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Beste vennoten,

Al sinds mensenheugenis spelen vrouwen een cruciale rol. In de Griekse 
mythologie is Gaia niet alleen de verpersoonlijking van de Aarde zelf, ze is ook de 
moeder van alle wezens en Goden.

Doorheen de geschiedenis van de mens zijn vrouwen altijd de steunpilaren  
geweest van ons familiale en maatschappelijke weefsel. Toch moeten we 
vaststellen dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog een verre droom is. 
Of het nu gaat om het recht op eigendom, stemrecht of toegang tot de hoogste 
functies in privé- of overheidsbedrijven of in de regering, gelijkheid is absoluut 
nog niet de norm. Voor vrouwen blijft het moeilijk en nodeloos complex om hun 
rechten te doen gelden.

De internationale vrouwendag, die we op 8 maart vieren, blijft dan ook een 
belangrijk moment. Het is een gelegenheid om de vooruitgang te vieren, maar 
vooral ook om de volgende prioriteiten op te lijsten in de strijd om een perfecte 
gelijkheid tussen man en vrouw. 

Bij Alterfin zit het herstel van die noodzakelijke en rechtvaardige gelijkheid al 
sinds jaar en dag verweven in het DNA van onze acties. Gendergelijkheid, zoals 
omschreven door de Verenigde Naties in haar vijfde doelstelling voor Duurzame 
Ontwikkeling, is meer dan alleen een basisrecht van de mens. Het is ook, en 
vooral, een noodzakelijke basis voor de creatie van een vreedzame, voorspoedige 
en duurzame wereld. Ik nodig u uit om de getuigenis te lezen van twee vrouwen 
die erg belangrijk zijn voor ons: Caterina, onze CIO, en Chinara, de CEO van onze 
partner Bailyk Microfinance.

Feministische groet,

Jean-Marc Debricon
CEO Alterfin 

VOORWOORD



RECLAME

Teken in op aandelen 
en ondersteun  
2,6 miljoen vrouwen 
op hun weg naar
financiële 
onafhankelijkheid

Raadpleeg het prospectus voordat u investeert

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen is. 
De coöperatieve deelbewijzen van Alterfin zijn aandelen. U loopt het risico om uw investering deels 
of volledig te verliezen. We hebben de risico’s omschreven in ons prospectus 2022, beschikbaar op 
alterfin.be/nl/prospectus. Aandelen zijn nominatief en er is geen markt waarop deze kunnen worden 
verhandeld. U kan aandelen verkopen of overdragen, maar dit zorgt voor een beperkte liquiditeit. 
Een aandeelhouder kan uittreden of aandelen overdragen, maar wordt slechts terugbetaald voor 
de maximale nominale waarde van de aandelen. Het prospectus is goedgekeurd door de FSMA, de 
Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Deze goedkeuring geldt echter niet als 
gunstig advies over de aandelen van Alterfin. We raden u aan het prospectus aandachtig door te 
voordat u een beslissing neemt.

Stort het bedrag dat u 
wenst te investeren op de 

rekening van Alterfin:

BE85 5230 4527 2706

Vermeld uw persoonlijke gestructureerde
mededeling bij de overschrijving.

Herinnering: de aankoop van minstens
7 aandelen (437,50 euro) kan

u als particuliere vennoot een
belastingvermindering van 5%

opleveren. De maximale
vermindering voor 2023

bedraagt 330 euro
voor 106 aandelen (6.625 euro).



5

GENDER-LENS INVESTING: 
MEER INCLUSIVITEIT VOOR 
MEER IMPACT

Al op heel jonge leeftijd voelde 
Caterina dat ze iets wilde doen om het 
onrecht in de wereld te bestrijden. Dat 
heeft haar in de richting geduwd van 
een studie in ontwikkelingseconomie 
en van een eerste job bij een 
microfinancieringsproject in Afrika. 

Je bent tien jaar geleden 
bij Alterfin gestart. Wat 
trok je zo aan? 

