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Beste (toekomstige) investeerder,

Welkom, wat fijn dat je er bent!

Toen we in 2013 met Lendahand begonnen, konden 
we alleen maar dromen van de crowd die we 
vandaag hebben. Het is vanaf het begin onze missie 
geweest om armoede te bestrijden, simpelweg door 
in mensen en bedrijven te investeren. Ik voel me 
vereerd dat er zoveel mensen zijn die zich hebben 
aangesloten bij deze missie.

Verdien geld, maak een verschil

Ben je voornamelijk geïnteresseerd in solarprojecten 
of in organisaties gerund door vrouwen? Waar je 
interesses ook liggen; elk project bestrijdt armoede 
in opkomende landen. Door te investeren in deze 
projecten creëer je een positieve impact en verdien 
je tegelijkertijd een financieel rendement. Een echte 
win-win situatie dus.

Onze prestaties

Afgelopen jaar bereikte Lendahand de magische 
grens van € 100 miljoen aan opgehaalde 
investeringen. Hiermee hebben investeerders zoals 
jij al meer dan 8.700 banen gecreëerd en ruim 
77.000 zonnesystemen geïnstalleerd, goed voor een 
CO2-reductie van 300.000 ton – dit staat gelijk aan 
de jaarlijkse CO2-uitstoot van gemiddeld 37.500 
Nederlandse huishoudens.

Heb je nog vragen na het lezen van dit e-book? Of 
wil je gewoon even hallo zeggen? Je kunt ons altijd 
via mail info@lendahand.com en al onze social 
media platformen bereiken.

Vriendelijke groet,

Koen The
CEO

Welkom

FACTS - Kenia
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Over ons
Wie zijn wij?

Lendahand is een online impact-investering-
splatform voor sociaal bewuste investeerders. Je 
investeert altijd in ondernemers in opkomende 
landen. Door het deze ondernemers mogelijk te 
maken hun bedrijf te laten groeien, verbeteren 
we hun toegang tot basisbehoeften. Het is onze 
ambitie om van Lendahand een wereldwijd 
initiatief te maken waarmee mensen over de 
hele wereld eerlijke en transparante financiële 
ondersteuning krijgen. 

Klinkt leuk, maar wie zit hier eigen-
lijk achter?

We zijn een internationaal team van zo’n 20 
mensen met allerlei verschillende soorten 
achtergronden, talenten en persoonlijkheden. 
Vanuit ons kantoor in Rotterdam monitoren we 
onze investeringen, houden we contact met de 
ondernemers en brainstormen we over nieuwe 

manieren om ons product te verbeteren – altijd 
met hoge kwaliteitseisen voor ons portfolio in 
gedachten.

Hier een foto van ons

We gingen toen naar de Tweede Kamer om 
aandacht te vragen voor de genderkloof. Om-
dat we van mening zijn dat een land alleen 
zijn volledig potentieel kan bereiken door het 
gebruik van de energie, ideeën en het intellect 
van al haar burgers, inclusief de 50% vrouwen! 
Niet alleen in opkomende landen maar ook in 
Nederland. Benieuwd wie wie is? Neem een ki-
jkje op onze teampagina.

Lendahand - Nederland

https://lendahand.com/en-EU/team
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Candi Solar - Zuid-Afrika
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De strijd tegen armoede

Meer dan 700 miljoen mensen leven in 
extreme armoede. Concreet: dat is 10% van 
de wereldbevolking die moet overleven met 
minder dan € 1.90 per dag. Het merendeel van 
deze groep woont in Sub-Saharaans Afrika. 

Voor mensen die in armoede leven is het 
ontzettend moeilijk om aan hun basisbehoeften 
te voldoen, denk aan toegang tot schoon 
water en sanitaire voorzieningen. Oorzaken 
van armoede zijn onder meer werkloosheid 
en sociale uitsluiting. Het is onze missie om 
armoede in opkomende markten te bestrijden 
door te investeren in mensen en bedrijven.

Een hogere levensstandaard

Wij geloven dat kleine en middelgrote 
ondernemingen in opkomende landen een 
sleutelrol spelen om economische groei en 
betere levensomstandigheden te bereiken. 
Om dit waar te kunnen maken hebben deze 
ondernemers behoefte aan betrouwbare 
financiering. Investeerders kunnen op het 
Lendahand-platform bedrijven financieren 
die banen creëren en uiteindelijk de 
socio-economische status van mensen in 
ontwikkelingslanden verbeteren. Zo draag 
je bij aan het creëren van een hogere 
levensstandaard voor deze mensen. 

