ALTERNATIEF GELD IN SLOPPENWIJK Kenia
Een Keniase hulporganisatie verspreidt op kleine schaal een eigen valuta waarmee ruilhandel
kan worden bedreven in de armste wijken: de Sarafu, ingevoerd om een eind te maken aan
het voortdurende geldgebrek door de Keniaanse organisatie Grassroots Economics.
Sarafu functioneert naast de reguliere valuta. Door de Sarafu kan je meer handel, meer
inkomen krijgen.
De organisatie geeft ieder lid van de groep mensen die meedoet 400 Sarafu (ong. €4). De
enige eis is dat de leden een handeltje hebben.
Voorbeeld:
Een groenteverkoopster moet naar een boer om haar waren te halen. Ze neemt een
bromfietstaxi, die €0,30 kost. De vrouw mag zelf beslissen hoeveel daarvan in Sarafu betaald
wordt, maar minimaal 10% moet in de officiële munt betaald worden. Ze geeft de jongen 20
Sarafu en 10 in lokale munt. ’s Avonds komt de bromfietstaxirijder bij de vrouw om groente
te open. Hij moet 40 betalen en geeft haar 20 Sarafu en 20 in lokale munt. Die gebruikt de
groentevrouw om haar groente in te kopen.
Het principe is dat er onderling meer gehandeld wordt, zelfs als er geen geld is door gebrek
aan werk. Dus als er te weinig geld in omloop is kan de Safafu worden ingezet. Het is
eigenlijk ruilhandel en de Sarafu is de schuldbekentenis.
Een kedr per maand komen de leden bij elkaar en wordt er een afrekening gedaan. Iedereen
dient de gift van 400 Sarafu te hebben. Meer mag ook. Maar als een lid minder heeft, moet
met shilling worden bijgekocht. Wie meer heeft kan het inwisselen voor de officiële munt bij
Grassroots Economics.
Sommige economen merken op dat het te kleinschalig is. ‘Maar het aantal leden groeit
gestaag. En als op dit moment het leven van zo’n 1200 leden en hun families is verbeterd,
noem ik het een succes’ merkt de projectleider op.
NB
De Bristol pond is allang een succes!
De Sarafu kent equivalenten in het Westen. In onder meer Italie, Zwitserland en de VS.
De meest succesvol is wrsl in de Engelse stad Bristol. Niet alleen kan van alles worden
gekocht met de Bristol Pond, maar ook de elektriciteit kan ermee betaald worden. En de
burgemeester ontvangt zelfs zijn hele salaris in de alternatieve valuta
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