Ik ben altijd al op zoek geweest 
naar een plek waar ik meer impact 
kon creëren voor onze planeet en 
de mensen die erop wonen. Alterfin 
paste helemaal in dat plaatje. Ten 
eerste was de organisatie bezig met 
microfinanciering, iets waarin ik 
al ervaring had opgedaan. Parallel 
daarmee werden ook projecten rond 
landbouw gefinancierd. Laat dat nu net 
een sector zijn die enorm belangrijk 
is om de levensomstandigheden van 
de lokale bevolking te verbeteren en 
tegelijk te vechten tegen de effecten 

Impact op maatschappij en milieu zijn de 
allerbelangrijkste evaluatiecriteria voor onze 
investeringen. Recent hebben we daarom een tool 
toegevoegd aan onze evaluatiekit voor nieuwe 
partners: Gender-Lens Investing. Daarmee zetten 
we een nieuwe stap in onze zoektocht naar impact. 
Caterina Giordano, Chief Impact Officer, legt ons uit 
hoe dat werkt. 

van klimaatverandering. Tot slot is 
Alterfin een coöperatie. Dat vind ik ook 
heel fijn: het is geen investeringsfonds 
maar een organisatie die gesticht is 
en gecontroleerd wordt door mensen 
zoals jij en ik. Ze kan zich dus veel 
makkelijker aanpassen aan de context 
van verschillende situaties. 

Ik ben begonnen als Investment 
Manager. Daarna ben ik doorgegroeid 
naar Head of Investments en nu ben 
ik Chief Impact Officer. Die nieuwe 
functie in een nieuw departement 
weerspiegelt ons doel om altijd 
verder te kijken dan een eenvoudige 
investering en de impact van onze 
acties op maatschappij en milieu te 
maximaliseren. 

Wat is jouw grootste 
kracht als vrouw in een 
leidinggevende positie? 

Ik denk empathie. Ik probeer op die 
manier onze teams en organisatie beter 
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te begrijpen. En uiteraard help ik onze 
medewerkers ook om hun sterktes 
te bepalen, zodat ze kunnen groeien 
en een carrière kunnen uitbouwen 
die voldoening geeft. Daarnaast komt 
het ook erg goed van pas bij onze 
investeringen, meer bepaald wanneer 
ik moet omgaan met delicate situaties 
zoals laattijdige of gemiste betalingen 
van onze partners. Door de zuiver 
financiële analyse aan te vullen met 
de nodige empathie, kan ik betere 
oplossingen vinden. 

Denk je dat het belang-
rijk is om meer vrouwen 
in leidinggevende func-
ties te hebben? 

Ik denk – en dat wordt ook door 
meerdere studies aangetoond – dat 
bedrijven met vrouwelijke leiders 
een bedrijfscultuur ontwikkelen die 
meer gericht is op samenwerken en 
minder op hiërarchie. Een studie van 
de Harvard Business School toont aan 
dat vrouwen een hogere emotionele 
intelligentie hebben. Bedrijven die 
door vrouwen geleid worden, zijn ook 
diverser en inclusiever. Bovendien is de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
er minder uitgesproken. 

Alterfin heeft een  
‘Gender-Lens 
Investing’-strategie 
ontwikkeld. Wat  
betekent dat?

Het is een strategie die ontwikkeld is 
in samenwerking met de organisatie 
Value for Women en die een antwoord 

biedt op de uitdaging om vrouwen 
een grotere rol te laten spelen in de 
samenleving. We proberen de nadruk 
te leggen op organisaties die geleid 
worden door vrouwen en die streven 
naar betere levensomstandigheden 
voor vrouwen. Dankzij het prisma 
van gender kunnen we een nieuwe 
dimensie toevoegen aan onze analyse 
van investeringen. Zo kunnen we de 
nadruk leggen op dergelijke bedrijven 
en hen helpen groeien. Daarnaast 
helpt het ons ook om armoede 
beter te bestrijden, want helaas 
behoren vrouwen vaak tot de armste 
bevolkingslagen. Bovendien weten we 
dat investeren in de ontwikkeling van 
vrouwen bijdraagt tot een stabiele en 
voorspoedige situatie voor hun gezin.
 