Wanneer je bijvoorbeeld investeert in een 
project voor zonne-energiesystemen, stel je 
zonne-energie beschikbaar aan duizenden 
huishoudens. Zo zitten mensen ‘s avonds niet 
langer in het donker en kunnen kinderen nog 
hun huiswerk maken.

Hoe Lendahand werkt
Hier is een overzicht van onze 
sociale impact tot nu toe*:

299.588 tonnen CO2 gereduceerd 
77.070 zonne-energiesystemen geïnstalleerd
8.702 banen gecreerd
2.109 toiletgebouwen gebouwd
1.048.337 mensen die (positief) beïnvloed zijn 
door onze projecten
6.950 biogas vergisters geplaatst

* September 2021
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Projecten kiezen

Elk project laat zien wat je investering mogelijk 
maakt. Zo krijg je een idee van hoeveel banen 
er ontstaan of hoe lokale gemeenschappen 
profiteren van jouw investering. Maar welk 
project je ook kiest, een ding is zeker: jouw 
investering bestrijdt armoede in opkomende 
landen.

Je hebt alles zelf onder controle

Waar jouw geld naartoe gaat? Het is helemaal 
aan jou. Je kiest je eigen projecten op basis van 
criteria als locatie, rente, maatschappelijke 
impact en looptijd. De looptijd is de totale 
lengte in maanden. Je ontvangt elke zes 
maanden terugbetalingen totdat de investering 
de vervaldag bereikt. Met andere woorden: tot 
het afgelopen is.

Een begin maken

Alle investeringen via Lendahand beginnen 
vanaf € 50. Wil je meer investeren? Je beslist 
zelf hoeveel geld je investeert. Bepaal eerst 
welk project je wilt crowdfunden, gevolgd door 
het gewenste bedrag en de gewenste betaling 
(iDeal voor Nederland, Bancontact voor België 
of creditcard). Er zijn geen extra kosten en je 
ontvangt kort daarna een bevestigingsmail.

Directe investeringen vs. via een 
lokale microfinancieringsinstelling

Elk van onze projecten laat zien of het een 
directe investering is of een investering via een 
lokale microfinancieringsinstelling, MFI. Hoewel 
de rente bij directe investeringen doorgaans 
hoger is dan bij een MFI, zijn de risico’s ook 
hoger. Wees gerust, alle partijen voldoen 
aan onze strikte criteria, zowel op sociaal als 
financieel vlak.

Opportunity Bank - Oeganda



- De weg naar een wereld zonder armoede

07

Opportunity Bank - Oeganda

Terugbetalingen ontvangen

Zodra het volledige bedrag voor een project 
door onze investeerders is gecrowdfund, gaat 
het geld naar de lokale MFI of het bedrijf zelf. 
Dit gebeurt op de eerste dag van de maand 
nadat het volledige bedrag verzameld is. Op 
dat moment begin je rente te verdienen over 
je investering. Op je financiële dashboard zie 
je precies in welke projecten je geïnvesteerd 
hebt, hoeveel geld je hebt ingelegd en andere 
relevante details over je lopende investeringen. 
Ook wijzig je hier je instellingen.

Je ontvangt terugbetalingen in 
gelijke termijnen

Investeringen betalen we elke zes maanden 
in gelijke termijnen terug. Rendementen zijn 
gebaseerd op het geïnvesteerde bedrag 
plus het vastgestelde rentepercentage van 
de projecten waarin je investeert. Wanneer 
je je terugbetalingen ontvangt, is je inleg 
te gebruiken om in andere projecten te 
steken. Of we storten het geld kosteloos op je 
bankrekening.

Verantwoordelijk investeren

De AFM heeft Lendahand een vergunning 
verleend als beleggingsonderneming. 
Investeren via Lendahand is daarmee een door 
de AFM gereguleerde activiteit. Hoewel we 
een gecertificeerde organisatie zijn met zeer 
strikte criteria voor onze ondernemers, brengt 
investeren nog steeds risico’s met zich mee. 
Lokale MFI’s dekken over het algemeen de 
risico’s van een project. Bij directe investeringen 
zijn er daarentegen geen tussenpartijen die de 
risico’s afdekken.

