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Uitgebreid verslag van Vera over onderzoek in Kenia 
In januari en februari 2019 ben ik naar Kenia geweest om hier onderzoek te doen naar microkrediet. 
Echt, wat was dit gaaf en wat heb ik veel verschillende dingen meegemaakt! Van leven in een gastgezin 
en op je verjaardag bakken water over je heen krijgen omdat dit traditie is, tot aan lesgeven op de 
basisschool. Van zwemmen bij een Afrikaans gastenverblijf waar iedereen je aankijkt vanwege je 
huidskleur tot wandelen op een prachtig strand. 
 
Mijn verblijf in Kenia heeft mijn horizon verbreedt en mijn enthousiasme voor 
microkrediet alleen nog maar meer aangewakkerd. Want wat is dit een mooi 
systeem en wat doet de Tele Family Foundation het goed! Uit mijn onderzoek 
blijkt dat er de afgelopen vier jaar een groei is van 76% in het aantal vergeven 
leningen. En deze leningen zijn in de afgelopen tien jaar ten alle tijden (soms 
met wat moeite) terugbetaald. Ik heb een vrouw gesproken die al jaren met 
het programma meedoet en vanuit een moeilijke positie begon. Momenteel 
woont ze in een mooi huis en loopt haar bedrijfje als een trein. En ik heb nog 
zoveel meer vrouwen gesproken die ontzettend dankbaar zijn dat ze op deze 
manier geholpen worden.  
 
Het is ontzettend mooi hoe de training van drie maanden, het aanmoedigen om te sparen, het afsluiten 
van een bankrekening en het afbetalen en verkrijgen van een lening, bijdraagt aan de levenssituatie van 
zoveel vrouwen. TFF heeft met deze aspecten echt goud in handen. Verder blijkt uit mijn onderzoek dat 
de training aan het begin van het programma voor iedereen die momenteel aan het programma 
meedoet van grote waarde is geweest. Ook draagt het programma bij aan het sociaal kapitaal van 
mensen, ofwel het netwerk met gedeelde waarden en normen. Dit kan dan weer kan leiden tot meer 
vertrouwen in elkaar. En dit vertrouwen is in Kenia, zoals blijkt uit mijn onderzoek, best wel schaars.  
 

De stichting is wat betreft het microkredietprogramma goed 
bezig. Het zou hierbij mooi zijn als er meer leningen van een 
groter bedrag vergeven zouden kunnen worden aan mensen 
die al lang in het programma zitten. Op deze manier worden zij 
gestimuleerd tot grotere investeringen die maken dat hun 
bedrijfje weer iets kan groeien, zoals is gebeurd is bij die vrouw 
die een huis heeft kunnen kopen.  
 
Ik kijk terug op een ontzettend leerzame periode en ik ben dan 
ook erg dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om stage te 
lopen bij de TFF. Aan het begin was het ontzettend wennen. De 
cultuur, de temperatuur en de manier van leven. Maar wat ben 
ik blij dat ik dit mocht ervaren. Bedankt! 
 
Hartelijke groet, 
Vera 



 


