftijd van 9, 5 en 2 jaar. Ik woon in San Carlos 
stad. 
In mei 2019 ontving ik een krediet van U$ 400 voor een pulpería 
(een winkeltje aan huis). Hier verkoop ik vooral basisartikelen, 
zoals rijst, olie, suiker, koffie, zeep en frisdrank.
Via mijn schoonzus hoorde ik over het krediet; zij had al eerder 
met een krediet van ASODELCO gewerkt.

Mijn krediet heeft een looptijd 18 maanden, eind 2020 moet het 
gehele krediet zijn afbetaald. Elke maand betalen we een vast 
bedrag af. Als onderpand heb ik een stuk grond dat ik heb geërfd, 
ingezet. 
Samen met mijn schoonmoeder en schoonzus vormen we kre-
dietgroep en hebben we een groepslening. Dat wil zeggen dat als 
één van de vrouwen in de groep een afbetaling niet kan doen, de 
anderen dit voor hun rekening moeten nemen. Gelukkig is dat bij 
ons nog niet voorgekomen. 

Mijn schoonmoeder koopt en verkoopt vis, maar heeft een 
slechte gezondheid, dus dat is wel moeilijk. Mijn schoonzus heeft 
sinds kort een kleine schoonheidssalon naast mijn winkeltje. Als 
het nodig is, helpen we elkaar bij de werkzaamheden. 
De coach heb ik nog niet gezien. Er is door ASODELCO wel een 
inspectiebezoek aangekondigd, maar ze zijn nog niet geweest. 
Ik werkte eerder als schoonmaakster, maar met de kinderen is 
het praktischer om thuis te zijn, bij hen in de buurt. Mijn man 
werkt als metselaar, maar heeft geen vast werk. Het is dus altijd 
afwachten of er een klus voor hem is; vorig jaar met de wegblok-
kades die aan het begin van de crisis werden opgeworpen, had hij 
maandenlang geen werk. 
Ik ben heel blij met het krediet, want zonder dat had ik geen grote 
uitgaven kunnen doen, zeker niet met de huidige crisis. Nu heb 
ik een nieuw winkeltje en kan ik meer artikelen aanbieden dan 
voorheen; toen verkocht ik wat ijs enzo uit de vriezer thuis. 
En met de onregelmatige klussen van mijn man, zorg ik nu voor 
het inkomen van het gezin!   >>



>>   Per week investeer ik ca. C$ 3000 (ongeveer €79). De winst 
per week is verschillend, meestal ligt dat rond de 500-600 córdo-
bas (ca. €14-16), maar soms is het maar C$150 of juist C$ 1000 
(€26). 
Door mijn bedrijfje voel ik me gesterkt in mijn positie binnen de 
familie. Mijn schoonmoeder en -zus hebben altijd gewerkt, en 
ik voelde me wel minder toen ik geen werk had. Nu heb ik zelfs 
een bankrekening kunnen openen en een verzekering kunnen af-
sluiten, zodat we wat achter de hand hebben voor mijn kinderen, 
mocht mij iets overkomen. Ook binnen het gezin kan ik meer 
zelfstandig opereren en neem ik ook beslissingen zonder overleg 
met mijn man, al beslissen we over bepaalde zaken natuurlijk 
samen. Ik hoef hem nu ook niet meer om geld te vragen (en hij 
hoeft niet meer te zeggen dat hij het niet heeft…), want ik heb nu 
eigen inkomsten voor het gezin. 
Of ik gebruik zal maken van een mogelijk tweede krediet, weet ik nog 
niet. Ik wil het wel graag, want ik wil mijn winkeltje verder uit kunnen 
breiden met andere artikelen. Maar het zijn moeilijke tijden en mijn 
schoonmoeder wil zich niet nog een keer verplichten aan een krediet 
vanwege haar leeftijd en gezondheidstoestand.
Als ik aanbevelingen mag doen, dan zijn dat er twee: het zou mooi zijn 
als we vanuit ASODELCO steun gaan krijgen en ze ons bezoeken, en ik 
zou het goed vinden als er meer kredieten achter elkaar mogelijk zijn.’

