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Woord vooraf 
 
Beste lezer, 
 
2015 was ons eerste volledige jaar na de oprichting van de Foundation in 
2014. Ons einddoel blijft onveranderd: effectief en duurzaam de armoede 
in opkomende landen bestrijden. Dit doen wij door MKB ondernemers in 
opkomende landen toegang tot kennis en vaardigheden te bieden, zodat 
zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en zodoende meer 
werkgelegenheid creëren.  
Verbeteren van de (Financiële) zelfredzaamheid blijft hierbij een zeer 
belangrijk thema.  
 
In totaal hebben wij via onze lokale partners in 2015 maar liefst 156 ondernemers kunnen bereiken, 
waarvan er 75 waren gevestigd in Ghana en 81 op de Filipijnen. Op de Filipijnen hebben zes 
ondernemers zelfs aan twee trainingen deelgenomen. Graag stellen wij in dit jaarverslag een aantal 
van hen aan u voor.  
 
In 2015 is de Lendahand Foundation website officieel gelanceerd. Er is tevens een samenwerking 
gestart met PUM Netherlands Experts met als doel om 5 Nederlandse experts voor een periode van 2 
weken naar de Filipijnen te sturen om ondernemers lokaal te helpen met een specifiek probleem. 
Deze bezoeken zullen in 2016 plaatsvinden. Op het gebied van fondsenwerving is mooie voortgang 
geboekt, waardoor met name in 2016 een significant aantal ondernemers kunnen worden getraind. 
2015 was tevens het jaar van de uitbreiding van de activiteiten naar Ghana.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe en mocht u vragen hebben, hoor ik het heel graag! 
 
Met ondernemende groet, 
 
 
Danny den Hartog 
Manager Lendahand Foundation a.i. 
 
danny.denhartog@lendahand.com 
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1. Missie en doelstelling 
 
Wij geloven in de kracht van goed ondernemerschap bij het terugdringen van armoede. Kennis speelt 
hierbij een cruciale rol. 
 
Ondernemers in opkomende landen zijn prima in staat om de motor voor werkgelegenheid en 
economische groei te worden. Het probleem is echter dat toegang tot kennis voor deze ondernemers 
beperkt is. Wij willen dit veranderen! 
 
Lendahand foundation traint en begeleidt ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in 
opkomende markten. Wij helpen de ondernemers relevante kennis en vaardigheden op te doen om 
hun bedrijfsvoering te verbeteren. Hierdoor kunnen zij meer mensen aannemen en dringen zij de 
armoede in de landen terug. Wij werken zoveel mogelijk met lokale partners en experts die op basis 
van de behoeften van lokale ondernemers de trainingen verzorgen.  
 
Doelstelling: Het bestrijden van armoede en het creëren van meer werkgelegenheid in opkomende 
landen door het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van MKB ondernemers. 
 
Lendahand Foundation werkt samen met de sociale onderneming en het crowdfunding platform 
www.lendahand.com. Op dit platform worden leningen verstrekt aan ondernemers in opkomende 
landen. De combinatie van training (Lendahand Foundation) en betaalbaar krediet (Lendahand.com) 
is een unieke en effectieve manier om het  MKB te versterken. Op deze wijze creëren wij banen en 
bestrijden wij de armoede.  
 

 
  

http://www.lendahand.com/
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2. Ondernemers aan het woord  
 
Anthony Gaw is een bioloog uit San Pablo City Laguna, Filipijnen. Van jongs af aan is hij 
geïnteresseerd in bloemen. Na het behalen van zijn Bachelor Biologie aan de Ateneo de Manila 
University heeft hij zijn eigen bedrijf opgericht: ‘Something From Nature Farms’. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in zogenaamde verticale tuinen: rechtopstaande constructies gedecoreerd met 
planten en kleurrijke bloemen. 
 
Naar schatting hebben ruim 12 miljoen Filipino’s geen baan. Anthony zag dat als een kans: “Ik neem 
mensen aan die al een tijdje zonder werk zitten. Geen werk betekent hier hooguit 1 maaltijd per dag. 
Bovendien kunnen je kinderen niet naar school. Een baan maakt dus een wereld van verschil; voor nu 
én de toekomst!” Naast de 15 vaste krachten, huurt Anthony in het hoogseizoen ook 5 tijdelijke 
krachten in. En af en toe huurt Anthony ook senioren uit de buurt in voor kleine klusjes. “Ik maak 
geen onderscheid tussen vaste en tijdelijke medewerkers qua beloning. Iedereen verdient hier een 
bovengemiddeld loon en ontvangt 3 gratis maaltijden per dag.”  
 