Om die strategie te implementeren, 
hebben we aan onze bestaande 
evaluatietool criteria rond gender 
toegevoegd. Zo kunnen we evalueren 
hoe inclusief onze partners handelen 
ten opzichte van hun personeel, 
klanten en leveranciers, maar 
ook de twee soorten organisaties 
identificeren waarop we ons meer 
willen toespitsen. Enerzijds zijn dat 
organisaties die geleid worden door 
vrouwen. Die identificeren we door 
te analyseren hoeveel vrouwen een 
functie bekleden in het management 
of in de ondernemingsraad en 
hoeveel vrouwelijke aandeelhouders 
er zijn. Anderzijds focussen we op 
organisaties die specifiek werken 
rond de levensomstandigheden van 
vrouwen. Die identificeren we dan weer 
door te analyseren hoeveel van hun 
producten en diensten er gericht zijn 
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op de specifieke noden van vrouwen 
en te kijken met hoeveel vrouwelijke 
leveranciers van goederen en diensten 
ze werken. 

Wat betekent dat voor de 
partners en begunstig-
den van Alterfin?

We willen de inclusiviteit bij onze 
partners versterken. Dat is een 
einddoel, niet zozeer een startvereiste. 
In de toekomst willen we onze 
huidige en toekomstige partners 
stimuleren om hen vooraf bepaalde 
doelstellingen te helpen bereiken. 
Vergeet niet, inclusieve bedrijven doen 
het ook algemeen gezien beter. Onze 
partners kunnen zo dus hun impact 
versterken op de gemeenschappen 
waarin ze werken. We gaan ook meer 

doorgedreven marktstudies voeren om 
organisaties te identificeren die het 
best beantwoorden aan de criteria van 
die twee categorieën. 

En voor Alterfin zelf?

Eigenlijk hebben we een formeel 
kader gecreëerd voor iets wat in de 
praktijk al gebeurde. Door dat kader 
kunnen we dat nu ook systematisch 
en gestructureerd doen. Omdat we het 
goede voorbeeld willen geven, hebben 
we die analyse trouwens ook op onszelf 
toegepast. Het algemene resultaat 
is vrij goed, maar we hebben ook een 
aantal domeinen ontdekt waar het nog 
beter kan, zoals de samenstelling van 
ons investeringscomité. Het is dus een 
strategie die Alterfin zelf ook ten goede 
zal komen. 

Cliënten van de microfinancieringsinstelling Chamroeun, Cambodja
© 2023, Alterfin
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Bailyk Finance, een organisatie die we 
al meer dan vijf jaar tot onze partners 
mogen rekenen, is een perfect 
voorbeeld van een onderneming geleid 
door vrouwen. Chinara Moldazhanova 
staat sinds 2013 aan het hoofd van 
deze microfinancieringsinstelling, 
die de levensomstandigheden van de 
armste bevolkingsgroepen in Kirgizië 
verbetert. Chinara vertelt ons hoe zij 
het verband ziet tussen vrouwelijk 
leiderschap in een bedrijf en het 
nastreven van maatschappelijke 
doelstellingen.

Welke unieke inzichten 
kunt u als vrouwelijke 
leider bijbrengen aan de 
microfinancieringssector in 
Kirgizië? 

Al vanaf het begin van mijn carrière, 
intussen 27 jaar geleden, werd ik bij 
Mercy Corps getroffen door de nood 
aan programma’s om vrouwen de 

DE IMPACT VAN ONZE 
KIRGIZISCHE PARTNER 
BAILYK FINANCE

obstakels van de ondernemingswereld 
te helpen overwinnen. Sinds ik in 2013 
aan het hoofd van Bailyk Finance 
sta, ben ik me blijven inspannen 
om vrouwen op allerlei manieren te 
ondersteunen, ongeacht of dat nu gaat 
over ons eigen bedrijf, ons cliënteel of 
de maatschappij in het algemeen. 

De ervaring leerde mij dat mannen en 
vrouwen dezelfde uitdagingen op een 
andere manier bekijken. Dat zorgt 
ervoor dat ze elk een andere visie 
hebben op de ontwikkeling van het 
bedrijf. Binnen de ondernemingsraad 
bijvoorbeeld houden vrouwen altijd 
rekening met het sociale aspect en 
proberen ze de communicatie tussen 
de leden te verbeteren. Dat leidt tot 
betere beslissingen. 

