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Nederlandse organisatie als een van de veertien onderscheiden voor innovatief ontwikkelingswerk

G20-prijs voor betaalbare leningen
Van onze verslaggeefster
Carlijne Vos

die via ons een verzekering hebben afgesloten, ook kunnen worden behandeld in een goede kliniek. Anders haken verzekerden af als de kwaliteit
niet deugt.’
De Wilde bevestigt dat het ‘jammer’
is dat PharmAccess de subsidie van
het ministerie is misgelopen. ‘Het
was ongelukkig dat de aanvraagprocedure plaatsvond met een demissionair kabinet. Zowel oud-minister
Koenders als huidig staatssecretaris
Knapen is heel enthousiast over onze
aanpak.’
De pragmatische benadering van
Medical Credit Fund sluit aan bij de
koerswijziging van ontwikkelingshulp die eerder door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) werd bepleit en nu ook in het

AMSTERDAM De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Medical
Credit Fund heeft donderdagavond tijdens de G20-top in Seoul
een prijs gekregen voor het innovatiefste ontwikkelingswerk.

Directeur Michiel de Wilde van
PharmAccess, die mede met steun
van Ontwikkelingssamenwerking is
opgericht, is ‘heel ingenomen’ met de
erkenning. Ook staatssecretaris Ben
Knapen van Buitenlandse Zaken
prijst de innovatieve kracht van Medical Credit Fund.
Saillant detail is dat Knapens ministerie pal voor zijn aantreden de subsidie aan PharmAccess heeft stopgezet.
Volgens een woordvoerder omdat de
aanvraag louter procedureel niet
deugde. ‘Wij staan volledig achter de
inhoud van het werk van PharmAccess.’
Medical Credit Fund verstrekt betaalbare leningen aan private zorgverleners zoals kleine klinieken,
vroedvrouwen of laboratoria in Afrika. De helft van de Afrikaanse gezondheidszorg leunt op private zorgverleners. Zij hebben echter grote moeite
groei of kwaliteitsverbetering te realiseren, omdat ze geen financiering
kunnen krijgen.
Volgens de G20 is het initiatief van
de Nederlanders een goed voorbeeld
van het effect van steun aan het midden- en kleinbedrijf. Zeker in de medische wereld in Afrika is een dergelijk
initiatief nieuw. De G20 gelooft dat
kleine ondernemers een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van armoede. Zij zorgen
voor meer werkgelegenheid en meer
welvaart.
De nieuwe prijs van de G20, SME Finance Challenge, keert ruim 500 miljoen dollar uit aan veertien geselecteerde ontwikkelingsorganisaties en
vergelijkbare initiatieven. Het Neder-
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De Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak laat Barack Obama voor gaan bij de prijsuitreiking voor het innovatiefste ontwikkelingswerk aan onder meer MCF-voorzitter Onno Schellekens (met donkerrode das).
Foto Reuters

landse project kreeg donderdag samen met een Duits en Amerikaans
project de publieksprijs van de Amerikaanse president Obama.
Volgens PharmAccess is nog niet bekend hoeveel Medical Credit Fund
ontvangt. ‘Duidelijk is dat de prijs een
ongelooflijke steun in de rug is voor

ons werk’, zegt De Wilde. Op dit moment financiert Medical Credit Fund
enkele tientallen projecten in Nigeria, Tanzania en Kenia. De nu beschikbare 2 miljoen euro is afkomstig van
vermogende particulieren.
‘Onze ambitie is om het netwerk in
deze landen snel uit te breiden. Ook

het volume van de projecten moet
groeien’, legt De Wilde uit. PharmAccess is tevens initiator van het
Health Insurance Fund, dat een systeem van zorgverzekeringen aan het
opbouwen is in deze landen. ‘We willen dat deze initiatieven echt op elkaar gaan aansluiten. Dat de mensen

regeerakkoord is omschreven: minder hulp, meer investeren om zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden te
bevorderen. De Wilde: ‘Ook prinses
Máxima heeft een bezoek gebracht
aan ons programma in Tanzania.’
De Wilde sluit niet uit dat er nieuwe
gesprekken mogelijk zijn met staatssecretaris Knapen over publiek-private samenwerkingsverbanden. Zo
loopt de door het ministerie toegezegde financiering van het Health Insurance Fund door tot 2013.
Knapen bevestigt bij monde van
zijn woordvoerder dat PharmAccess
‘zeker niet op een zwarte lijst staat’ en
dat andere financieringsmogelijkheden onderzocht kunnen worden. ‘De
afwijzing van de subsidie betrof zeker
niet de inhoud van het werk. Dat gold
ook voor een organisatie als Solidaridad. Wij juichen hun benaderingswijze juist toe.’