Yolanda María Obando Romero - San Carlos stad
‘Mijn naam is Yolanda en ik ben 52 jaar oud. Ik heb een partner 
en drie kinderen van 23, 18 en 13 jaar. De oudste woont zelfstan-
dig, maar de jongste twee wonen thuis en zitten nog op school.
Ik hoorde over het krediet van een bestuurslid van ASODELCO 
en zag daarin een mooie kans. Ik heb een cafetín (een verkoop-
punt van kleine versnaperingen en drankjes) op het terrein van 

de school Juanita Vigil. Dat is open als de school open is. Ook 
verkoop ik vanuit huis kaas en (gekookte) bonen.
Mijn krediet heb ik maart 2019 ontvangen en bedraagt U$ 500.  
Ik betaal elke maand een bedrag af. Deze maand was dat C$ 1457, 
circa U$ 44. De looptijd is een jaar, dus eind maart 2020 moet het 
krediet afbetaald zijn. Mijn huis is mijn onderpand. Mijn dochter 
Valeria woont daarin. Zij krijgt ook een krediet uit het project en, 
samen met een vriendin van me, hebben we een groepslening. 
Gelukkig lukt het ons alle drie elke maand om de afbetaling te 
doen, dus we hebben nog niet voor elkaar hoeven in te staan. 
Toen ik het krediet ontving, werden er twee trainingen gegeven 
over bedrijfsvoering, administratie enzovoort. 
Daarnaast is er een coach die om de veertien dagen langs komt, 
meedenkt en supervisie geeft. Dat helpt ons goed.
Zonder het krediet was het voor mij niet mogelijk geweest om 
een bedrijfje op te starten. Bij andere kredietverstrekkers is de 
rente zo hoog, dat had ik nooit kunnen opbrengen. Voor mij is 
het krediet een groot goed. Nu heb ik mijn eigen bedrijfje en zorg 
ik voor inkomen voor het gezin. Het krediet heeft me de financi-
ele ruimte gegeven om het cafetín te verbeteren, zowel voor wat 
betreft het gebouwtje als de hoeveelheid en diversiteit van pro-
ducten, en het stelt me ook in staat om meer te verkopen, omdat 
ik meer kan investeren. Zo verkocht ik bijvoorbeeld eerder 25 
zakjes bananenchips, maar kan ik er nu 50 verkopen. Nu ik meer 
inkomsten heb, heb ik ook meer individuele vrijheid en de ruimte 
om zelf beslissingen te nemen.
Het zou fijn zijn als ik in aanmerking kan komen voor nog een 
tweede krediet uit het programma. Dat zal helpen bij het verder 
ontwikkelen van de activiteiten. Ik vind het wel jammer dat er 
maar twee kredieten gegeven mogen worden. Als er meer moge-
lijk is, kun je het bedrijf verder uitbreiden en ontwikkelen, waar-
door er meer inkomen voor mijn gezin verdiend kan worden.

8     
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Ik vind de voorwaarden van het krediet goed en heb eigenlijk 
maar twee aanbevelingen. De eerste is: stel meer dan twee lenin-
gen per persoon/groep beschikbaar, op voorwaarde dat de groep 
verantwoordelijkheid en discipline heeft getoond. Een andere is 
dat ik het erg interessant zou vinden als er cursussen aangeboden 
gaan worden op het gebied van manualidades (handwerk), zodat 
er nog meer mogelijkheden zijn om wat geld te verdienen.’  

Reyna Isabel Barrera - Melchorita
‘Ik ben Reyna Isabel Barrera, 39 jaar oud en wonend in Melcho-
rita. Ik heb een partner en vier kinderen. Twee daarvan zijn al 
volwassen en wonen niet meer thuis. 
Ik hoorde via via over de kredietmogelijkheid. Een nicht van mij 
werkte bij Usura Cero, een kredietprogramma van de overheid. 
Daar kon ik echter geen krediet krijgen. Maar mijn nicht kende 
Diego [de coach, red.] en zo is het gekomen. 
Ik heb bij ASODELCO nu een derde krediet gekregen. De eerste 
twee bedroegen U$ 350 en U$ 450. Nu gaat het om een bedrag 
van U$ 500. De looptijd is 18 maanden. In augustus 2021 moet 
het afbetaald zijn. Ik gebruik het krediet voor het verbouwen van 
maïs en bonen en daarnaast verkoop ik ook AVON-producten 
(cosmetica die via een catalogus besteld kunnen worden en vaak 
op krediet). 