Investeren via een lokale 
microfinancieringsinstelling

Lokale MFI’s houden financiële reserves aan 
om risico’s af te dekken. In bepaalde gevallen is 
het zelfs mogelijk om hun eigen vermogen op te 
eisen. Het ergste geval? Als een bedrijf failliet 
gaat als gevolg van grote valutaschommelingen, 
faillissement of natuurrampen bestaat de kans 
dat je je investering gedeeltelijk of volledig 
verliest.
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Directe investeringen

Hoewel de rentetarieven hoger zijn voor directe 
investeringen in vergelijking met lokale MFI’s, 
zijn de risico’s ook hoger. Failissementen worden 
niet gedekt. Als de ondernemer je investering 
niet kan terugbetalen, krijg je mogelijk niets 
terug. Wees gerust, tot nu toe is slechts 2% van 
alle projecten niet volledig terugbetaald.

Co-investeren

Wanneer we samenwerken met andere 
investeringsondernemingen delen we onze 
middelen en capaciteit. Maar hoe zit het dan 
precies met de risico’s? De risico’s zijn afhankelijk 
van het type contract dat wordt afgesloten met 
de co-financieringspartner. We geven prioriteit 
aan de belangen van onze investeerders in het 
geval van een wanbetaling, maar er is nog 
steeds een kans dat je een deel of je volledige 
investering verliest.

Hoe verlaag je je risico?

De AFM adviseert om niet meer dan 10% van 
je beschikbare vermogen te investeren en 
nooit geleend geld te gebruiken. Bekijk onze 
projecten zorgvuldig. Alle directe investeringen 
bieden een analyse door een onafhankelijke 
partij. Verwar deze analyse echter niet met 
een aanbeveling. Trek je eigen conclusies 
over de risico’s en levensvatbaarheid van een 
investering.

Maxima - Cambodja
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Verhalen

In zijn winkel verkoopt de Mongoolse ondernemer Bolorchuluun 
huishoudelijke artikelen aan gezinnen in zijn gemeenschap. 
Om zijn winkel uit te breiden en de winkel veiliger en efficiënter 
te maken had hij € 10.450 nodig.

Met de steun van 32 investeerders heeft Bolorchuluun zijn winkel 
gerenoveerd en vijf nieuwe medewerkers in dienst genomen. 
Nu hebben de inwoners van Khuvsgul toegang tot een ruimer 
aanbod aan betaalbare huishoudelijke artikelen.

Indonesische ondernemer Terence droomde ervan een co-
working keuken te beginnen waar startende horecaondernemers 
hun concepten kunnen testen voordat zij hun bedrijf uitbreiden. 
Bij traditionele banken werd zijn leningaanvraag afgewezen, 
maar bij Funding Societies kon hij wel terecht. Daar is een goed 
business-idee doorslaggevender dan de maturiteit van een 
bedrijf alleen. Binnen een week had hij de beoogde financiering 
om zijn bedrijf IncuBaker te starten. 

Bekijk onze blog voor nog meer verhalen van ondernemers uit 
ons portfolio. 

Voor de duizenden Lendahand-investeerders die al talloze 
investeringen hebben gedaan, zijn de risico’s de beloning 
waard - je doet goed voor de wereld én voor je portemonnee.

UpOwa zorgt ervoor dat mensen in Kameroen toegang hebben tot 
schone en duurzame energie. Zij voorzien solar home systemen tot in de 
verste uithoeken van het land, en daar is financiering voor nodig. Met 
toegang tot voldoende werkkapitaal kan upOwa uitbreiden, personeel 
aannemen en opleiden, en meer mensen aan energiesystemen helpen.

Zo kan een lokale bar als Bar Bobofils dankzij hun solar systeem eindelijk 
sportevenementen tonen op televisie. Meer entertainment betekent 
meer mensen, en dus meer omzet. Een investering waar iedereen blij 
van wordt.

