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CIDRE is één van de weinige NGO’s die leningen 

aanbiedt aan MKB in Bolivia, overwegend in landelijke 

gebieden. CIDRE is oorspronkelijk voornamelijk een 

microfinancierings instelling, maar heeft vandaag de 

dag een portefeuille (de totale portefeuille bedraagt 

ongeveer USD 70 miljoen) dat voor 50% uit MKB 

leningen bestaat. Ongeveer 35% van de MKB leningen 

wordt door het MKB gebruikt voor investeringen (o.a. 

de aankoop van akkers voor gewassen en van 

onroerend goed / infrastructuur aanbestedingen 

gebruikt in de producerende sector), ca. 40% is 

bestemd voor de aankoop van verschillende 

agrarische machines en apparatuur (bijvoorbeeld 

gereedschap voor zuivel- en vleesproductie, 

tractoren, oogstmachines, opslagfaciliteiten voor 

verschillende gewassen, irrigatie-infrastructuur en 

veeteelt), 10% wordt gebruikt voor werkkapitaal in de 

agrarische sector en 15% voor het financieren van 

apparatuur en machines voor de handel en 

dienstensector. CIDRE is van plan om binnen 2 jaar te 

transformeren naar een ‘bancopyme’, vergelijkbaar 

aan een MKB-bank. Deze juridische vorm voorziet in 

de mogelijkheid om klanten geleidelijk ook 

spaarrekeningen te kunnen bieden. 

Sector(en)
Agrarische sector

Bedrag
USD 5 million / ca. EUR 4.5 miljoen

Naam beheerder van de Financiële Instelling                                                 
CIDRE is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) 
met een hoofdkantoor in Cochabamba, Bolivia, en 
verleent financiële diensten, voornamelijk in rurale 
gebieden.

Ontwikkelingsimpact
Met de steun van o.a. het DGGF zal CIDRE in de 
komende vijf jaar naar verwachting meer dan 5.000 
mkb’ers kunnen financieren. De voorgestelde 
investering vanuit het DGGF zal voornamelijk kleinere 
MKB bereiken in de meer afgelegen, landelijke 
gebieden en in de agrarische sector; de financieel 
onderbediende markten in Bolivia. Vanwege relatief 
hoger politiek risico, ook wat betreft regulering, 
mijden internationale investeerders momenteel lange 
termijn investeringen aan de sector. Met het 
verstrekken van een converteerbare lening steunt het 
DGGF CIDRE in haar doelstelling om een bank te 
worden en haar financiële diensten aan het MKB 
verder te ontwikkelen. 

Website: http://www.cidre.org.bo/
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