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Mikro-lån til støtte for  
unge iværksættere i  
Helambu, Nepal 
 
Mange unge i Helambu-regionen nord for Nepals hovedstad Kathmandu vil gerne blive i deres lands-
byer og skabe en fremtid for sig selv og deres familier. Men de har meget vanskelige vilkår. 
 
Området var hårdest ramt under det voldsomme jordskælv i april 2015. Over 90% af husene og an-
den infrastruktur blev ødelagt. Dødstallet var forholdsmæssigt det højeste i Nepal. Genopbygningen 
går meget langsom. Der er kun få jobs.  Helambu har den højeste migration i Nepal. Masser af unge 
har forladt området for at søge arbejde i Golf-staterne eller i Sydkorea. 
 
Men der er håb.  
 
Sammen med vores partner JUST NEPAL FOUNDATION har CICED sat gang i et projekt, der fokuserer 
på støtte til områdets unge: Putting Youth at the Centre Stage. Der skal være bedre uddannelsesmu-
ligheder. De unge skal have støtte til at engagere sig i områdets udvikling. Men fremfor alt, skal de 
have støtte til at skabe sig en levevej.  Vi afholder Youth Camps med undervisning og vejledning til at 
starte virksomhed og engagere sig i det lokale samfund. 
 
Der er masser af gode ideer. Som kræver penge. Og dem er der ingen af.  
 
Oftest handler det om relativt små beløb – 5.000-10.000 kroner - for blot at komme i gang.   
De unge iværksætter har brug for lån, der typisk vil være tilbagebetalt i løbet af 6 til 18 måneder. 
 
For eksempel penge til at opfostre geder. Nepal importerer hvert år over 2 millioner geder fra Indien. 
Nepalesere er vilde med gedekød. Eller et par unge elektrikere skal have penge til opbygge et lille la-
ger af ledninger, kontakter og andet, der er brug for, når der skal installeres elektricitet i genopbyg-
gede huse. Så slipper de for at bruge 2-3 dage på at rejse til Kathmandu og købe, hvad der er brug for 
til bare et enkelt hus. Andre har brug for penge til indkøb af kyllinger, så de få sat sving i æggesalget 
til de lokale markeder. 

Vil du bidrage med startkapital til unge iværksættere? 
CICED har sat sig for at etablere et mikro-låneprogram til de unge iværksættere i Helambu.  
Med en pulje på – i første omgang - 150.000 kroner kan vi med mikro-lån støtte igangsættelse af 15-
20 projekter over de næste par år.  
 
Efterhånden som lånene tilbagebetales, kan de ’samme penge’ naturligvis cirkulere igen som låneka-
pital til nye iværksætterprojekter til gavn for unge og deres familier. 
 
Vi satser på, at puljen på de 150.000 kroner sammensættes af  

• 70.000 kroner fra CICEDs egen opsparing, som er godkendt af CICEDs bestyrelse og 
• 80.000 kroner i frivillige bidrag – små som store bidrag. 
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Alle frivillige bidrag går ubeskåret til mikro-låneprogrammet i Nepal. Hverken CICED eller vores part-
ner JUST NEPAL FOUNDATION tager administrationsgebyr eller andre gebyrer for at iværksætte og 
administrere mikro-låneprogrammet.   
 
Penge overført til Nepal placeres på en konto, som CICED administrerer i samarbejde med vores part-
ner JUST NEPAL FOUNDATION. 
 
Unge iværksættere, der deltager i projektet Putting Youth at Centre Stage, fremsender låneanmod-
ninger sammen med en forretningsplan. JUST NEPAL FOUNDATION og CICED vurderer i fællesskab 
projektets økonomiske og sociale bæredygtighed og låneansøgers troværdighed. Om muligt stilles 
der lokal garanti for lånet.  
 
Lån løber typisk over 6-12 måneder. Låntager betaler 8% p.a. i rente for lån på op til 6 måneder. Lån 
over et halvt år forrentes med 5% p.a. Renter forbliver på kontoen i Nepal og bruges til gradvis at 
konsolidere puljen yderligere*).  
 
