
 
 

 

 

 
De Vereniging van Kredietunies in Nederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies 
waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in het bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland staat 
de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging vn Kredietunies in Nederland is lid van de 
World Council of Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions” 
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Wit-Rusland werkt aan uitbreiding van kredietuniediensten op het platteland. In een communistisch en dictatoriaal land, 

waar grote collectieve boerderijen de regel zijn en het economisch initiatief altijd bij de centrale communistische partij ligt, 

is dat een bijzondere ontwikkeling. Nog interessanter wordt het, als je weet dat het project wordt gefinancierd door USAID. 

Dat is een Amerikaanse Niet-Gouvermentele Overheidsorganisatie (een NGO dus) die o.a. democratische samenlevingen 

stimuleert.  

 

Van het European Network of Credit Unions (ENCU) kreeg de Kredietunie Nederland een uitnodiging voor een ronde tafel 

conferentie over dit project in Minsk. Niet alleen het experiment  gaf aanleiding om meer te weten te komen van de Oost-

Europese kredietunies, maar ook de aanwezigheid van andere Oost-Europese kredietunies gaf daarvoor mogelijkheden.  

 

In de eerste ontmoeting met het Republican Microfinance Center (RMC) van Wit-Rusland bleek dat er veel overeenkomsten 

zijn met de werkwijze zoals wij die in Nederland kennen. In de regionale kredietunies die onder het RMC vallen spelen 

kennis, coaching en vertrouwen een belangrijke rol, naar het voorbeeld zoals Raiffeisen dat ooit in de landbouw 

introduceerde. In het Wit-Russische geval gaat het om individuele boeren die naast de collectieve staatsboerderijen een 

eigen boerenbedrijf beginnen.  

 

Na de gedachtenuitwisseling die Theo met het RMC 

voerde over de Nederlandse en Wit-Russische 

kredietunies aan de hand van presentaties, maakte hij in 

een klein gezelschap een excursie naar een boer die 

gesteund werd door een kredietunie. Het bleek iemand te 

zijn die geboren en getogen was in het dorp en op 

milieuvriendelijke manier wilde boeren met konijnen, 

kippen, hanen en fruitbomen. Hij had een stukje grond 

gekregen naast het enorme areaal van een collectieve 

staatsboerderij. Over de productie zei hij dat hij er nooit 

rijk van zou worden, maar het gaf hem veel voldoening. 

Zijn zoon wilde in de toekomst wel verder met ecoboeren. Hij constateerde dat er in zijn omgeving vooral onder jongeren 

veel belangstelling is voor het experiment.  

 

Bij de voorbereiding van de tweede bijeenkomst met het RMC, de feitelijke ronde tafel conferentie, bleek dat de 

Nederlandse bijdrage erg werd gewaardeerd. In het huidige project wordt namelijk de oprichting van kredietunies en de 

kredietverlening gefinancierd door USAID en de vraag is: wie doet dat in de toekomst?. De ministeries die aan tafel zaten, 

waren niet allemaal overtuigd dat zij daarvoor een bijdrage moeten leveren. Door de Nederlandse presentatie en bijdragen 

van de kredietunie Polen en de wereldorganisatie voor kredietunies werd getoond dat het ook anders kan. Hoe het afloopt 

moeten we nog zien. 

   

Theo van den Bosch 
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