Iedere drie maanden moet ik een afbetaling doen. De eerste 
afbetaling is een bedrag van C$ 3655, iets meer dan U$ 100. Als 
onderpand heb ik de eigendomspapieren van mijn huis gebruikt.
We zijn in onze groep met zes vrouwen, familie en buren. We zijn 
dus verantwoordelijk voor elkaar, maar gelukkig heeft niemand 
van ons nog een betalingsachterstand gehad.
Bij de overhandiging van de kredieten heb ik twee keer de work-
shops van ASODELCO bijgewoond. Ook maak ik gebruik van de 
coach. Hij legt ons uit hoe we het beste te werk kunnen gaan bij 
het verbouwen van de gewassen, geeft ons adviezen en inspec-
teert de velden. Hij komt zo’n twee tot drie keer langs tijdens een 
kredietperiode, geeft tekst en uitleg, en belt ons ook regelmatig. 
We kunnen altijd bij hem terecht met vragen. 
Zonder krediet kun je de activiteiten niet op dezelfde manier 
uitvoeren, want zonder beginkapitaal kun je veel minder be-
reiken. Ik had bij een andere organisatie geen krediet kunnen 
krijgen. Daar zijn de voorwaarden vaak veel moeilijker om aan te 
voldoen, en de rente is erg hoog. 
Ik vind de voorwaarden van het krediet van EmprendeMujer 
goed en de rente is laag. Met het krediet kan ik meer inzaaien, 
mijn bedrijf verder ontwikkelen en dus meer winst maken. Zon-
der een vervolgkrediet kan ik mijn bedrijf wel voortzetten, maar 
niet op dezelfde manier of in dezelfde mate. Een ander voordeel 
van het krediet is dat we nu een verkooppunt op de markt in San 
Carlos hebben. Eerder verkochten we aan huis in Melchorita. 
Beslissingen neem ik samen met mijn man. We bespreken altijd 
alles samen. Wel heb ik meer zelfstandigheid en aanzien in het 
gezin, want ik ben aan het werk. En we hebben nu meer financi-
ele zekerheid. Ik ben dan ook dankbaar voor het krediet. 
Als ik een aanbeveling mag doen, zou ik zeggen: verhoog het 
kredietbedrag. Dat zou nog beter zijn.’

Valeria Yolanda Martínez Obando - San Carlos stad
‘Ik ben Valeria Yolanda Martínez Obando en ik ben 23 jaar. Ik 
ben getrouwd en heb twee kleine kinderen. 
Via mijn moeder wist ik dat ik een krediet bij ASODELCO kon 
aanvragen en in maart 2019 kreeg ik het krediet van totaal U$ 
500. De looptijd is een jaar en elke maand moet ik afbetalen. 
Deze maand betaalde ik C$ 1455, wat ongeveer U$ 44 is. Als 
onderpand heb ik het huis van mijn moeder in kunnen zetten.
Onze groep bestaat uit drie personen: mijn moeder, een vriendin 
van mijn moeder (doña Justina) en ikzelf. Toen we het krediet 
kregen, hebben we twee trainingen gevolgd.
Ik gebruik het krediet voor verschillende dingen: ik verkoop 
schoenen die in Nicaragua worden gemaakt en één keer per 
maand verkoop ik tweedehands kleding. Ook help ik bij de ver-
koop van groenten in de markthal. Dit is het bedrijfje van doña 
Justina. 
De coach van ASODELCO komt regelmatig langs om te checken 
hoe alles loopt. Hij helpt ons door raad te geven. 
Voor mij zou het moeilijk zijn geweest om elders een lening te 
krijgen en zonder krediet had ik niet kunnen starten met mijn 
activiteiten, want geld voor de eerste investering had ik niet.  >> 



10     

>>   Ik ben heel positief over het krediet, want anders had ik niet 
kunnen ondernemen en dus ook geen inkomen kunnen genere-
ren. Het inkomen van mijn gezin is verbeterd nu ik dingen kan 
verkopen.

Ik hoop dat ik mijn bedrijfje voort kan zetten na dit krediet, maar 
ik hoop toch dat ik nog voor een vervolgkrediet in aanmerking 
kom, want eigenlijk zijn één of twee leningen te weinig om zelf-
voorzienend of winstgevend te zijn. 

De beslissingen over het krediet en over hoe ik het inzet voor 
mijn bedrijf neem ik zelf. Soms samen met de andere vrouwen uit 
de groep. Ik voel me nu onafhankelijker dan eerst, want met het 
geld dat ik heb gekregen, bereik ik meer zelfstandigheid. Ik heb 
nu meer financiële zekerheid en controle over de toekomst.
Voor het project heb ik twee aanbevelingen: maak een hoger 
kredietbedrag mogelijk en stel meer achtereenvolgende kredie-
ten beschikbaar, dus meer dan de nu maximaal toegestane twee 
kredieten.’