Ontmoet enkele ondernemers

https://www.lendahand.com/nl-NL/blog/739-introducing-funding-societies-to-our-portfolio
https://lendahand.com/nl-NL/blog/category/entrepreneur_stories
https://www.lendahand.com/en-NL/blog/660-hoe-gaat-het-met-onze-solar-partner-upowa
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Ontmoet een investeerder

Investeerder Arno Huibers ging met ons team 
op reis naar Zambia. Hij wilde met eigen ogen 
zien hoe zijn geld werd uitgegeven. Arno heeft 
deze reis zelf betaald.

Vrede en rust. Geen toeterende auto’s. Bijna 
geen fietsers, alleen voetgangers. Op weg 
naar een van de ondernemers rijden we langs 
eindeloze wegen met eindeloze stalletjes 
langs de weg, genietend van de brandende 
zon. Elke kraam heeft zijn eigen specialiteit, 
van plastic pantoffels tot houten voordeuren. 
Verkopers zitten soms in de schaduw van de 
enige beschikbare boom.

Arno Huibers - Zambia
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Stel je dit eens voor

We bezoeken twee ondernemers die 
kooktoestellen verkopen. Meestal koken 
Zambianen binnenshuis op houtskool en 
ademen ze drie keer per dag giftige dampen 
in. Op deze manier koken verlaagt hun 
levensverwachting met 20-25%. Een van onze 
ondernemers vermindert het houtskoolverbruik 
met 75%, de andere gebruikt pellets van 
resthout. Samen verbeteren ze de algehele 
gezondheid (minder rook), financiën (minder 
kosten) en het milieu (er wordt nauwelijks CO2 
uitgestoten en bomen worden bespaard).

De Zambiaanse zon

We bezoeken ook een aantal winkeleigenaars 
die de investeringen gebruiken om het bedrijf 
draaiende te houden. Dit kan een uitdaging 
zijn vanwege regelmatige stroomtekorten. 
Hoewel Zambia schone energie opwekt door 
middel van waterkrachtcentrales, is de zon de 
grootste energiebron. Zonnepanelen kunnen 
deze retailers voorzien van elektriciteit op een 
structurele basis. Deze reis zorgt ervoor dat 
ik me in de toekomst meer wil focussen op de 
solarprojecten van Lendahand.

Een aparte verkoopstrategie

Vervolgens bezoeken we een verkoper. 
Hij verkoopt tv’s, zonnepaneellampen en 
kooktoestellen. De man woont in een hut, 
kilometers verwijderd van de bewoonde 
wereld. Hij verkoopt elke maand tussen de 
12 en 20 producten. Hij doet geen moeite om 
kopers aan te trekken, hij wacht gewoon. Zijn 
doelgroep lijkt hem via mond-tot-mondreclame 
te vinden. Tijdens ons korte gesprek komt een 
bestelling telefonisch binnen. Het wachten 
waard dus!

Op een prachtige reis

Deze reis naar Zambia heeft me ontzettend 
veel kennis opgeleverd. Deels dankzij de 
expertise van mijn medereizigers, maar ook 
dankzij de mensen die we ter plaatse hebben 
ontmoet. Mijn vertrouwen in de kwaliteit van de 
keuzes van Lendahand is nog verder versterkt. 
Tijdens deze reis zijn mijn rol als investeerder en 
mijn beroep als kunstenaar samengekomen. Ik 
beleefde kostbare momenten met mijn handpop 
genaamd Raccoon, een verdwijnende 
zakdoek en mijn clownsneus. Het creëerde 
ontspannende momenten, waarin ik meer was 
dan een westerse man met geld.

AMZ - Zambia
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De missie van Lendahand is om armoede te 
bestrijden door te investeren in mensen en 
bedrijven. Door de kracht van crowdfunding 
hebben we sinds het begin van Lendahand 
al ontzettend veel geweldige dingen bereikt 
en we zijn nog lang niet klaar. Het einddoel 
is duidelijk: geen armoede meer in de hele 
wereld.

Wil je je aansluiten bij onze missie?

Begin vandaag nog met crowdfunding en 
nodig gerust je vrienden uit. Maak in je account 
een persoonlijke couponcode aan. Met deze 
code geef je € 25 korting aan een vriend en 
ontvang je zelf € 25 in jouw eigen Lendahand-
wallet zodra ze een eerste investering hebben 
gedaan.

Toekomstplannen

Milaap - India
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Happy crowdfunding!

Solar Now - Oeganda


