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En nævefuld ris Vikram Akula Hent PDF Den fantastiske historie om en mand og hans drøm om at udrydde
fattigdom!

Vikram Akula satte som den første mikrolån i system og udbredte dem til store dele af Indien og resten af
verdenen. Han er en stor inspirationskilde for de store hjælpeorganisationer, der pludselig står med et nyt

redskab til at skabe hjælp til selvhjælp.

Mikrolån er meget små lån på fx 10-20 dollars. De udbetales primært til kvinder, som i meget store dele af
den tredje verden er dem, der styrer familiens økonomi. Lånet kan gå til at købe et par høns, for at kunne

sælge æg på det lokale marked. Lånet kan også dække udgifterne til at reparere en motor og købe en båd, så
en familie fx kan lave en lille fiskeforretning.

Det er en hjertevarm fortælling om at hjælpe andre til at hjælpe sig selv. Og det er en inspirerende og
gribende fortælling om at forfølge sin drøm og mod alle odds nå sit mål. Et meget ambitiøst mål.
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