Concepción Artola Morales - Melchorita
Mijn naam is Concepción. Ik ben 62 jaar oud, getrouwd, en 
moeder van vier kinderen. Mijn twee volwassen zoons wonen 
niet meer thuis.
We hoorden via via over de kredietmogelijkheden bij ASODEL-
CO en zijn zelf gaan informeren. Ik heb nu voor de derde keer 
een krediet gekregen. Dat bedraagt U$ 500 en heeft een looptijd 
van 18 maanden. Iedere drie maanden moet ik een afbetaling 
doen. De eerste was C$ 3655, iets meer dan U$ 100. Als on-
derpand heb ik de eigendomspapieren van het huis van Reyna 
kunnen gebruiken. Ik zit in dezelfde groep als Reyna, die uit zes 
vrouwen bestaat. 

Ik heb bij ASODELCO twee keer workshops gevolgd. Ook maak 
ik gebruik van de coach. Hij helpt ons bij problemen; toen we door 
de orkaan Otto de maïsoogst grotendeels hadden verloren, hebben 
we een maand uitstel van betaling gekregen. Ook brengt hij ons op 
ideeën over hoe we ons werk het beste kunnen aanpakken. 
Zonder het krediet had ik mijn activiteiten niet kunnen uitvoe-
ren. Je hebt simpelweg het geld niet bij de hand. Ik denk ook niet 
dat ik elders een krediet had kunnen krijgen. 

Het krediet werkt goed en de voorwaarden zijn ook goed. Je weet 
van te voren al wanneer je moet afbetalen, dus je hebt tijd om het 
bij elkaar te zoeken. 
Als ik geen krediet meer krijg, ga ik ook door met het bedrijfje 
(‘als we de oogst tenminste niet weer verliezen’, voegt dochter 
Reyna toe).
Ik vind dat er meer dan twee kredieten nodig zijn om verder te 
kunnen investeren in het bedrijfje. De winst per oogst is tussen 
de C$ 8000 en C$ 15000 (ca. U$ 218 en U$ 410). We hebben twee 
oogsten per jaar.
Het krediet heeft ervoor gezorgd dat we nu anders kunnen ver-
kopen. We hebben nu een verkooppunt in San Carlos, we krijgen 
beteren prijzen en kunnen meer verkopen. Hiervoor verkochten 
we kleinere hoeveelheden en moesten we het hebben van ambu-
lante verkoop in Melchorita. We wachten met de verkoop tot de 
prijzen stijgen. Nu betaal je bijvoorbeeld voor een quintal (100 
pond) nieuwe bonen C$ 3000 (U$ 82). 
Beslissingen neem ik samen met mijn man en soms met de vrou-
wen uit de groep. Ik heb altijd samengewerkt met mijn man. Ik 
merk niet dat mijn aanzien in het gezin is veranderd; ik ontvang 
hetzelfde respect als voorheen.   <<
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Dichtershoek - Ernesto Cardenal

Nagekomen bericht
Bij ‘het ter perse gaan’ van deze ¡Enlace! bereikte ons het droeve bericht dat de dichter Ernesto Cardenal op 1 maart 2020, op 95-jarige 
leeftijd, is overleden ten gevolge van hart- en nierfalen. De regering kondigde onmiddellijk, bij monde van de vicepresident (en echt-
genote van president Daniel Ortega) Rosario Murillo drie dagen af van nationale rouw. In het decreet sprak zij dank uit aan God dat 
Hij deze dichter had geschonken aan het volk van Nicaragua; een ‘dichter-broeder’ die zij ‘ten diepste bewonderde’ en ‘trots en glorie 
van de natie’ noemde. Dat zijn grote woorden voor iemand die hem eerder nog, vanwege zijn kritiek op haar regime, publiekelijk had 
beschimpt en uitgeroepen tot verrader van de revolutie.

In deze ¡Enlace! draait alles om microkrediet. Het gedicht ‘Het mobieltje’ dat vandaag centraal staat in 
de rubriek Dichtershoek sluit daar tot op zekere hoogte bij aan. Net als een munt of een medaille heeft 
dit gedicht namelijk twee kanten. De ene kant van de medaille toont ons hoe kleine kinderen worden 
ingezet voor werkzaamheden waar ze zelf nooit beter van zullen worden, maar de andere kant van de 
medaille laat ons zien dat het te makkelijk is om daar alleen maar verontwaardigd over te zijn, want in 
feite dragen wij zelf ook een zekere verantwoordelijkheid voor de uitbuiting van die kinderen. Sterker 
nog: als we dat écht zouden willen, zijn we in staat om die medaille écht om te draaien, en om zo de 
wereld voor die kinderen, maar ook voor onszelf, een beetje beter te maken. 

