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Belgische impactinvesteerders ALTERFIN, BIO, BRS, INCOFIN, INPULSE, KAMPANI en KOIS roepen
samen op tot actie in reactie op COVID-19 in ontwikkelingslanden

COVID-19 zal worden herinnerd als één van de weinige gezondheidscrisissen in de geschiedenis van
de mensheid die (zo’n) extreem wijdverspreide impact had op de grote meerderheid van de
wereldbevolking. Terwijl we ons focussen op nationaal herstel en er grote budgettaire inspanningen
worden geleverd, is het ook belangrijk de globale dimensie niet uit het oog te verliezen.
Het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank zijn tot de conclusie gekomen dat COVID-19 de
armoede in de wereld vergroot. Volgens hun schattingen doet de crisis 40 tot 60 miljoen mensen in
extreme armoede belanden in 2020. Vooral de levens van mensen onderaan de piramide worden
verstoord.
De quarantainemaatregelen leiden tot een inkomensverlies in de informele sector, die in
ontwikkelingslanden de eerste bron van inkomsten is. Het gebrek aan cash dat hiervan het gevolg is,
veroorzaakt hoge nood en bedreigt de voedselzekerheid. De getroffen personen moeten zich vaak
blootstellen aan gezondheidsrisico's om geld te bekomen en in de basisbehoeften van hun gezin te
voorzien. De verstoring van de waardeketens veroorzaakt een inflatie van de voedselprijzen, wat in
veel ontwikkelingslanden een bijkomende druk legt op de voedselzekerheid.
ALTERFIN, BIO, BRS, INCOFIN, INPULSE, KAMPANI en KOIS zijn Belgische impact-gedreven
investeerders die zich inzetten voor de economische versterking van sociaal achtergestelde
bevolkingen in ontwikkelingslanden. Tijdens een crisis als deze is onze rol belangrijker dan ooit.
Wij bieden financiering aan impactprojecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en
Oost-Europa, waarbij we financiële en sociale inclusie creëren. Wij ontwikkelen waardeketens in de
landbouw, zetten infrastructuur op, bouwen gezondheidsvoorzieningen, ondersteunen micro-, kleine
en middelgrote ondernemingen, alsook de sociale economie in haar geheel. Allemaal houden we ons
aan hoge milieu-, sociale en bestuursnormen.
We zijn ervan overtuigd dat er om deze crisis effectief aan te pakken, cohesie en samenwerking
nodig is op verschillende niveaus.
Onze onmiddellijke antwoorden:
-

We hebben onze werking snel gereorganiseerd en onze klanten en partners ononderbroken
financiële en non-financiële steun geboden via investeringen in impactsectoren, adviesprojecten,
enz.
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-

-

We ondersteunden lokale tussenpersonen en netwerken aan de hand van advies en het delen
van goede praktijken die zijn voortgekomen uit eerdere crisissen en door het beschikbaar maken
van ad hoc adviesverlening.
We communiceerden intensief en in volledige transparantie met onze stakeholders.
Samen met onze Europese en internationale evenknieën verbonden we ons aan acties en
waarden als een teken van betrokkenheid van de volledige sector van de impactinvestering bij de
meest kwetsbaren.

In deze ongekende situatie gaat onze grootste zorg uit naar verantwoorde investeringen en
oplossingen die een antwoord bieden op de noden van de lokale bevolking.
De acties die regeringen en multilaterale instellingen op dit moment ondernemen, juichen we toe. In
crisissen als deze, en dan vooral in opkomende landen, is echter een groter budget nodig voor het
ondersteunen van de microfinancieringssector, de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen,
infrastructuur, impactinvesteringen, en de impactsector in zijn geheel. Daarom roepen we de
Europese Unie, de nationale regeringen, de stichtingen en privé-investeerders op tot actie.
Deze steun kan de vorm aannemen van
-

-

bijkomende liquiditeit en een kapitaalinjectie voor instellingen in moeilijkheden,
risicoverminderende mechanismen om risicogerichte investeerders comfort te bieden
toelagen voor de kostendekking van technische assistentie, meer in het bijzonder de projecten
rond interne reorganisatie om het verspreiden van de pandemie te voorkomen, alsook voor het
ontwikkelen van continuïteitsplannen en het bespoedigen van digitaliseringsprojecten
groeikapitaal voor de gezondheidssector om de eerstelijnszorg te versterken, en
geduldige financiering van waardeketens die een duurzamere landbouw bevorderen en kleine
landbouwers wereldwijd ondersteunen.

We hebben er vertrouwen in dat we onze acties kunnen opvoeren om een positieve impact te
blijven creëren in het leven van vele kwetsbare mensen. We doen een beroep op alle betrokken
actoren, publiek of privé, om contact met ons op te nemen, middelen te mobiliseren en
gezamenlijk te reageren op deze crisis.
Voor meer informatie:
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