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Cyclos wint prijs van Gates Foundation voor meest innovatieve betaalsoftware voor
ontwikkelingslanden
Innovatief ontwerp, de laatste techniek en aansprekende toepassingen zijn nodig om de prestigieuze E-Pay
Innovation prijs te winnen. Deze prijs van $50.000, gesponsord door de Bill en Melina Gates Foundation,
is gewonnen door de Social Trade Organisation (STRO) voor de software “ Cyclos”. Cyclos is zeer veilige
betaalsoftware met revolutionaire toepassingen. De prijs is op 9 april uitgereikt in Las Vegas op de jaarlijkse
conferentie van de Electronic Transactions Association (ETA). Een jury van specialisten koos Cyclos als
winnaar uit de 10 finalisten afkomstig vanuit de hele wereld. Henk van Arkel, directeur van STRO, meldt
trots “Ik ben verheugd dat de kwaliteit en innovatief karakter van Cyclos is erkend door zowel de financiële
sector als door organisaties gericht op armoedebestrijding.”
Over Cyclos
Cyclos (www.cyclos.org) is een zeer veilig betaalplatform, waarmee gebruikers betalingen kunnen doen
via internet, betaalpasjes, sms en andere mobiele toepassingen zoals apps. Het platform kan miljoenen
gebruikers aan en bevat functionaliteiten zoals een online marktplaats, klantbeheermodule en mogelijkheden
voor “branchless banking”.
Omdat Cyclos scherp geprijsd is en zelfs gratis voor initiatieven met een sociale doelstelling, geeft het microfinanciële instellingen, kleine banken en lokale telecom bedrijven de mogelijkheid om arme mensen toegang
tot financiële diensten te geven.
Patrick G. Ngabonziza, directeur van MobiCash*, aanbieder van mobiele telefoonbetalingen stelt: “Jullie
resultaten zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal. We zijn verheugd te horen dat zoveel anderen jullie
werk net zoveel waarderen als wij. Zo komen jullie steeds dichter bij het doel van bankieren voor iedereen
wereldwijd mogelijk te maken!”
*MobiCash heeft licenties van de Banque de la République uit Burundi, Centrale Bank van Congo, Nationale Bank van Rwanda,
Bank of Uganda en Bank of Botswana.

Cyclos wordt ontwikkeld door de Nederlandse, Braziliaanse en Uruguayaanse stichting STRO. STRO’s
missie is: het ontwikkelen en stimuleren van duurzame economische modellen voor een wereld met kansen op
ontwikkeling voor iedereen, een hoge kwaliteit van het leven, culturele en ecologische diversiteit, gebaseerd op
duurzame productie en consumptie.
Innovaties
Enkele maanden geleden heeft de Europese Commissie Cyclos geselecteerd vanwege de mogelijkheden
om met deze software het multiplier eﬀect van overheidsbestedingen te verhogen. De Commissie steunt de
invoering van het Digipay4Growth project voor regionale ontwikkeling in Zuid-Europa. Digipay4Growth zal
ook een showcase zijn van innovaties die nieuw krediet mogelijk maken waarbij de kosten gedeeld worden
tussen de bedrijven die lenen en de bedrijven waar het krediet besteed wordt.

Noot voor de redactie
Meer informatie over waarom banking the unbanked mensen in ontwikkelingslanden kan helpen is te vinden
op de website van de Bill & Melinda gates foundation:
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Financial-Services-for-the-Poor
Er zijn ook tal van wetenschappelijke onderzoeken gedaan die laten zien dat banking the unbanked bij kan
dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen in ontwikkelingslanden, een voorbeeld hiervan is:
http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/1813-9450-4981
Op de foto’s hieronder ontvangt Roder van Arkel namens STRO de prijs van Liz Kellison, vice-directeur
Financiële Diensten voor de Armen van de Bill en Melinda Gates Foundation en Jason Oxman, directeur van
de Electronic Transactions Association.
De online versie van het persbericht met foto’s om te downloaden staat op:
http://www.cyclos.org/news/press-release-cyclos-wins-e-pay-innovation-award/