Door: Hub Hermans

In de vorige ¡Enlace! maakten we al kennis met de priester-dich-
ter Ernesto Cardenal via het lange gedicht ‘Gebed voor Marilyn 
Monroe’ uit 1965. Zoals toen beloofd gaan we nu verder met de 
Cardenal van ná die tijd, of nog concreter, de priester-dichter van 
ná 1979, het jaar van de Sandinistische revolutie. In dat jaar werd 
hij benoemd tot minister van Cultuur, een functie die hij met een 
zeker elan zou blijven vervullen tot 1987, jaar waarin het ministe-

rie om economische redenen (!) gesloten werd. 
Toen paus Johannes Paulus II in 1983 Nicaragua bezocht was de 
hele wereld er via de TV getuige van hoe hem, al knielend, de 
pauselijke zegen geweigerd werd. Hiermee wilde Johannes Paulus 
aangeven dat hij het niet eens was met de manier waarop  
Cardenal de bevrijdingstheologie uitdroeg, en al helemaal niet 
met zijn deelname aan een communistisch geachte regering. In 
1984 ontnam de paus hem zelfs het recht zijn priesterambt uit te 
oefenen, een straf die pas 35 jaar later door paus Franciscus   >>  

Ernesto Cardenal en hulpbisschop Silvio José Báez.  

Bron: https://www.vidanuevadigital.com/tribuna/el-sacerdocio-cosmico-del-rehabilitado-ernesto-cardenal-pedro-miguel-lamet
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>>    ongedaan zou worden gemaakt. Op een foto uit 2019 is te 
zien hoe hulpbisschop Silvio José Báez knielt voor het bed van 
toen  
94-jarige Cardenal om van hém de priesterlijke zegen te  
ontvangen. In 1994 brak Cardenal met de FSLN als teken van 
protest tegen het nieuwe beleid dat Daniel Ortega was ingeslagen. 
Vanaf dat moment zou hij samen met andere vooraanstaande 
Nicaraguaanse schrijvers als Gioconda Belli en Sergio Ramírez 
steun geven aan de oppositie, met name aan de door Ramírez 
(ook een voormalige kompaan van Ortega) opgerichte MRS. 
Zijn sedertdien niet aflatende kritiek op Ortega heeft Cardenal 
regelmatig in de problemen gebracht. Zo werd in hij in 2008 
door het Openbaar Ministerie beschuldigd van een zaak die 
eerder al opgelost was, en werd hij veroordeeld tot het betalen 
van een boete. Ook werd gedreigd beslag te leggen op zijn huis in 
Granada, werd zijn rekening geblokkeerd en werd zijn compu-
ter in beslag genomen. Maar al die pesterijen weerhielden hem 
er niet van om kritiek te blijven uitoefenen op, bijvoorbeeld, de 
regeringsplannen om een interoceanisch kanaal aan te leggen 
dwars door het meer van Nicaragua. Daar is in eerdere nummers 
van de ¡Enlace! al uitvoerig over gesproken. Uiteraard vormden 
de ernstige gebeurtenissen sedert 18 april 2018 voor Cardenal 
geen aanleiding om er het zwijgen toe te doen, ook al begon zijn 

hoge leeftijd steeds meer gezondheidsproblemen op te leveren. 
Sterker nog, toen hij in maart 2019 enige weken in het zieken-
huis lag vanwege een nierontsteking, sprak hij zich duidelijk uit 
tegen de dialoog waartoe de regering opriep: ‘Hoezo dialoog? We 
willen gewoon dat het presidentiële paar opkrast; met hen is geen 
dialoog mogelijk! Ik zou niet weten hoe de situatie in Nicaragua 
op te lossen. Het volk wel, het volk moet het doen. En vooral de 
jongeren, die probeerden het al, hoewel nog zonder succes. Maar 
we houden hoop. Hoop houdt ons op de been.’

In de beginjaren van de 21e eeuw was hij kandidaat voor de 
Nobelprijs voor de literatuur, en ook ontving hij diverse eredocto-
raten en literaire prijzen. Zo viel hem in 2012 in Spanje de Reina 
Sofía-prijs ten deel. Ter gelegenheid van de plechtige uitreiking 
daarvan werden in Madrid enige bundels van Cardenal uitgege-
ven, waaronder een 1000 bladzijden tellende uitgave van al zijn 
poëzie, en ook een nieuwe dichtbundel, getiteld El celular y otros 
poemas (Het mobieltje en andere gedichten), waar dit het titelge-
dicht van is: 

El celular y otros poemas, van Ernesto Cardenal met illustraties van Walter Canevaro. Eerste, unieke editie van 100 exemplaren, genummerd en 

met handtekening van de schrijver en illustrator. Bron: website Del Centro Editores.