In maart 2015 heeft Anthony samen met 26 andere 
ondernemers deelgenomen aan de training: Financial 
Statements and Basic Taxation. Het onderwerp van deze 
training heeft de ondernemers voorbereid op de aankomende 
belastingaangifte.  
 
“Het is mijn droom om een paar grote bedrijven als klant te 
mogen verwelkomen,” zegt Anthony. Het liefst ook van buiten 
de Filipijnen. “Ik ben bijvoorbeeld aan het praten met een aantal 
hotels in Singapore. Onze verticale tuinen zijn echt een attractie 
en kunnen aan hotels net die extra uitstraling geven. ” 

 
 
Célia Pajel is 62 jaar en een geregistreerd chemicus. Zij begon 8 jaar geleden met haar bedrijf, toen 
zij terugkeerde uit Honduras, in de veronderstelling dat ze waarschijnlijk nergens aangenomen zou 
worden. Dus begon ze maar voor zichzelf. Met haar bedrijf produceert zij milieuvriendelijke 
schoonmaak-, bleek-, en bestrijdingsmiddelen.  
 
Het gaat heel goed met het bedrijf er zijn inmiddels 15 mensen in dienst genomen, de meeste van 
hen zijn jonge moeders die nooit hun school hebben afgemaakt. “Werken of niet werken is voor hen 
het verschil tussen 1 keer per dag eten of 3 keer per dag eten, goed voor hun kinderen te kunnen 

zorgen, en hen naar school te kunnen sturen”.   
 
In 2015 heeft Célia deelgenomen aan de training: ‘Deal or no 
deal.’’  Onderwerp van de training was het begrijpen van 
zakelijke contracten.  
 
“Het is hard werken, het is belangrijk om creatief te zijn en je 
moet nooit uit het oog verliezen waarvoor je zo hard werkt: 
om je familie een goede toekomst te kunnen geven.’’ Het gaat 
goed met het bedrijf, maar Célia wil meer: ‘’Het is mijn droom 
om te gaan exporteren naar Europa.’’  
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Joyce Aboagye  is een vrouw van midden 40. Zij runt een zaak in plastic producten: emmers, 
opbergdozen, stoelen, tassen en zo meer. Haar winkel, Domjoe Enterprise, bevindt zich in een drukke 
buitenwijk van Accra, aan een kleurrijke markt met een krioelende menigte en honderden winkeltjes.  
 
Aanvankelijk deed Joyce de in- en verkoop voor een bedrijf dat in polyethyleen handelde. Daar 
ontstond haar liefde voor plastic. “Het is mooi materiaal waar je veel kanten mee op kunt,” vertelt 
ze. Dertien jaar geleden startte ze haar eerste winkel in Accra. Inmiddels heeft ze een tweede winkel 
geopend in Kumasi. Joyce, enthousiast: ‘’Ondernemen is wat ik het beste kan en wat ik leuk vind. 
Niets is zo mooi als een klant die je winkel instapt met een probleem en met een lach weer de deur 
uitgaat. Dat is wat mij drijft’’. 
 

In mei 2015 heeft Joyce samen met 49 andere ondernemers 
deelgenomen aan de training: ‘Enhancing the Capacity of 
Ghanaian SMEs’. Het doel van de training was ondernemers 
voorzien van business tools om hun bedrijf te laten groeien. Van 
de aanwezige ondernemers beoordeeld 81% de sessie als 
uitstekend. Ook voor Joyce was de training bijzonder relevant. Ze 
heeft nog genoeg plannen voor de toekomst:  
 
‘’Ik wil nog meer uitbreiden, met name als groothandel zodat ik 
meer en grotere klanten kan bedienen. Ook wil ik graag extra 
personeel aannemen en als ondernemer nog meer groeien.’’ 
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3. Activiteiten in 2015 
 

# ondernemers getraind 2014 2015 2016 (per 01-06-16) 

Filipijnen 117  81 121 

Ghana n/a 75 0 

Mongolië n/a n/a 20 

Totaal 117 156 141 

 
In 2015 hebben wij in totaal 156 ondernemers kunnen trainen (+ 33% vs. 2014) via 6 trainingen (4 op 
de Filipijnen en 2 in Ghana). Via de lokale partner ABII National hebben we voor het eerst trainingen 
kunnen verzorgen in Ghana, een mooie mijlpaal.  
 
Het aantal ondernemers dat wij hebben weten te bereiken is echter wel minder dan de 250 
ondernemers die wij hadden gehoopt te bereiken. Voornaamste reden is dat wij onze activiteiten in 
Colombia (nog) niet hebben kunnen starten (2 trainingen begroot). Er was in 2015 een verandering 
van lokale partner binnen Lendahand, waardoor de communicatie opnieuw moest worden gestart.  
 

