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Historische evolutie van het kapitaal (in  euro)Historische evolutie van het kapitaal (in  euro)Historische evolutie van het kapitaal (in  euro)Historische evolutie van het kapitaal (in  euro)    

30 augustus 2013: 30 miljoen 3.775 vennoten 

31 december 2012: 25 miljoen 3.395 vennoten 

1 juni 2012:  20 miljoen 2.634 vennoten 

28 januari 2011: 15 miljoen 1.970 vennoten 

1 november 2009: 10 miljoen 1.253 vennoten 

11 januari 2005: 5 miljoen 779 vennoten 
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*Alle informatie m.b.t. de risico's verbonden aan de deelname in het kapitaal (bijv. 

een deel of de volledige investering te verliezen, kredietrisico en liquiditeit, uitstap-

voorwaarden, ...) en het prospectus (goedgekeurd op 17/12/2012 ) zijn beschikbaar 

op onze website of op het hoofdkantoor.  

Het jaar 2013 zal sporen nalaten in de geschiedenis van Alterfin : 

op 30 augustus werd de kaap van 30 miljoen euro bereikt. Op acht 

maanden tijd steeg het kapitaal met 5 miljoen euro, m.a.w. een 

toename met 20%. En in iets meer dan twee en een half jaar 

verdubbelde het kapitaal !  

Ook het aantal vennoten blijft groeien. In 2013 verwelkomde 

Alterfin al 381 nieuwe aandeelhouders, een stijging met 11%. 

Alterfin telt nu in totaal 3.775 vennoten. 

Met het verzamelde kapitaal kan Alterfin haar partners verder 

financieren en investeren in nieuwe microfinanciersinstellingen en 

boerenorganisaties in het Zuiden. Zo slagen we er bijvoorbeeld in 

om Terral, een organisatie die rijst behandelt en verhandelt in 

Senegal  te financieren (zie pagina 2).  

Opnieuw een kaap overschreden dankzij jullie investeringen. 
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Via deze weg wenst het hele team de vennoten te bedanken die 

door hun investeringen Alterfin de mogelijkheid geven haar 

missie in het Zuiden te vervullen alsook haar sociale prestatie te 

verbeteren.    
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In Senegal bedraagt de consumptie van rijst ongeveer 90 kilo per persoon en 

per jaar. Meer dan 70% daarvan wordt ingevoerd. De rijstteelt is ter plaatse wel 

degelijk aanwezig maar ontoereikend om de totale behoefte aan rijst te dekken. 

Rijst Rijst Rijst Rijst made in made in made in made in SenegalSenegalSenegalSenegal    

De rijstpellerijen van Terral bevinden 

zich in het noorden van Senegal 

V.l.n.r.: 

Controle van 

vochtgehalte 

in de rijst 

Zakken rijst 

vullen 

Stockeren van 

de rijstzakken 

Terral: een bijdrage aan de nationale voedselzekerheidTerral: een bijdrage aan de nationale voedselzekerheidTerral: een bijdrage aan de nationale voedselzekerheidTerral: een bijdrage aan de nationale voedselzekerheid    

In Senegal wordt de rijst voornamelijk 

geteeld in familiale bedrijfjes. Deze lokale 

teelt geraakt moeilijk buiten de 

productiezone: 75% ervan wordt ter plaatse 

verbruikt en raakt niet tot in de grote 

steden. Maar de vraag naar rijst groeit 

zowel in de steden als overal elders in het 

land. Om aan die vraag te voldoen, wordt 

massaal Aziatische rijst ingevoerd. 

Situatie in SenegalSituatie in SenegalSituatie in SenegalSituatie in Senegal    

De traditionele rijstteelt in Senegal steunt 

nog altijd op watervoorziening door regen, 

maar het is enkel met irrigatiemethodes dat 

verhandelbare oogstoverschotten kunnen 

gegenereerd worden. De belangrijkste 

productiezone ligt in het noorden van het 

land, in de vallei van de Senegalstroom. Het 

rendement is er één van de hoogste van de 

wereld (6 ton/ha). Bovendien zijn er weinig 

ziektes. De grootste bedreiging wordt 

gevormd door de zaadetende vogels. 