Uit: El celular y otros poemas, Del Centro Editores, Madrid 2012

Vertaling: Hub Hermans



El celular      Het mobieltje

Hablas en tu celular     Je praat in je mobiel  
y hablas y hablas     je praat en je praat
y ríes en tu celular     en je lacht in je mobiel
sin saber cómo se hizo    niet wetend hoe hij gemaakt werd
y menos cómo funciona    en nog minder hoe hij werkt
pero qué importa eso    maar wat doet dat ertoe
 lo grave es que no sabes    erger is dat je niet weet 
 como yo tampoco sabia    zoals ik ook niet wist  
 que muchos mueren en el Congo   dat velen sterven in Congo 
  miles y miles      duizenden en duizenden
  por ese celular      sterven in Congo
  mueren en el Congo     voor jouw mobiel 
en sus montañas hay coltán    in hun bergen zit coltan
   (además de oro y diamantes)    (naast goud en diamanten)
usado para los condensadores   gebruikt voor de condensatoren
de los teléfonos celulares    van mobiele telefoons 
   por el control de los minerales    om het bezit van de mineralen
  corporaciones multinacionales    voeren de multinationals
  hacen esa guerra inacabable    deze oneindige oorlog
  5 millones de muertos en 15 años    5 miljoen doden in 15 jaar
y no quieren que se sepa    en ze willen niet dat geweten wordt
   país de inmensa riqueza     land van extreme rijkdom       
   con población pobrísima     en van onmetelijke armoede
80% de las reservas mundiales   80% van de wereldreserve aan coltan
del coltán están en el Congo    zit in Congo
yace el coltán desde hace años   al jaren ligt daar coltan
tres mil millones de años    al drie miljard jaar 
 Nokia, Motorola, Compak, Sony    Nokia, Motorola, Compak, Sony
  compran el coltán     kopen de coltan 
 también el Pentágono y también    ook het Pentagon en ook
 la corporación del New York Times   het bedrijf New York Times
y no quieren que se sepa    en ze willen niet dat geweten wordt
ni quieren que se pare la guerra   en ook niet dat de oorlog stopt
para seguir agarrando el coltán   om de coltan te kunnen blijven delven
niños de 7 a 10 años extraen el coltán   winnen kinderen van 7 tot 10 de coltan
  porque sus pequeños cuerpos    want hun kleine lichaampjes
  caben en los pequeños huecos     passen in die kleine kloven
 por 25 centavos al día     voor 25 cent per dag
y mueren montones de niños    en bergen kinderen gaan dood
por el polvo del coltán    door het stof van de coltan
o martillando la piedra    of hakkend in de steen
les cae encima     die op hen valt
  también The New York Times    ook The New York Times 
  que no quiere que se sepa    die niet wil dat geweten wordt
 y así es que no se sabe     en zo wordt ook niet geweten
 ese crimen organizado     van die georganiseerde misdaad
 de multinacionales      van multinationals
  la Biblia identifica     de Bijbel leert ons
  justicia y verdad     over recht en waarheid
  y el amor y la verdad     en de liefde en de waarheid
la importancia pues de la verdad   het belang dus van de waarheid
 que nos hará libres     die ons zal bevrijden
también la verdad del coltán    ook de waarheid van de coltan 
coltán dentro de tu celular    de coltan in jouw mobiel
en el que hablas y hablas    waarin je praat en praat
  y ríes en tu celular.     en lacht in je mobiel.
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>>   De in dit gedicht gehanteerde stijl is kenmerkend voor de 
conversatie-achtige, realistische spreekstijl van Cardenal, een 
verhalende stijl die hij overgenomen had van zijn grote leermees-
ters T.S. Eliot en Ezra Pound. Deze schrijfstijl is overigens ook 
kenmerkend voor generatiegenoten van Cardenal en voor jongere 
Nicaraguaanse dichters. De stijl wordt ook wel het ‘exteriorismo’ 
genoemd, vanwege het naar ‘buiten’, naar de maatschappij gericht 
zijn van de blik van de dichter. Je zou het ook de ‘onzuivere’ 
poëzie kunnen noemen, diametraal tegengesteld aan de zoge-
noemde ‘zuivere’, naar binnen gerichte, persoonlijke poëzie van, 
bijvoorbeeld, die andere grote Nicaraguaanse dichter Rubén 
Darío. Toen Cardenal in 2012 de Spaanse Reina Sofía-prijs kreeg 
‘als eerbetoon voor een heel leven en werk gewijd aan de armen 
en de onderdrukten’, sprak de dichter: ‘De wereldrevolutie ligt 
nog in het verschiet, daar kunnen we niet onderuit.’ En met een 
verwijzing naar zijn grote voorbeeld T.S. Eliot, die van mening 
was dat de grootheid van een literair werk vaak te maken heeft 
met waarden die buiten het literaire vallen, voegde hij daaraan 
toe: ‘Mijn poëzie bezit geen ware grootheid, de verdienste ervan 
ligt in het buitenliteraire, dat is mijn verdienste: mijn toewijding 
aan de armen en de onderdrukten, aan wat men de theologie van 
de bevrijding noemt, of de theologie van de basisbeweging. Daar 
heb ik mij hoofdzakelijk aan gewijd.’
Het gedicht is lang, bijna net zo lang als het ‘Gebed voor Marilyn 
Monroe’ dat in de vorige aflevering behandeld werd, en lijkt daar 
inhoudelijk ook wel op, met name door  de nadruk die in beide 