Zowel binnen de directie als op 
de werkvloer van een bedrijf 
heeft een goede balans tussen 
mannen en vrouwen een 
positieve invloed. Is dat een 
bewuste strategie?

Ik zou niet zeggen dat het bewust 
was. Ik beschouw dat als het logische 
resultaat van de positieve impact van 
vrouwen in de ondernemingsraad 
(twee op de drie leden zijn vrouwen, en 
ook twee van de vier directieleden en 
61% van de werknemers zijn vrouwen, 
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nvdr). De verantwoordelijken hebben 
in alle stilte gewerkt aan een betere 
vertegenwoordiging van vrouwen. 

Waarom is het voor uw 
maatschappelijke missie zo 
belangrijk om te focussen op 
vrouwelijk ondernemerschap, 
en dan vooral op het platteland? 

Ik ben ervan overtuigd dat er een 
sterke link bestaat tussen enerzijds 
meer werkgelegenheid voor vrouwen, 
waardoor ze hun economische status 
kunnen verbeteren, en anderzijds een 
betere levensstandaard voor zowel 
plattelands- als stadsbewoners. Maar 
het potentieel van vrouwen wordt vaak 
afgeremd door financiële problemen, 
een gebrek aan financiële kennis, 
ervaring en opleiding, de moeilijke 
toegang tot aangepaste stages en 
opleidingen, of gewoon een gebrek aan 
steun van hun familie. 

Om die reden zijn vrouwen de 
belangrijkste doelgroep van Bailyk 
Finance: ze zijn goed voor 58% 
van onze financieringsportefeuille. 
Onze instelling hanteert een holis- 
tische aanpak, inclusief competentie-
ontwikkeling voor vrouwen, tot en met 
opleidingen rond finance. 

Wat zijn uw toekomstige 
doelstellingen voor de 
gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen? 

Ik merk dat na elke succesvolle 
terugbetaling van een lening vrouwen 
meer zelfvertrouwen krijgen, makke-

lijker zakelijke uitdagingen aangaan  
en mee beslissingen nemen binnen 
hun gezin. 

Ik wil onze inspanningen voortzetten 
door maatschappelijke en milieu-
doelstellingen een centrale plaats 
te geven binnen onze activiteiten. 
Vrouwen ondersteunen is daar een van 
de belangrijkste aspecten van. Ik wil een 
hoger opleidingsniveau voor vrouwen, 
meer vrouwelijk ondernemerschap en 
een grotere vrouwelijke aanwezigheid 
in de dialoog tussen bedrijven en 
overheden. Daarnaast wil ik ook dat er 
publiek-private programma’s komen 
om vrouwelijke ondernemers opleiding 
en ondersteuning te bieden. 

Een succesvolle vrouw is immers een 
vrouw die zelfvertrouwen en kracht 
uitstraalt en die niet bang is voor 
morgen.

Cliënte van Bailyk Finance (MFI), 
Kirgizië
© 2023, Bailyk Finance
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Elk zaadje dat we samen planten, hoe 
groot of hoe klein ook, kan een bos van 
veranderingen doen ontkiemen. Dat 
is de basis van onze filosofie: ervoor 
zorgen dat elke actie zoveel mogelijk 
bijdraagt aan de evolutie van onze 
maatschappij en onze planeet. En als 
we dat nu eens concreter maken? 

”Een boom die valt, maakt veel lawaai. 
Een bos dat groeit, hoor je niet”, zei 
Mahatma Gandhi ooit. Deze maand 
moedigen we u aan om dit bos van 
verandering mee te helpen ontkiemen.  

Laat verandering 
opbloeien

Het papier van de kaart in deze 
nieuwsbrief bevat zaadjes van planten 
die vlinders en bijen aantrekken. 
Een symbool van onze impactvolle 
investeringen: bijen en vlinders 
zijn goede bestuivers - door hen te 
ondersteunen, kunnen we de groei 
van andere planten en een volledig 
ecosysteem bevorderen! 

SAMEN PLANTEN WE 
DE ZAADJES VAN EEN 
INCLUSIEVE WERELD 

Wat vieren we?

