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Augustin woont met zijn gezin in de Oegandese stad Karika. 
Tot enkele jaren geleden vermaalde hij suikerriet tot suiker met 
een ezel en een molensteen. Het resultaat? Wisselende kwaliteit 
en een erbarmelijk rendement. Tot hij op het idee kwam om een 
machinale molen te importeren. OVO verleende advies, regelde 
de contacten en verschafte een sociale lening. 

Vandaag maalt Augustin geen suiker meer, 
maar levert en onderhoudt hij machinale 
molens aan suikerboeren in de hele regio. 
De kwaliteit en opbrengst liggen een pak hoger, de armoede in de 
regio is gedaald en de werkgelegenheid gestegen. 

Augustin betaalde zijn lening terug. Met dat geld produceert 
Nadine uit Rwanda nu energieboxen op zonne-energie. Zo 
voorziet ze afgelegen gebieden van elektriciteit.
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Het verhaal van Augustin en Nadine illustreert de 
unieke werking van het Acceleration Fund van Ondernemers 
voor Ondernemers (OVO). Het investeringsfonds 
biedt financiële steun aan kleine 
ondernemers in Afrika die er niet of 
amper in slagen een lening te krijgen. We 
onderzoeken het ondernemersplan op zijn sociale, ecologische 
en economische impact en voorzien na de goedkeuring snel in 
een relatief kleine sociale lening. 

OVO biedt Afrikaanse ondernemers de mogelijkheid om snel 
te schakelen. Want goede businessideeën kunnen niet altijd 
wachten op geld. Soms is de opportuniteit al voorbij voor het 
nodige kapitaal bij elkaar is gebracht. Eens de sociale lening 
afbetaald is, belandt het bedrag opnieuw in het fonds, voor 
nieuwe projecten. Zo zorgt OVO voor een blijvende impact. 
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HOE WERKT HET
OVO ACCELERATION FUND? 
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OVO selecteert projecten met een aanvaardbaar 
risico en een duurzame impact op de lokale omgeving. De 
Afrikaanse ondernemingen met een goed plan krijgen een 
sociale lening op maat, tot maximaal 25.000 euro. Betalen ze 
het ontleende bedrag terug, dan kunnen ze een tweede lening 
krijgen. De looptijd bedraagt meestal 3 tot 5 jaar en de rente 
bedraagt tussen 7 en 10 procent. 

Maar OVO biedt meer dan financiële steun. 
Onze vrijwilligers - ervaringsdeskundigen 
uit het Belgische bedrijfsleven - staan de 
ondernemers bij met advies en expertise. Ze 
nemen het businessplan onder de loep en sturen bij waar nodig. 
Zo krijgen Afrikaanse ondernemers alle kansen om hun project 
uit te bouwen tot een succes. 

Hechte samenwerking met
de Koning Boudewijnstichting
Voor het OVO Acceleration Fund werken wij nauw samen met 
de Koning Boudewijnstichting. De organisatie staat in voor het 
beheer van het fonds: de ontvangst van de giften, uitreiking van 
de fiscale attesten, geldtransfers naar de ontleners en de inning 
van de terugbetalingen en de intresten. 

Voor de controle en opvolging van de projecten ontvangen OVO 
en KBS samen een eenmalige vergoeding van 5%.
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HULP MET
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Met het OVO Acceleration Fund
krijgen Afrikaanse ondernemers 
• een financiële injectie en advies om hun plannen te realiseren.
• een transparant en snel beslissingsproces. Er gelden 

duidelijke voorwaarden en criteria om in aanmerking te 
komen voor een sociale lening. 

• één tegenpartij voor de onderhandeling van de lening en de 
rapportering van de resultaten. OVO zorgt voor de coördinatie 
met de Koning Boudewijnstichting en eventuele privé-
investeerders. 

Voor uw gift krijgt u  
• een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting vanaf een 

gift van 40 euro.    
• een maximale, concrete bijdrage aan lokale Afrikaanse 

ondernemingen, telkens opnieuw: uw donatie keert iedere 
keer terug naar het fonds. 

• een transparante communicatie over de concrete 
verwezenlijkingen, eventuele problemen en het financiële 
plaatje. 
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U kan uw bijdrage overschrijven naar de rekening van de Koning Boudewijnstichting: 
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
Vermelding: ‘OVO Acceleration Fund’ of de gestructureerde code ***018/0530/00002***
U kan ook online doneren op de website van de Koning Boudewijnstichting via 
www.ondernemersvoorondernemers.be/accelerationfund 

Voor giften vanaf 40 EUR krijgt u een fiscaal
attest via de Koning Boudewijnstichting.
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Over Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers, kortweg OVO, is een vzw die duurzame economische 
groei in ontwikkelingslanden wil bevorderen. De organisatie doet dat door lokaal 
ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden te ondersteunen. Naast financiële 
hulp, biedt de organisatie ook expertise en kennisoverdracht. OVO kan daarbij rekenen op 
een ploeg van vrijwilligers uit verschillende bedrijfssectoren.

Meer informatie: www.ondernemersvoorondernemers.be
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