gedichten gelegd wordt op het (gemis aan) communicatie tussen 
de mensen. In het eerste geval werd dat gemis gesymboliseerd 
door de functie van de telefoon (een vaste telefoon, zoals iedereen 
die had in de jaren zestig van de vorige eeuw) en in het tweede 
geval door die van het mobieltje. Maar óók lijken de gedichten  
op elkaar door het vrije, alledaagse taalgebruik, de lyrische, licht-
ironische toon en de opvallende typografie. De korte, her en der 
inspringende regels en de vrijwel ontbrekende interpunctie heb-
ben in dit tweede gedicht echter een andere functie. Ze werken 
een beetje ontregelend. Het inspringen van de regels verleent het 
gedicht visueel een zekere beweeglijkheid. Maar de zo opgeroe-
pen dynamiek wordt behoorlijk verstoord door de ontbrekende 
interpunctie: als lezer moet je goed bij de les blijven, want nu  
eens moet je afremmen en dan weer versnellen, een beetje oplet-
ten dus. Het ontbreken van hoofdletters en punten schept onrust. 
Het is alsof sommige zinnen onaf zijn, en de spreker onderbro-
ken wordt door een andere stem die het woord overneemt. Wat 
overblijft, zijn losse zinnetjes, snel geformuleerde korte berichten, 
gedachten van een bepaald moment, waarvan het maar de vraag 
is of ze op de lezer overkomen zoals ze waren bedoeld. Sterker 
nog, het zijn uitspraken waarvan je nooit weet of je de ander er 
echt mee bereikt. Net als bij chat-berichten of bij sms’jes ligt een 
misverstand altijd op de loer.

Het gedicht ‘Het mobieltje’ werd geschreven in het eerste decen-
nium van de 21e eeuw, en verscheen voor het eerst in boekvorm 

Een coltanmijn in Katanga (Congo), waar verleden jaar elf mensen omkwamen bij een aardverschuiving. (Trouw)  

Beeld Alfredo Falvo/Hollandse Hoogte.
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in 2012. Hoewel het gedicht inhoudelijk voor zich spreekt, toch 
iets over de thematiek ervan, ook al is dat wellicht overbodig. 
Sinds de opkomst van gsm-telefoons is de vraag naar het metaal 
colombo-tantaliet (in afgekorte vorm coltan genoemd) inter-
nationaal enorm gestegen. De coltan die benodigd is voor de 
elektronica van o.a. mobieltjes, is erg zeldzaam en wordt wereld-
wijd voor 80% gedolven in het oosten van Congo. De oostelijke 
provincies Kivu en Maniema, die over vruchtbare landbouw-
gronden beschikken, vielen in de jaren negentig van de vorige 
eeuw ten prooi aan buitenlandse mijnbouwbedrijven, en later 
aan oorlogshandelingen met de buurlanden Rwanda en Oeganda, 
die zich als aasgieren op de coltan stortten. De strijd tussen al die 
belangengroepen werd gefinancierd met de verkoop van coltan, 
terwijl de plaatselijke bevolking, en dan met name kleine kinde-
ren (die beter in de nauwe mijngangen uit de voeten konden), 
daarbij werden ingezet als goedkope arbeidskrachten. Hoewel Er-
nesto Cardenal in de beginjaren van de 21e eeuw genoeg andere 
problemen aan zijn hoofd gehad moet hebben, is het tekenend 
voor hem dat hij ook oog had voor wat er ondertussen elders in 
de wereld speelde, namelijk de uitbuiting van de armsten onder 
de armen, de kinderen van de boerenbevolking van  Oost-Congo. 
Juist door het gedicht in de vorm te gieten van weinig vloeiende 
verzen, van korte zinnetjes die uit verschillende monden lijken te 
komen, weet Cardenal uitdrukking te geven aan het feit dat wij 
allemaal, als gebruikers van die mobieltjes, en dus van coltan, ver-
antwoordelijk zijn voor wat daar ver weg gebeurt, helemaal aan 