JUST NEPAL FOUNDATION har gennem deres forankring i lokalsamfundet og deres tætte samarbejde 
med de unge en rigtig god indsigt i, om de konkrete projekter er realistiske. 
 
Godkendes projektet, oprettes et lånedokument mellem iværksætter og JUST NEPAL FOUNDATION. 
Lånedokumentet fastsætter beløb og tilbagebetalingsvilkår. Lånedokumenter ’tinglyses’ hos de re-
spektive lokale myndigheder.  
 
JUST NEPAL FOUNDATION tilser løbende fremdriften i iværksætterprojekterne og yder rådgivning om 
nødvendigt.  
 
Danske bidragsydere vil to gange årligt modtage rapport om, hvorledes det går med de projekter, der 
modtager lån fra puljen. Regnskab for puljen fremlægges årligt i forbindelse med CICEDs generalfor-
samling. 
 
Skulle der være interesse blandt bidragsydere, så arrangerer CICED og JNF i løbet af 2019 gerne en 
tur til Nepal med besøg hos iværksætterne. 
 
CICED har gennem årene klart dokumenteret, at vi ved, hvordan penge bruges rigtigt i samarbejde 
med partnere i udviklingslande. Aldrig har der manglet en krone. Altid har der været fuld transpa-
rens. Alle budgetter er overholdt. Intet overforbrug.  Snarere tværtimod.   
 
Og alle indsamlede midler går altid ubeskåret til formålet.  
  
Bidrag til mikro-lånepuljen for unge iværksættere i Helambu, Nepal kan indbetales på CICEDs 
konto i Merkur Andelskasse: 8401-1166885. Kontoen er oprettet specifikt til mikro-lånepuljen.  
Mindre bidrag kan også indbetales via Mobile Pay 41897131 – besked ’Helambu’. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger eller ønsker du at drøfte dit mulige bidrag inden indbetaling, så er 
du meget velkommen til at skrive til os på info@ciced.dk eller ringe til os på tlf. 4189 7131. 
 
Med venlig hilsen 
p.b.v 
 
Johnny Baltzersen 
næstformand, CICED 
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Om CICED 
CICED er en dansk såkaldt frivillig civilsamfundsorganisation eller ngo (non-governmental organisa-
tion). Uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.  
 
Fra 1992 til 2010 fungerede vi som projekt- og videnscenter under skiftende danske universiteter. En 
projektportefølje på over 250 millioner kroner. Hovedsagelig finansieret af det danske udenrigsmini-
sterium og EUAid. Udviklingsprojekter og konsulentopgaver i Afghanistan, Bolivia, Eritrea, Kina, In-
dien, Kenya, Laos, Mongoliet, Nepal, Tanzania, Uganda og Zambia.  
 
Støtte til og tilsyn med over 150 mindre iværksætterprojekter i Mongoliet i perioden 2000-2010. 
 
Stiftet som selvstændig organisation i 2010 og siden tildelt projektmidler under dansk udviklingsbi-
stand for knap 20 millioner kroner til projekter i Indien/Det eksil-tibetanske samfund, Mongoliet, Ne-
pal og Tanzania.  
 
Alle projekter administrere(t)s til donors fulde tilfredsstillelse.  
 
CICEDs arbejde ledes af en valgt og ulønnet bestyrelse. I spidsen for bestyrelsen står et formandsskab 
bestående af 3 personer med omfattende og mangeårig projekt- og ledelseserfaring, herunder øko-
nomiansvar: 
 
Leo H. Knudsen, formand. Direktør for Børn, Uddannelse og Kultur i Hillerød kommune 1995-2007. 
Engageret i udviklingsarbejde siden sit første ophold som frivillig i Tanzania i 1970’erne. Tidligere be-
styrelsesmedlem i Børns Vilkår og Den Sociale Udviklingsfond. 
 