3.1 Ghana  

 
Op 26-05-2015 vond de eerste Lendahand Foundation training plaats in Accra, Ghana. De doelstelling 
van de sessie genaamd: “Enhancing the capacity of Ghanaian SMEs”  was vooral om Ghanese 
MKB’ers kennis bij te brengen over boekhouden en ze meer financiële kennis bij te brengen. 
 

   
Deelnemers van de training: ‘’Enhancing the capacity of Ghanaian SMEs’’ 

 
Na de training werd een evaluatieformulier uitgedeeld aan de 50 ondernemers die er op de dag 
waren. Van de aanwezige ondernemers beoordeelde 81% de sessie als uitstekend. De kwaliteit en 
kennis van de spreker werd ook als zeer positief ervaren. De relevantie van het onderwerp, de locatie 
(Nederlandse Ambassade) en de catering scoorden het beste. De kwaliteit van het beschikbare 
materiaal (hand-outs) werd tevens als goed beoordeeld, maar in minder mater dan de andere items, 
dus hier kunnen wij verder verbeteren. De locatie werd kosteloos ter beschikking gesteld door de 
Nederlandse Ambassade. 
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De tweede training vond plaats in Kumasi op 04-11-2015 met dezelfde focus als de training in Accra. 
75% van de ondernemers beoordeelde deze sessie als uitstekend. 68% beoordeelde de spreker als 
zeer goed.  
 
In totaal hebben wij 75 ondernemers kunnen trainen in beide sessies.  
 

 
Deelnemers van de training in Accra 

3.2 Filipijnen 

 
Op 09-03-2016 vond de training ‘Tax Basics’ plaats in Manila op de Filipijnen. Doelstelling was om de 
ondernemers beter voor te bereiden op de aankomende belastingaangifte van april 2015. Met 27 
ondernemers, was deze training zeer goed bezocht. 81% van de ondernemers beoordeelde de 
training als uitstekend, de sprekers kregen de hoogste rating, gevolgd door de catering. De locatie 
werd als minder goed beoordeeld. 
 

 
Deelnemers van de training Tax Basics in Manila 

 
Op 30-06 vond in Cebu een sessie plaats genaamd “Understanding Financial Statements” met als 
voornaamste doel de financiële vaardigheden van de deelnemers te verbeteren. In Cebu waren er 13 
deelnemende ondernemers.  
 
Financial statements worden over het algemeen weinig bekeken en begrepen door ondernemers op 
de Filipijnen. De lokale partner NPFC vond het daarom belangrijk hier training in te geven en MKB’ers 
te prikkelen dit beter te begrijpen om zo betere beslissingen te kunnen nemen en hun business beter 
te kunnen managen. De huidige perceptie van ondernemers op de Filipijnen is dat ze financial 
statements alleen zien als een document vereist om een lening te verkrijgen. De sessie had dus ook 
als doel om deze perceptie te veranderen en de MKB’ers het nut te laten inzien van goed financieel 
management. 77% van de ondernemers beoordeelde de dag als ‘erg goed’.  
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Deelnemers van de training Understanding Financial Statements 

 
Tenslotte vond er in Q3, 2015 zowel in Manila (voor 26 deelnemers) als in Cebu (22 deelnemers) een 
sessie plaats met als titel: “Deal or no deal”. De training ging met name over het aangaan van 
zakelijke contracten. MKB’ers ondervinden op de Filipijnen vaak problemen doordat ze ineffectieve 
zakelijke overeenkomsten afsluiten. Daardoor lopen de MKB’ers veel betalingsrisico. De sessie had 
als doel dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en werd gegeven door juridische experts 
die praktische voorbeelden en casestudies aandroegen.  
 
  

  
 
 
Alle details en rapportages van de trainingen zijn beschikbaar op de website van de Foundation 
(http://www.lendahand-foundation.org/our-program/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lendahand-foundation.org/our-program/
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3.3 Fondsenwerving  

 
In 2015 zijn wij gestart met fondsenwerving en hebben wij een aantal mooie nieuwe partners aan 
ons weten te binden. Tevens hebben ook bestaande partners vervolgondersteuning geboden. Er is 
een totaalbedrag ontvangen van EUR 35.795,38. Hieronder een korte samenvatting van de 
belangrijkste resultaten. 
 
