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Chiel en Tessa huren
dit huis van hun ouders.

Deze eigenaren wonen hier via
collectief opdrachtgeversschap.

Frank en Irma
financieren
de restschuld
op hun oude
woning.

Pepijn en Gerard gebruiken een
kasrondje, samen met hun ouders.

Samira heeft een
Generatiehypotheek.
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ONTWIKKELINGSHULP

Volwaardig 
meedoen
In alle discussies over ontwikkelingshulp houdt Rabobank 
Foundation al veertig jaar vast aan haar missie: kansarme mensen 
perspectief bieden op een zelfstandig bestaan. 

anneer is ontwikkelingshulp echt 
effectief? Aan welke voorwaarden 
moet het dan voldoen? Die 
vraag roept veel discussie op. 

In de afgelopen jaren verschenen er diverse 
kritische boeken over het thema. Lilianne 
Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, streeft ernaar hulp 
zodanig met handel te combineren dat niet alleen 
de hulpontvangers, maar ook de economische 
belangen van Nederland ermee gediend zijn. 
Haar beleid krijgt bijval én felle kritiek. 

 GEEN ONVOORWAARDELIJKE 
HULP De in 1973 opgerichte Rabobank 
Foundation biedt kansarme groepen mensen 
perspectief op een beter bestaan, met inzet 
van donaties, leningen, kennis en kunde. 
Wat is de visie van Rabobank Foundation op 
ontwikkelingshulp? ‘Wij spreken niet graag 
van “hulp”’, zegt Pierre van Hedel, directeur 
van Rabobank Foundation. ‘De term geeft 
een verkeerd signaal af. Wij richten ons 
juist op zelfredzaamheid.’ Albert Boogaard, 
regiomanager Afrika en Latijns-Amerika, vult 
aan: ‘We steunen mensen bij het verbeteren 
van hun sociaaleconomische positie. Maar we 

W
doen dat op voorwaarde dat er eigen initiatief 
is en eigen inleg, in de vorm van geld of arbeid.’ 
Van Hedel verwijst naar de geschiedenis van de 
Rabobank. ‘De eerste coöperatieve bank is eind 
negentiende eeuw ontstaan vanuit het idee dat 
niet liefdadigheid, maar zelfredzaamheid tot 
duurzame verbetering leidt.’ 

 OPWAARTSE LIJN Een voorbeeld uit 
de ruim tweehonderd buitenlandse projecten 
waar Rabobank Foundation bij betrokken is, is 
dat uit de Indiase staat Andhra Pradesh. Daar 
steunt de foundation een coöperatie van circa 
duizend melkveehoudsters. ‘Voorheen waren de 
boerinnen a hankelijk van lokale handelaren en 
geldschieters. Door een coöperatie op te richten, 
hebben zij hun productie verhoogd en kregen 
de leden een betere prijs voor hun melk’, vertelt 
Van Hedel. Om deze groei verder te bevorderen, 
verstrekte Rabobank Foundation een lening, 
waarmee de coöperatie microkredieten ter 
beschikking kan stellen aan de boerinnen. 
Hiermee kunnen ze extra koeien kopen. ‘Met 
dergelijke steun helpen we de boerinnen om hun 
coöperatie te versterken en hun inkomenspositie 
te verbeteren. Zo zet je een opwaartse lijn in 
gang.’ 

VEERTIG JAAR RABOBANK FOUNDATION

 TEKST: ELSE DE JONGE / RAVESTEIN & ZWART   FOTO’S: VOLTA
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KIPPEN EN 
RONALD 
MCDONALD
Lokale Rabobanken 

kunnen zich - met geld, 

kennisoverdracht en 

persoonlijk contact 

- aansluiten bij door 

Rabobank Foundation 

ondersteunde 

projecten in binnen- 

en buitenland. Door 

een adoptieproject 

te selecteren kiezen 

banken zelf een 

bestemming voor hun 

jaarlijkse donatie aan 

Rabobank Foundation. 

Vaak hebben de 

voorkeursprojecten 

een verband met het 

werkgebied van de 

bank. Zo adopteerde 

Rabobank Barneveld 

een project met 

kippenboeren in India.

 KRITISCHE KEUZES De visie van 
Rabobank Foundation op ontwikkelingshulp is 
al veertig jaar onveranderd. Wel zijn accenten 
in de aanpak gewijzigd. ‘Vroeger doneerden we 
vaker geld. Nu verstrekken we vooral leningen’, 
vertelt Van Hedel. ‘We zijn ook veel kritischer 
geworden in de keuze van onze projecten. Zo 
zijn gezondheidszorg en huisvesting belangrijke 
thema’s, maar die vallen niet binnen ons 
aandachtsgebied. Wij hebben verstand van 
boeren, coöperaties en van geld. Deze expertise 
zetten we in ons buitenlandbeleid in.’