De grote meerderheid van de telers in de 

vallei zijn families (36.000) die eerder kleine 

oppervlaktes bewerken (minder dan één 

ha). Voor de bevloeiing van hun velden 

hebben ze zich gegroepeerd en 

georganiseerd rond irrigatiesystemen, die 

bestaan uit een dijk rond opvangbekkens, 

pompstations en een netwerk van irrigatie- 

en drainagekanalen. Er zijn slechts een 200

-tal privételers die in een meer commerciële 

context werken; ze realiseren samen 15% 

van de productie en bewerken terreinen 

van 20 tot 40ha. 

Oprichting van TerralOprichting van TerralOprichting van TerralOprichting van Terral    

In deze context heeft Durabilis, een 

Be lg i sche soc ia le  i nves ter i ngs-

maatschappij, in 2011 Terral opgericht. Na 

twee jaar heeft Terral al bewezen dat de 

lokale rijst in elk opzicht evenwaardig is aan 

de ingevoerde rijst. 

Er rest nog één grote uitdaging: de 

productie opvoeren om de import te 

beperken en de lokale boeren een 

menswaardig inkomen te garanderen. Het 

gaat dus om een strategische inzet voor de 

nationale voedselzelfvoorziening. 

Terral behandelt en verhandelt de witte rijst 

van kleine plaatselijke bedrijfjes en biedt 

ook technische en financiële ondersteuning 

gedurende het ganse productieproces. 

Terral zorgt voor de link tussen 700 

familiebedrijfjes en de markt én garandeert 

de kwaliteit van het aanbod met een 

programma van technische bijstand en 

permanente opvolging. De boeren doen 

ook een beroep op één van de grootste 

organisaties van microfinanciering in 

Senegal voor de financiering van de 

r i j stproduct ie,  de logist iek,  de 

arbeidskrachten…. 

Bijdrage van AlterfinBijdrage van AlterfinBijdrage van AlterfinBijdrage van Alterfin    

Alterfin heeft aan Terral een lening 

toegekend van 250.000 euro. Daarmee kan 

rijst opgekocht worden bij de kleine boeren 

om ze daarna te bewerken en te 

commercialiseren.  

Hoofddoel van Terral is de lokale rijst te 

verkopen aan een eerlijke prijs waarmee de 

kleine telers een fatsoenlijk inkomen 

verdienen. Ook al heeft Terral geen Fair 

Trade label, toch verdedigt ze dezelfde 

waarden, die we als Alterfin ook hoog in het 

vaandel dragen. Met haar steun aan Terral 

bevestigt Alterfin haar steun aan de 

ontwikkeling van duurzame familiale 

landbouw. 

Alterfin hoopt zo bij te dragen tot de 

toename van de Senegalese rijstproductie 

voor de Senegalezen! 
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Het woord Terral Terral Terral Terral 

komt uit het Wolof, 

de belangrijkste 

taal in Senegal, en 

verwijst naar de 

Senegalese godin 

Terranga "die ver-

welkomt". En een 

lekkere schotel rijst 

is dan onmisbaar! 
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Week van de Fair TradeWeek van de Fair TradeWeek van de Fair TradeWeek van de Fair Trade    

Focus op de investeringen van Alterfin in deFocus op de investeringen van Alterfin in deFocus op de investeringen van Alterfin in deFocus op de investeringen van Alterfin in de    

fair trade sectorfair trade sectorfair trade sectorfair trade sector    

Ter gelegenheid van de Week van de Fair Trade (2 t.e.m.12 oktober) stellen we 

een overzicht van onze fair trade-portefeuille voor. 
Cacao: een product dat Alterfin  al 10 

jaar financiert  

De "top 3" van 

de door ons 

gefinancierde 

producten : 

koffie, 

wijn en 

cacao. 