Johnny Baltzersen, næstformand. Leder af  CICED som universitetscenter siden 1992. Administrativ 
og faglig ansvarlig for projekterne med en samlet bevilling på 250 millioner kroner. Ansvarlig for den 
faglige del af DANIDAs støtte til Nepals uddannelsessektor 1996-2003. Støtte til og tilsyn med de over 
150 mindre iværksætterprojekter Mongoliet i perioden 2000-2010.  
 
Sven Kjær Nielsen, økonomiansvarlig. Ejer af og administrerende direktør i IT-virksomheden Basecon 
A/S. Investor og bestyrelsesmedlem i en række mindre iværksættervirksomheder med fokus på grøn 
omstilling.  
 
CICEDs projekt Putting Youth at the Centre Stage med partneren JUST NEPAL FOUNDATION koordine-
res af et fjerde medlem af CICEDs bestyrelse: 
 
Rita Tisdall, har arbejdet med udvikling og uddannelse i Nepal siden starten af 1990erne. Hun har et 
indgående kendskab til Helambu-regionen.  
 
Yderligere oplysninger om CICED: www.ciced.dk eller kontakt Johnny Baltzersen på info@ciced.dk 
eller telefon 4189 7131. 
 
*) I tilfælde af, at mikrokredit programmet må indstilles, overføres ethvert indestående på den fælles JFN-CICED bankkonto 
til CICED. CICED afgør herefter hvordan de returnerede midler bedst kan bruges til andre udviklingsaktiviteter i Nepal. Alle 
bidragsydere bliver naturligvis informerede. Alle økonomiske data i denne forbindelse vil være offentligt tilgængelige. Vi 
vurderer dog, at en lukning af programmet i en overskuelig fremtid er helt usandsynligt. 
 
Vi gør i øvrigt opmærksom på, at mikrolån programmet revideres efter samme høje standarder, som gælder for alle vores 
andre projekter, der kræver revision ved statsautoriseret revisor. 
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Om JUST NEPAL FOUNDATION 
JUST NEPAL FOUNDATION har rødder tilbage til 1996, hvor en gruppe af unge mennesker i Helambu 
igangsatte et i til et uddannelsesprojekt for lokalsamfundets børn og unge.  
 
Gennem årene har der været et meget tæt samarbejde mellem danske organisationer og Helambu 
regionen. Over 200 unge danskere har besøgt Helambu som frivillige, som studerende i praktik og 
som kursister på danske folkehøjskoler. Den første nepaleser, der deltog i kursus på en dansk folke-
højskole, kom fra Helambu. 
 
I kølvandet på det voldsomme jordskælv i april 2015 har JNF sikret genopbygning af skolen i 
Yangrima i Helambu, sørget for varmt vintertøj til børn og familier, arrangeret Helambu Marathon og 
Keep Helambu Clean kampagnen. JNF forsøger genetablering af den tidligere meget populære He-
lambu Trekking Trail, som gav arbejde til mange unge i området. JNF er udpeget af Nepal Tourist 
Board til at være lokal samarbejdspartner i styrkelse af turismen i området.   
 
Jobskabelse og unges engagement i den lokale samfundsudvikling står helt centralt i de youth camps, 
som gennemføres med støtte fra CICED. De første iværksætterprojekter, som mikro-lån programmet 
støtter, har rod i disse youth camps. 
 
JUST NEPAL FOUNDATION ledes af: 
  
Gopal Lama, en af initiativtagerne til de første aktiviteter tilbage i 1996, formand også for Yangrima 
Education Trust. Gopal Lama er Master i Business Administation fra School of Management, Univer-
sity of Bradford, England – en af verdens førende uddannelses- og videnscentre inden for business 
administration. 
 
Gopal Lama er i Nepal ansvarlig for mikrokredit programmet.  
 
Arbejdet i JNF støttes af frivillige og enkelte ansatte med ansvar for bl.a. youth camps under projek-
tet Putting Youth at the Centre Stage.  
 
Heller ikke i Nepal er der gebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med mikrokredit program-
met. Alt arbejde sker på frivillig basis.  
 
 
 