Waarom ontvangt u dit kaartje 
uitgerekend bij de maarteditie van 
onze nieuwsbrief? Omdat het weldra 
weer lente is: het ideale moment 
om een nieuwe bloeiperiode voor te 
bereiden. 

Deze maand vieren we ook de 
internationale vrouwendag. In landen 
waar de rechten van vrouwen erop 
vooruitgaan – en in het bijzonder hun 
economische rechten – wordt armoede 
sterk teruggedrongen. Wanneer we 
vrouwen helpen om hun eigen activiteit 
op te zetten, worden ze een nieuwe 
bron van inkomsten voor hun gezin. 
Zo stabiliseren we huishoudens en 
maken we hen weerbaarder tegen 
externe schokken. Dankzij uw inzet 
ondersteunen we wereldwijd al 2,6 
miljoen vrouwen op de weg naar 
financiële onafhankelijkheid. 

Elke dag opnieuw groeit het bos van 
verandering een beetje verder aan. 
Discreet, maar efficiënt. Laten we 
die evolutie naar een duurzame en 
inclusieve wereld samen vieren.



EN WAAROM DIE VREUGDE 
NIET DELEN?

En als u die kaart, in plaats van ze te planten in uw eigen tuin, 
nu eens aan een vriend of familielid zou geven? Het is de 
perfecte gelegenheid om hem of haar te laten kennismaken 
met de activiteiten van Alterfi n. Of waarom geeft u ze niet aan 
een vrouw die u waardeert, om internationale vrouwendag 
te vieren? 
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De totale portefeuille van Alterfin is 
in het laatste kwartaal van 2022 licht 
ingekrompen met 3,4% tot 100,42 
miljoen euro:
> De direct door Alterfin geïnvesteerde 

fondsenportefeuille daalde met 
5,6% tot 86,69 miljoen euro.

> De fondsen in beheer bedragen 
13,73 miljoen euro.

Deze afname van de portefeuille is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
de sterke terugval van de euro. Want 
als we kijken naar de portefeuille 
uitgedrukt in Amerikaanse dollar (de 
dollar is de gebruikte munteenheid voor 
ongeveer 80% van onze transacties en 
geeft bijgevolg een getrouwer beeld 
van het niveau van onze uitstaande 
investeringsportefeuille), is die in de 
loop van het kwartaal met ongeveer 
6% gestegen. Maar doordat de euro 
de laatste drie maanden van het jaar 
met 9,1% in waarde is gestegen ten 
opzichte van de dollar, levert dat een 
negatieve groei op.

De voorbije twaalf maanden is 
de totale portefeuille met meer 
dan 17% gestegen. Uitgedrukt in 
dollar, geeft dat een stijging van 
10,6%. Deze groei is voornamelijk te 
danken aan de sterke activiteit in de 
microfinancieringssector na twee jaar 
van ernstige vertraging en vervolgens 
geleidelijk economisch herstel wegens 

PRESTATIES VAN DE 
PORTEFEUILLE

de gezondheidscrisis. De uitstaande 
investeringsportefeuille van de 
microfinancieringssector is met meer 
dan 20% gestegen tot 69 miljoen euro. 
Hiermee zit de sector bijna weer op het 
niveau van voor de pandemie.

Microfinanciering

In 2021 was de herneming van de 
investeringen in microfinanciering nog 
grotendeels geconcentreerd in Latijns-
Amerika. In 2022 zijn de prestaties 
in de Aziatische en Afrikaanse 
microfinancieringssector er echter 
ook weer op vooruitgegaan. Dankzij 
de bijna volledige opheffing van de 
coronabeperkingen konden kleine en 
micro-ondernemers hun activiteiten 
hervatten en steeg hun krediet-
behoefte. Om aan die toenemende 
vraag te voldoen, hebben onze partner-
microfinancieringsinstellingen meer 
financiering moeten ophalen bij hun 
geldschieters. Alterfin heeft in 2022 
dan ook ongeveer 30,3 miljoen euro 
uitbetaald aan de sector. Dat is het 
hoogste cijfer sinds het begin van onze 
activiteiten. 

