Beste ondernemers,
Bij deze de eerste nieuwsbrief van 2010 van de Cramm Foundation waarin wij jullie
graag willen informeren over de ontwikkelingen van onze stichting.
Erasmus Universiteit
Gedurende vier maanden (juli t/m oktober 2009) heeft Marthe Paauwe onderzoek
gedaan naar microkrediet voor mensen met een lichamelijke beperking in Oeganda. Tot
op heden is er geen (sterke) wetenschappelijke informatie beschikbaar over dit
onderwerp. Een internationale literatuurstudie uitgevoerd door de Erasmus Universiteit
naar microkrediet voor mensen met een lichamelijke beperking heeft uitgewezen dat de
studies hooguit als “expert” opinions kunnen worden beschouwd. Marthe heeft
resultaten verzameld waarmee nu voor het eerst een hogere wetenschappelijke evidentie
kan worden verkregen. Momenteel wordt hard gewerkt aan het verwerken van deze
resultaten door verschillende mensen van de universiteit. Deze resultaten worden
vervolgens gepubliceerd in een vooraanstaand internationaal tijdschrift, zodat ook op
internationaal niveau onze bevindingen bijdragen aan het begrijpen van de situatie voor
mensen met een lichamelijke beperking en de (on)mogelijkheden van microkrediet voor
deze doelgroep. Binnenkort is op onze website haar reisverslag te lezen.
(Nieuwe) cliënten
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de eerste cliënten van de Cramm Foundation in
november 2009 er allemaal in zijn geslaagd de laatste termijnbetaling van het
microkrediet te voldoen. Onze website is al aangevuld met nieuwe foto’s van deze
cliënten. Daarnaast volgt weldra van iedere cliënt een kort verhaaltje over hun
persoonlijke ervaringen met het microkrediet en wat het ze sociaal en economisch heeft
gebracht. In dezelfde tijd hebben we 11 nieuwe aanvragen ontvangen en beoordeeld.
Van die aanvragen zijn er 7 goedgekeurd, 2 afgekeurd en 2 nog in behandeling. In
februari gaan de 7 nieuwe jaarcontracten van start. Ook deze ondernemers zijn
binnenkort via de website te volgen.
Pilot microkrediet vrouwen
De plannen om tot een samenwerking met BeeSupport uit Amsterdam te komen zijn
gerealiseerd. In mei gaat een samenwerking voor ten minste 5 jaar van start. Dan
ontvangen 10 vrouwen een microkrediet van de Cramm Foundation ten behoeve van het
milieuvriendelijke bijenteeltproject in Ethiopië. Deze vrouwen worden het eerste jaar
getraind in het imkeren en het gebruik van bijenproducten. Vanaf het tweede jaar is
afname van hun productie gegarandeerd conform marktprijzen door een lokale
groothandel. Momenteel vind de selectie van de 10 eerste vrouwen plaats, waarna een
microkrediet contract wordt opgesteld. Het doel is om met het krediet dat in het tweede
jaar vrijkomt weer nieuwe vrouwen te laten starten.

Ambassadeurs
De Cramm Foundation is inmiddels ook verrijkt met twee enthousiaste mensen die als
ambassadeur aan de slag gaan. Josette Dijkhuizen is ondernemerscoach en schrijver van
o.a. het Startershandboek (voor startende ondernemers). Haar specialisaties zijn
coaching op ondernemerschap & leiderschap. Jeroen Berkhout is een all-round
communicatie professional met ervaring in projectmanagement, management en
coaching. Zijn specialisaties zijn overheidscommunicatie, interne communicatie,
communicatie bij veranderprocessen, project- en procescommunicatie en corporate
communicatie.
Als ambassadeur zetten zij zich vrijwillig in voor het verder uitdragen van onze doelen.
Josette heeft eind 2009 het aanvraagformulier tbv microkrediet geoptimaliseerd en
Jeroen is bezig met het opstellen van een communicatieplan voor onze stichting.
Communicatieplan
In samenwerking met Jeroen Berkhout zijn we druk bezig met het opstellen van een
communicatieplan. Het doel van dit plan is fondsenwerving; het verwerven van financiële
middelen om de activiteiten van de Cramm Foundation voort te zetten. In het
communicatieplan staat omschreven hoe we dit willen bereiken en welke middelen we
daarbij in gaan zetten. De ideeën die we daarbij hebben zijn onder andere het zoeken
naar een bekende Nederlander die als ambassadeur wil optreden, het organiseren van
een benefietavond, subsidieaanvragen indienen en last but not least een verzoek
indienen bij Maxima of zij onze stichting een warm hart wil toedragen. Wij hopen dat
deze middelen nieuwe donateurs en partners voor onze stichting opleveren.
Doneren per SMS
We hebben onze stichting aangemeld bij Het Goede Doel SMS “5757”. Op deze manier
kunnen mensen ook donateur worden d.m.v. de mobiele telefoon. Hoe werkt het? De
donateur stuurt eenmalig een SMS met de tekst CRAMM AAN naar 5757. De kosten van
de donatie bedragen € 1,50 per maand. Afmelden kan door op ieder gewenst moment
een SMS te sturen naar 5757 met de tekst CRAMM UIT.

Wij gaan ervan uit dat wij jullie middels deze nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd hebben
over de stand van zaken mbt de activiteiten van de Cramm Foundation. Op onze website
is aanvullende informatie te vinden. Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen
hebben dan vernemen wij die uiteraard graag.
Hartelijke groeten
Gabry en Jane-Murray Cramm
Info@Crammfoundation.com

