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Jaarverslag 2020 

Introductie 

Sinds 2013 doneert Projectburo De Laat minimaal 5% van zijn factuuromzet in 

het revolverende fonds van KIVA. KIVA is een Amerikaanse microkrediet-

instelling, die in 81 landen via Fieldpartners lokale personen en bedrijven steunt 

in hun streven naar betere leefomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling. De 

leningen dienen als backup-loans; ze zijn een garantie voor de fieldpartner, 

waardoor leningen sneller worden verstrekt en de kosten voor de ontvanger 

lager zijn. De leners kunnen projecten uitkiezen en vanaf $25 dollar inleggen. 

Ontvangers betalen in maandelijkse termijnen terug en zo kan opnieuw dit geld 

uitgeleend worden. Wij leggen per project $25 dollar in met de grootste impact. 

Activiteiten in 2020 

Er werden 156 nieuwe leningen uitgezet, ter waarde van $3,900 dollar. Dit waren 

herbeleggingen en nieuwe inleg. Dit is 2% minder dan in 2019. Om een 

statement te maken zetten we alleen geld uit aan leningen die <21% ‘average 

costs tot borrower’ zijn; dat is rente plus kosten. Het gemiddelde op KIVA is circa 

35% en dat vinden we te hoog. Wij krijgen geen rente. 

In 2016 is KIVA ZIP beëindigd door KIVA en zijn alle leningen uit de VS 

overgedragen aan KIVA; de leningen uit Kenya zijn defaulted (=verlies). De 

laatste ZIP lening is in 2019 defaulted. Deze leningen zijn niet te zien op de 

impactpagina, zodat we lager uitkomen dan we in totaal uitgezet hebben. 

Er is voornamelijk belegd in duurzame energieoplossingen (biogasinstallaties, 

solar, verbeterde kooktoestellen etc.), maar ook bijvoorbeeld in onderwijs en 

verbeterde leefomstandigheden. Zie de bijgevoegde figuren. 

Status op 31 december 2020 

Totaal uitgezet op KIVA 931 leningen, $23,275 dollar, in 81 landen. Op dit 

moment zijn er 234 leningen actief in 41 landen. Het totaal uitstaande 

microkrediet bedraagt $3,754.64 dollar op KIVA. Het verliespercentage op  

geëindigde leningen op KIVA bedraagt 5,45%; 20,86% van het uitgeleende 

bedrag is nu achterstallig en het valutaverlies bedraagt 0,83%. 48,39% van alle 

leningen is aan een man.  

Op KIVA ZIP werden in totaal 189 leningen; in totaal $990 dollar in 2 landen 

uitgezet. Dit brengt het totaal op 1.120 leningen aan 191 Fieldpartners.  
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In totaal is tot nu toe $24,265 dollar uitgezet op basis van $4,929 inleg. Elke 

dollar werd tot nu toe 4,9x uitgeleend.  

Figuur 1: Overzicht landen met aantal uitstaande leningen. 

 

 

Figuur 2: Overzicht activiteiten met aantal uitstaande leningen. 

 

Meer actuele informatie is altijd beschikbaar op:  

http://www.kiva.org/team/projectburo_de_laat/impact 