de andere kant van de wereld. In plaats van te praten en te lachen 
in onze mobieltjes, zouden we écht moeten communiceren, en 
solidair moeten zijn met degenen die het slechter hebben dan wij.

Ernesto Cardenal zelf gaf ons het goede voorbeeld. Bij het in ont-
vangst nemen van de eerder genoemde Reina Sofía-prijs droeg 
hij dit gedicht voor. Het geldbedrag dat bij de prijs hoorde was € 
42.000. Dat hij juist dit gedicht voordroeg zou je dan ook kunnen 
zien als een soort wederdienst voor het ontvangen ‘microkrediet’. 
Het gedicht is immers een oproep tot beter communiceren met 
elkaar, tot het écht proberen te bereiken van de ander, en tot 
solidariteit met degenen die het slechter hebben dan wij. Daar 
worden we tenslotte, net als van het uitzetten van microkrediet, 
allemaal beter van.   

Tenslotte 
Als eerbetoon aan Ernesto Cardenal (1925-2020) zullen we in de 
volgende ¡Enlace! nog een artikel aan hem wijden, maar dan nu 
gericht op Solentiname, de archipel in het grote Meer van Nicara-
gua, waar hij in de jaren zestig zijn wereldwijd bekende geloofs-
gemeenschap van boeren, vissers en kunstenaars stichtte, en waar 
hij zijn eveneens beroemde Evangelio de Solentiname schreef. Zijn 
dood komt extra nabij wanneer we bedenken dat  
Solentiname onderdeel is van ‘onze’ stedenbandgemeente San 
Carlos. <<
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¡Enlace! is een uitgave van 
 Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
T (050) 367 61 69
E sancarlos@groningen.nl
I www.groningensancarlos.nl

Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep   Stedenband 
Groningen-San Carlos
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos
Instagram grunnsancarlos 
IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

Samenstelling en hoofdredactie 
Muriël Duindam
Fotografie ASODELCO 
Muriël Duindam
Dagblad Trouw (Alfredo Favo/
Hollandse Hoogte)
Diverse internetbronnen
Ineke de Groot

Bijdragen Muriël Duindam 
Ineke de Groot
Hub Hermans 
Robert Lensink
Opmaak Maaike IJpenberg
Ontwerp Maaike de Laat 
Oplage 600 stuks

Donateursactie levert mooi bedrag op voor oventjes

Elk jaar in december organiseert de Stedenband een donateursac-
tie voor een specifiek project. Afgelopen december betrof dat de 
bouw van verbeterde houtovens in de gemeente San Carlos. De 
ovens zijn onderdeel van een groter klimaatproject dat door de 
Duitse zustersteden Erlangen en Nürnberg en de Duitse overheid 
is gerealiseerd. 
Het grote voordeel van het nieuwe model houtovens is dat deze 
beter zijn voor de gezondheid, omdat de rook via een pijp wordt 
afgevoerd en niet in de kookomgeving blijft hangen, waardoor 
er minder luchtwegproblemen bij de gebruikers ontstaan. Ook is 
er minder hout nodig om de ovens te stoken, waardoor houtkap 
voor koken zal afnemen. 

In totaal ontvingen we € 1256,94 van onze donateurs. Daar zijn 
we ontzettend blij mee! Heel erg bedankt voor uw bijdrage en 
vertrouwen in de Stedenband en onze partners in Europa en San 
Carlos.
In totaal dragen we vanuit Groningen U$ 3000 bij aan het project. 
Eind juni moeten er door de NGO ASODELCO, die dit project in 
San Carlos uitvoert, 70 oventjes zijn gerealiseerd. 

Oud model kookovenNieuw model kookoven


