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Inleiding 
 

Stichting Samrawit Microkrediet is opgericht op 4 mei 2007. Stichting Microkrediet heeft 

als doel om met behulp van microkredieten kansarmen in Eritrea een kans te geven om 

hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun 

leven te vergroten. De stichting zetelt in de gemeente Geertruidenberg met adres: Landonk 

54, 4941 BN  Raamsdonksveer. 

Het banknummer van de Stichting Samrawit is: Rabobank NL36RABO 0120.223.341. 

Inschrijving bij K.v.K. Tilburg 18088581. 

Voorzitter: vacant, penningmeester is mevrouw Lia Kuijsters en de secretaresse is 

mevrouw Désirée van der Pluijm. 

 

ALGEMEEN: 
Helaas is het in 2017 nog steeds niet gelukt om de vacature voorzitter op te vullen. 

In 2017 hebben we halfjaarlijks de onkostenvergoeding  doen toekomen aan onze 

contactpersonen. Weer via een omweg via Western Union. 

De communicatie verloopt via de post en gaat redelijk goed. Direct e-mailen is nog steeds 

niet mogelijk. Er is ook een tweede contactpersoon aangesteld door de 1e contactpersoon 

Er is gevraagd om een 2e project te gaan starten. Dit is niet van de grond gekomen 

vanwege de enorme waardevermindering van de Eritrese munt eenheid. 

 

Situatie in Eritrea 
De situatie in Eritrea is nog niets veranderd. Het is en blijft het Noord-Korea van Afrika. 

De Chinezen hebben hele grote invloed in het land. Zij gaan steeds meer de dienst 

uitmaken.  

Inflatie is bijzonder groot in Eritrea.  

 

Lopende Projecten Microkrediet in Eritrea: 
 

Project 2 contactpersoon in Eritrea ( gestart in november 2008)  

Project 7: het runnen van kippenfokkerij voor de verkoop van hennen en eieren.  

(gestart oktober 2014).  

  De terugbetaling is pas gestart in 2016 voor dit project. 
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Fondswerving voor microkredieten 
In 2017 hebben we geen acties ondernomen om fondsen te werven. Reden hiervoor is dat 

de lopende projecten inmiddels zijn terug betaald; het nieuwe project is gestart met dat 

terugbetaalde geld.   

 

Financiën 
Financiën zijn gezond.  

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. Zij doen al hun werk gratis, zodat 

er geen strijkstok is waar wat aan blijft hangen. 

Ook in 2017 hebben wij van de belastingdienst de status van “ANBI” (algemeen nut 

beogende instelling) gekregen. Dit betekent voor onze donateurs dat zij de donatie mogen 

aftrekken van de belasting volgens de regels die de belasting hanteert. 

Wilt u een volledig financieel verslag, dan kunt u dat via de e-mail aanvragen:  

info@samrawitmicrokrediet.com  

 

Januari 2018 

Desiree van der Pluijm 

Secretaris Stichting Samrawit Microkrediet  
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