Met trots kunnen wij melden dat het werknemersfonds van de Rabobank, Share4More een donatie 
van EUR 10.000 heeft gedaan voor een project op de Filipijnen. De rapportage van dit project zal 
plaatsvinden in mei 2016.  Het resterende projectbedrag van het project op de Filipijnen (EUR 3.195) 
is gedoneerd door Impulsis, onze startup partner. Helaas wordt Impulsis in 2016 opgeheven, 
waardoor er naar alle waarschijnlijkheid geen vervolgondersteuning mogelijk is. 
Lendahand.com doneerde EUR 2.250. Dit bedrag is met name besteedt aan operationele kosten en 
programma management. Er zijn twee mooie donaties voor een totaalbedrag van EUR 20.000 
ontvangen van een beleggingsclub. De eerste donatie is besteedt aan de 2015 programma’s op de 
Filipijnen en Ghana, de tweede donatie is specifiek voor het ontwikkelen van de Lendahand 
Academy. Tenslotte hebben samenwerkingen met Youbedo.com en Bookdifferent.com een 
totaalbedrag van EUR 350.21 opgeleverd.   
 
Besteding van het budget 
Van de geworven gelden is 65% procent besteed aan de programma’s. Dit zijn de in 2015 zes 
gegeven trainingen op de Filipijnen en in Ghana. Van het budget is 11% besteed aan fondsenwerving, 
11% aan de interne organisatie, 12% aan marketing en communicatie en 1% aan algemene kosten. 
Doel voor 2016 is om in ieder geval de fondsenwervingskosten te verlagen en de programmakosten 
te verhogen. Inmiddels hebben wij de nodige ervaring opgedaan met fondsenwerving en verwachten 
we in 2016 nog efficiënter te werk kunnen gaan.  

 

3.4 Andere activiteiten  

 
Samenwerkingen 
In 2015 is een overeenkomst getekend met PUM voor de uitvoering van 5 ondersteuningstrajecten 
op de Filipijnen. Dit traject zal plaatsvinden in 2016 in nauwe samenwerking met de lokale partner 

65%

11%

11%

12%

1%

Programmakosten

Fondsenwerving

Interne organisatie

Marketing & Communicatie

Algemene kosten
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NPFC. PUM dekt de kosten voor de internationale vlucht, voorbereiding e.d. en de lokale kosten 
worden gedekt door de Lendahand Foundation.  
 
Communicatie 
De website www.lendahand-foundation.org is in 2015 gelanceerd. Specifieke adword campagne is 
opgezet via de Google grant, echter dit heeft nog niet geleid tot directe donaties. Wij denken dat dit 
met name komt omdat onze website met name gericht is op fondsen en bedrijven.    

4. Geplande activiteiten voor 2016  
 
Aantrekken van vrijwilligers 
Begin 2016 zal er actief een vrijwilliger worden geworven om de mankracht van de Foundation een 
impuls te geven. 
 
Opzet van de Lendahand Academy 
In 2015 hebben we 4 trainingen op de Filipijnen en 2 trainingen in Ghana kunnen verzorgen. Dit zijn 
allen op zichzelf staande trainingen. De impact van deze individuele trainingen in de bedrijfsvoering 
van de ondernemers is lastig te achterhalen. Daarom zullen we in 2016 starten met de ontwikkeling 
van de Lendahand Academy. Binnen de Academy zullen de trainingen gestructureerd worden in een 
trainingsprogramma waardoor we de voorgang van de ondernemers beter in kaart kunnen brengen. 
Momenteel in Lendahand actief in twee landen. De verwachting is dat we in 2016 actief zullen zijn in 
vier landen en in 2017 in zes landen. Een gestructureerd trainingsprogramma zorgt ervoor dat we in 
nieuwe landen makkelijker trainingen kunnen gaan aanbieden. Bovendien garanderen we op deze 
manier een bepaald kennisniveau onder onze ondernemers ongeacht in welk land ze wonen.  
 
Lendahand Consultancy Network 
Eind 2016 zal er een pool van experts beschikbaar zijn, voornamelijk afkomstig uit de Lendahand 
achterban die beschikbaar is om ondernemers zowel on- en offline te ondersteunen.  

5. Personeel 
 
Het huidige bestuur is onbezoldigd en bestond eind 2015 uiit: Peter Heijen (voorzitter), Loes van 
Rheen (secretaris) en Koen Thé (penningmeester). Judith Mathijssen en Ron Schuurman zullen Loes 
van Rheen en Koen Thé in 2016 gaan vervangen.  
 
Per april 2015 is Danny den Hartog begonnen als manager a.i. van de Foundation via Social Enterprise 
Solutions.  
  

http://www.lendahand-foundation.org/