 VOLWAARDIG MEEDOEN In Nederland 
steunt Rabobank Foundation landelijke 
projecten die erop gericht zijn kansarme mensen 

sociaal-economisch verder te helpen. ‘We richten 
ons daarbij op arbeidsparticipatie, inanciële  
educatie en sociale participatie’, vertelt Roelie 
van Stempvoort, programmamanager Nederland. 
Zo ontving MuZIEum in 2012 een bijdrage 
van Rabobank Foundation. Onder meer met 
deze bijdrage kon het Nijmeegse museum een 
doorstart maken en bleef er werkgelegeheid 
voor de visueel gehandicapte medewerkers. 
Van Stempvoort: ‘De achterliggende gedachte 
is steeds dat iedereen volwaardig moet kunnen 
meedoen in de maatschappij. Sociale en 
economische zelfredzaamheid staan daarbij 
centraal.’ 
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FUSIE

Fusie maakt 
Rijk van Nijmegen 
veelkleuriger 
De Rabobanken Rijk van Nijmegen en Groesbeek-Millingen a/d 
Rijn willen samengaan. Wim Snijders en Ieneke Rombouts van de 
beide ledenraden hebben er zin in. 

et idee van een fusie begon voor 
de Rabobank Groesbeek-Millingen 
a/d Rijn als een noodzaak, legt Wim 
Snijders van de ledenraad uit: “We zijn 

een relatief kleine bank. De laatste jaren hoorde 
je binnen de ledenraad: hoe kan dat nou, het 
balanstotaal gaat omlaag, de personeelskosten 
omhoog. Door strengere wet- en regelgeving 
moeten we steeds weer expertise inhuren omdat 
we die niet zelf in huis hebben. Dat kost veel 
extra geld.” 

 ONDERZOEK wees uit dat voor 
de bank de “mooiste bruid” Rijk van Nijmegen 
is: dichtbij en veel slagkracht. Begin dit jaar 
werd vanuit Groesbeek-Millingen a/d Rijn het 
contact gelegd en begonnen de gesprekken 
tussen de twee banken. Medio december valt het 
de initieve besluit zie tekstblok .

H
 IENEKE ROMBOUTS van de ledenraad 
van Rijk van Nijmegen over de naburige 
regio: “Het is een heel mooi gebied, waar veel 
gebeurt: agrarisch, toerisme, recreatie. Dankzij 
Groesbeek-Millingen a/d Rijn zijn we straks als 
bank nog veelkleuriger.” 
Wim: “We worden één van de grootste 
Rabobanken van Nederland. De schaalgrootte 
is voor ons een linke stap vooruit. Zo kunnen 
we straks intern over de benodigde expertise 
beschikken.” Ieneke: “Voor veel medewerkers in 
Groesbeek-Millingen a/d Rijn ontstaan nieuwe 
carrièreperspectieven.”  

 VERFRISSEND Ieneke en Wim moeten 
zelf straks misschien een stap opzij doen. 
Wim rekent voor: “Voor de nieuwe ledenraad 
zijn 50 plaatsen beschikbaar. De huidige twee 
ledenraden bij elkaar hebben 73 leden. Dus niet 
iedereen kan terugkomen.” Geen probleem als 
dat voor hen opgaat, onderstrepen ze -  

 TEKST: RUUD LINSSEN   FOTO’S: PAUL GREFKENS FOTOGRAFIE
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FUSIEFEITEN
-  De Rabobanken Rijk 

van Nijmegen en 

Groesbeek-Millingen 

a/d Rijn willen fuseren.

- Datum: 1 februari 

2014. 

- De nieuwe bank heet 

Rabobank Rijk van 

Nijmegen. 

- De ledenraden 

stemmen op 

 16 december a.s. 

 over de voorgenomen 

fusie.

- Kijk op 

 www.rabobank.nl/

rijkvannijmegen 

 voor meer informatie.

het belang van de leden en klanten van 
de bank staat voorop.
De Nijmeegse Ieneke vindt de aanpak van 
de ledenraad van Groesbeek-Millingen a/d 
Rijn verfrissend. Tijdens het gesprek zegt ze 
tegen Wim: “Bij jullie zijn alle geledingen van 
de bevolking goed vertegenwoordigd in de 
ledenraad. Van MKB, particulieren, agrariërs, 
jongeren tot vrouwen. Speelt een onderwerp 
rond jongeren, dan is het goed als de jongeren 
uit de ledenraad apart bij elkaar komen. 

Het maakt de betrokkenheid veel sterker.” 
Omgekeerd kan Groesbeek-Millingen a/d Rijn 
ook leren van de ledenraad van het Rijk van 
Nijmegen, vindt Wim: “Ze kijken wat meer met 
een helikopterblik naar een onderwerp.” 
Dat de fusie zo snel gaat, heeft in elk geval een 
belangrijk voordeel. Ieneke: “We kunnen het dan 
ook snel afsluiten en de blik weer helemaal naar 
buiten richten. Gericht op het belangrijkste: het 
belang van de leden en de klanten van de bank.” 
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FOTO: Lars van den Brink

Vandaag 

bankieren  

zoals  

morgen

WIM
  
heeft een succesvol eigen transportbedrijf. Binnenkort gaan ze 

een tweede vestiging openen in Duitsland. Een hectische tijd, waarin veel 

beslissingen genomen moeten worden. Via de Rabo Kennis App op zijn 

mobiele telefoon blijft hij op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de 

branche en van economische en politieke ontwikkelingen in Europa.  