Fair trade portefeuille van Alterfin Fair trade portefeuille van Alterfin Fair trade portefeuille van Alterfin Fair trade portefeuille van Alterfin (op 30/06/2013) 

Gemiddelde financiering per partner: 269.791 euro 

Aantal gefinancieerde partners : 48 

Fair trade portefeuille: 12,95 miljoen euro 

Totaal portefeuille van Alterfin Totaal portefeuille van Alterfin Totaal portefeuille van Alterfin Totaal portefeuille van Alterfin (op 30/06/2013) 

Gemiddelde financiering per partner: 281.043 euro 

Aantal gefinancieerde partners : 100 

Totaal portefeuille : 28,1 miljoen euro 

Op steeds meer plaatsen zie je producten van eerlijke handel. 

Deze evolutie merken we ook bij Alterfin, waar de 

financieringsaanvragen van onze Zuidpartners met betrekking tot 

eerlijke handel groeien. In 2009 besloot Alterfin het aandeel van fair 

trade in de kredietportefeuille uit te breiden. Kris Goossenaerts, 

directeur van Alterfin, vertelt ons meer over deze keuze: 

“De belangrijkste uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van het 

Zuiden liggen duidelijk in de landbouwsector. Daarom vinden we 

het als Alterfin zo belangrijk om een aanzienlijk deel van onze 

portefeuille in te zetten voor de verdere ontwikkeling van een 

familiale landbouw die gebaseerd is op de fair trade principes en 

waar dus gewerkt wordt met respect voor mens en milieu.” 

Twee voorbeelden van fair trade investeringenTwee voorbeelden van fair trade investeringenTwee voorbeelden van fair trade investeringenTwee voorbeelden van fair trade investeringen 

Twee fair trade producten die door Alterfin gefinancieerd  worden 

en die we in de winkelrekken terug vinden zijn: wijn van onze 

partner La Riojana en suikerklontjes van Manduvira, allebei 

verdeeld in België door Oxfam.  

 

Wenst u deze producten te proeven? Neem dan deel aan onze 

actie ter gelegenheid van de Week van de Fair Trade! 

 

Lees alles over onze actie op p.4. 

Welke producten financiert Alterfin?Welke producten financiert Alterfin?Welke producten financiert Alterfin?Welke producten financiert Alterfin?    

We financieren voornamelijk drie producten: koffie, wijn en cacao. 

Die drie producten nemen meer dan twee derden van onze 

portefeuille in beslag. Verder financiert Alterfin ook producenten van 

sesam, suikkerriet, honing en paranoten. Dit is het volledig overzicht 

van onze investeringen volgens product: 40,4% koffie, 12,5% wijn, 

11,8% cacao, 7,7% sesam, 7,3% landbouwketen, 6,3% suikerriet, 

6,2% honing, 2,7% paranoot, 2,3% soja, 1,6% bananen, 0,9% 

bosbessen, 0,4% olijfolie. 
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Blijf op de hoogte van onze activiteitenBlijf op de hoogte van onze activiteitenBlijf op de hoogte van onze activiteitenBlijf op de hoogte van onze activiteiten    

Ontdek onze nieuwe website www.alterfin.be en breng ons een 

bezoekje op de sociale netwerken: 

 

 

 

Download het Jaarrapport 2012 op onze website of bestel het 

gratis via telefoon of e-mail. 

De dividendactie was alweer een succesDe dividendactie was alweer een succesDe dividendactie was alweer een succesDe dividendactie was alweer een succes    

Alle venoten - met uitzondering van de nieuwkomers van 2013 - 

kregen begin juni hun berekening van het dividend voor het jaar 

2012. Tussen 1 juni en 1 augustus noteerden we een 

kapitaalverhoging van 1.768.375 euro. 76% van dit bedrag kwam 

rechtstreeks uit de conversie van het dividend en uit extra 

betalingen. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Alterfin!  

alterfin-cvba 

alterfin 

alterfin 

@alterfin 

Teken in op aandelen tot 14 oktober en Teken in op aandelen tot 14 oktober en Teken in op aandelen tot 14 oktober en Teken in op aandelen tot 14 oktober en 

ontvang Oxfamontvang Oxfamontvang Oxfamontvang Oxfam----geschenkencheques!geschenkencheques!geschenkencheques!geschenkencheques! 