Duurzame landbouw

Met een totale uitbetaling van 60,5 
miljoen euro kende ook de sector van 
de duurzame landbouw kende een 
recordjaar. Ondanks de opeenvolgende 

4e KWARTAAL 2022
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Boordtabel portefeuille
4e kwartaal

2022
Doelstellingen

2022

Totale portefeuille van Alterfin (in miljoen euro) 100,42 Min 87-92

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar (in miljoen euro)             90,97 Min 45-55

Aantal partners (totale portefeuille)                145 132

Sectorale spreiding (totale portefeuille)

Portefeuille microfinanciering 60% Max 70%

Portefeuille duurzame landbouw 37% Min 30%

Portefeuille sociale investeringsfondsen 3% Max 3%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - microfinanciering 33% 25%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - duurzame landbouw 66% 70%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - fondsen 1% 5%

Regionale spreiding (totale portefeuille)

Portefeuille in Latijns-Amerika 40% Max 30-50%

Portefeuille in Afrika 36% Min 30-45%

Portefeuille in Azië 23% Min 20-35%

Kwaliteit van de portefeuille (portefeuille van Alterfin)  

Risicoportefeuille* na aftrek van de waardeverminderingen 4,3% Max 5-7%

Risicoportefeuille* na aftrek van de waardeverminderingen 
en geherstructureerde leningen

7,9% Max 20-25%

* Betalingsachterstand van meer dan 30 dagen (PAR30)

crisissen (logistieke vertragingen 
als gevolg van de pandemie, grote 
prijsschommelingen en ongunstige 
klimaatomstandigheden) neemt 
de wereldwijde vraag naar 
landbouwproducten niet af en 
nemen de financiële behoeften van 
onze partners bijgevolg toe. Zo is de 
uitstaande investeringsportefeuille 
van de sector in 2022 met 10% ges- 
tegen tot 37 miljoen euro. De 
waardeketens van koffie en cacao 
domineren nog altijd de sector 
van de duurzame landbouw en 
vertegenwoordigen zo’n 66%. 

Kwaliteit van 
de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille is in 
de loop van het kwartaal verbeterd. 
Het totale volume van de leningen met 
een betalingsachterstand van meer 
dan 30 dagen daalde namelijk van 
9,31% naar 8,21%. Over het algemeen 
gaat de kwaliteit van de portefeuille 
erop vooruit en worden de leningen 
die tijdens de pandemie werden 
geherstructureerd nog steeds volgens 
het afgesproken schema terugbetaald.

13
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IN ‘T KORT

FINANCIËLE 
PRESTATIE

Meer dan 70 miljoen euro 
voor de financiering van 
onze projecten in 2023!

Eind 2022 hebben we met onze 
fondsenwervingscampagne in totaal 
meer dan 2 miljoen euro opgehaald. 
Dankzij uw betrokkenheid beginnen 
we aan 2023 met een kapitaal van 70 
miljoen euro. Dit bedrag gaat uiteraard 
naar de financiering van onze projecten, 
waarmee we echt een verschil maken 
voor mens en planeet. 70 miljoen keer 
bedankt voor uw steun!

Belastingvoordeel 2023

Zoals elk jaar geven uw nieuwe 
investeringen in Alterfin recht op een 
belastingvermindering van 5% van het 
geïnvesteerde bedrag. Om van deze 
belastingvermindering te genieten, 
koopt u minimum 7 aandelen (437,50 
euro) en maximum 106 aandelen (6.625 
euro) van Alterfin.

De jaarlijkse controle van de 
jaarrekening voor 2022 loopt nog. 
De raad van bestuur van Alterfin 
heeft daarom de jaarrekening nog 
niet kunnen afronden. Begin april 
publiceren wij de financiële resultaten 
voor 2022 rechtstreeks op alterfin.be, 
samen met alle documenten  voor de 
algemene vergadering. 

Algemene 
vergadering: neem 
uw agenda erbij!

De algemene vergadering vindt 
dit jaar plaats op 22 april. U mag 
deze datum gerust al in uw agenda 
noteren. Begin april sturen we u 
nog een officiële uitnodiging met 
alle nodige informatie, zodat u 
zich goed kunt voorbereiden op dit 
belangrijke moment voor ons als 
coöperatie. 
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