Wims vrouw 
 
KARIN   beheert thuis 

de financiën. Vorig jaar besloten zij en Wim 

een deel van hun vermogen te beleggen. 

Via de Rabo Beleggen App houdt Karin nu 

regelmatig de koersen in de gaten. Ze kan er 

ook hun beleggingsportefeuille mee inzien 

en direct orders plaatsen. 

INFOGRAPHIC



Oma 
 
LOES   kan dankzij de workshop 

internetbankieren van de Rabobank nu veel 

makkelijker haar bankzaken regelen.  

De Random Reader Comfort, die Pien voor 

haar heeft aangevraagd, heeft grotere toetsen 

en een spraakfunctie en is daarmee speciaal 

geschikt voor blinden en slechtzienden. 

Om wat geld te verdienen naast zijn studie, is zoon  BART   zijn eigen webwinkeltje begonnen in nieuwe en 

tweedehandsgames. Hij volgde daarvoor het uitgebreide stappenplan op ikgastarten.nl. Zijn klanten betalen hem 

via iDeal. Mocht hij op termijn ook aan buitenlandse klanten willen leveren, dan kan hij via Omnikassa eenvoudig 

meerdere betaalmogelijkheden aanbieden. 

Dochter  PIEN   gaat vanavond 

naar de film met een paar vrien-

dinnen. Via MyOrder bestelt én 

betaalt ze alvast de kaartjes voor de 

bioscoop. Dan hoeven ze vanavond 

in elk geval niet in de rij te wachten. 









DAY FOR CHANGE

MEEDOEN?
Scholen in het 

werkgebied van 

Rabobank Rijk van 

Nijmegen die deel 

willen nemen aan 

Day for Change of op 

zoek zijn naar meer 

informatie, kunnen 

contact opnemen 

met Rabobank 

Rijk van Nijmegen, 

Agnes de Kuijper, 

telefoonnummer (024) 

381 85 00. 

Mailen kan ook:  

marketing@

rijkvannijmegen.

rabobank.nl. Meer 

informatie over Day for 

Change is te vinden op 

www.dayforchange.nl.

Wereldburger 
van betekenis

e inanciële crisis, klimaatverandering, 
honger, voedselveiligheid: het zijn 
problemen die niet ophouden bij 
onze grens. Met de kleren die wij hier 

kopen, hebben we invloed op het leven van 
mensen aan de andere kant van de wereld. En 
opkomende economieën hebben invloed op de 
werkgelegenheid in ons land. Kortom: iedereen 
is tegenwoordig een wereldburger.

 DAAROM werkt het Nijmeegse Dominicus 
ollege samen met Stichting Da  for hange 

en Rabobank. Doel van de samenwerking is 
wereldburgerschap in de praktijk te brengen 
en jongeren op een toegankelijke en effectieve 
manier verder te leren kijken dan hun neus lang 
is. Docent Bedrijfseconomie Laurence van Thiel 
vertelt dat het programma Da  for hange de 
leerlingen van het Dominicus ollege op een 
praktische manier met geldzaken in aanraking 
brengt. ‘Leerlingen denken na over het omgaan 
met geld en verdiepen zich in het oprichten 
van een mini-onderneming. In teams richten ze 
een klein bedrijf op, waarvoor Da  for hange 
hen een microkrediet verstrekt. De winst die 

D het bedrij je genereert, komt ten goede aan 
ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. 
De samenwerking met Da  for hange en 
Rabobank biedt onze leerlingen dan ook de 
mogelijkheid om hun talenten in te zetten voor 
organisaties die hulp nodig hebben.’

 EN dat is precies waar Da  for hange 
voor is bedoeld. Da  for hange wil leerlingen 
in de bovenbouw van het basisonderwijs 
en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs spelenderwijs vertrouwd maken 
met ondernemerschap, microkrediet, 
ontwikkelingssamenwerking en de relatieve  
waarde van geld. De missie van stichting Da  for 

hange sluit ook goed aan bij de coöperatieve 
waarden van de Rabobank. Zo toont de bank 
door de samenwerking aan dat zij actief 
invulling wil geven aan haar maatschappelijke 
betrokkenheid. Medewerkers van Rabobank 
Rijk van Nijmegen verzorgen bijvoorbeeld 
de gastlessen over Omgaan met geld en 
Ondernemen. Tijdens deze lessen bereiden ze de 
leerlingen voor op het schrijven van hun eigen 
ondernemingsplan.
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