Teken in op aandelen van Alterfin tijdens de Week van de 

Fairtrade en ontvang per geïnvesteerde schijf van 1.250 euro per geïnvesteerde schijf van 1.250 euro per geïnvesteerde schijf van 1.250 euro per geïnvesteerde schijf van 1.250 euro 

(20 aandelen)    een Oxfameen Oxfameen Oxfameen Oxfam----geschenkencheque ter waarde van geschenkencheque ter waarde van geschenkencheque ter waarde van geschenkencheque ter waarde van 

5555    euro euro euro euro die geldig is in alle Oxfam-Wereldwinkels in België. 

Opgelet: uw storting dient ten laatste op 14 oktober 2013 14 oktober 2013 14 oktober 2013 14 oktober 2013 onze 

rekening BE85 5230 4527 2706BE85 5230 4527 2706BE85 5230 4527 2706BE85 5230 4527 2706 te staan. De aandelen dienen 

ingetekend te worden op naam van een particuliere vennoot; 

Potentiële vennoten dienen het prospectus te lezen alvorens in te 

tekenen. Het prospectus (goedgekeurd p 17/12/2012) is beschikbaar 

op www.alterfin.be of op het hoofdkantoor van Alterfin (Haachtsestw. 

159, 1030 Brussel).  

Prijs voor beste exporteur voor Hondurese partnerPrijs voor beste exporteur voor Hondurese partnerPrijs voor beste exporteur voor Hondurese partnerPrijs voor beste exporteur voor Hondurese partner    

De "Presidential Award voor de beste exporteur 2013" werd 

toegekend aan onze Hondurese partner Beneficio Santa Rosa. De 

president van Honduras overhandigde de prijs op  

1 augustus (Porfirio Lobo Sosa, op de foto: links van de trofee) . 

Beneficio Santa Rosa werd gelauwerd voor haar baanbrekende 

werk in de koffiesector. 

En de winnaars zijn...En de winnaars zijn...En de winnaars zijn...En de winnaars zijn... 

Tweede prijs voor onze partner Fundación EspoirTweede prijs voor onze partner Fundación EspoirTweede prijs voor onze partner Fundación EspoirTweede prijs voor onze partner Fundación Espoir    

Net als vorig jaar, staat onze partner Fundación Espoir opnieuw 2de 

op de jaarlijkse rangschikking van de Latijns-Amerikaanse 

Microfinancieringinstellingen, georganiseerd door Mix Market en 

de Inter-American Development Bank. 

Fundación Espoir is een MFI uit Ecuador en sinds 2007 een 

partner van Alterfin. Ze is gespecialiseerd in kleine leningen 

(gemiddeld 600 euro) en leningen in combinatie met opleidingen 

die in eerste instantie bedoeld zijn voor vrouwen. 

Juhudi Kilimo valt opnieuw in de prijzenJuhudi Kilimo valt opnieuw in de prijzenJuhudi Kilimo valt opnieuw in de prijzenJuhudi Kilimo valt opnieuw in de prijzen    

Juhudi Kilimo, partner van Alterfin sinds twee jaar, won de "CIO 

100"-prijs. De “CIO100 Awards” huldigen 100 Keniaanse bedrijven 

die model staan voor het strategisch partnerschap tussen nieuwe 

technologieën en bedrijfsleven. 

Deze MFI gebruikt sinds meer dan een jaar een 'mobile banking'-

module voor het beheer van het krediet op het platteland. 

De partners van Alterfin vallen in de prijzen. Zo zijn er drie 

partners die de laatste weken een prijs kregen toegekend voor 

hun uitzonderlijk werk. 

Onze partner Beneficio Santa Rosa tijdens de prijsuitreiking 

Haachtsesteenweg 159 

1030 Brussel 

België 

T. +32 (0)2 538 58 62 

info@alterfin.be 

www.alterfin.be 


