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ONDERSTEUNDE
 43 Nederlandse organisaties

 23 focuslanden* incl. Nederland

 288 buitenlandse organisaties

PROJECTEN ONTWIKKELINGSLANDEN

TRAINING

 4.681  medewerkers en 
bestuursleden  
getraind

 208.945  boeren getraind 
waarvan  
70% vrouw

 

PROJECTEN NEDERLAND

109.329
V R I J W I L L I G E R S
1.231 mensen
HEBBEN TRAINING EN OPLEIDING AFGEROND

AANTAL MENSEN MET TOEGANG TOT

SPORT 63.736
AANTAL KINDEREN ONDERSTEUND

MINIMA-GEZIN 5.608

bijna 5,5 miljoen mensen

TOTAAL BEREIK

INVESTEERDE 
€27.967.240 

(inclusief de uitzettingen van het  
Rabo Foundation Klantenfonds en  

het Rabo Foundation Medewerkersfonds.) 

via onze projectpartners

VERDIENT EEN BOER 
G E M I D D E L D

MEER13ct
KG

596.907 
kwetsbare mensen

Nederland

4.886.869
kleinschalige boeren

Ontwikkelingslanden

In 2016 uitzonderingen gemaakt in 4 extra landen (Burkina Faso, Burundi, Mali, Myanmar)

RABOBANK FOUNDATION

Zicht op impact 2017
Jaarlijks meet Rabobank Foundation haar impact. Dit 
doen we in samenwerking met onze projectpartners 
die een bijdrage leveren aan ons onderzoek.

Mensen die vooruit willen komen. Die financieel kwetsbaar zijn, maar keihard 

werken om zelfredzaam te worden. Hen geven we als Rabobank Foundation  

een steuntje in de rug.  

In Nederland doen we dat bij bijna 600.000 mannen, vrouwen en kinderen.  

En in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bij ongeveer vijf miljoen kleine boeren. 

Welke programma’s en middelen we hiervoor hebben? Wat onze impact is?  

En waarom we vaak als voorbeeld genoemd worden door andere bedrijven? 

Lees het allemaal in deze krant.  

 

We zijn niet alleen een van de grootste corporate foundations van Nederland. 

Met onze 43 jaar zijn we ook een van de oudste. Als directeur-bestuurder krijg  

ik dikwijls de vraag waar ik het meest trots op ben. Lastig, want er is zoveel om 

trots op te zijn. Maar als ik toch één ding moet noemen: de samenwerking. 

Binnen ons team, dat hecht en deskundig is. Tussen dit team en professionals  

die hun expertise ter beschikking stellen. Tussen onze foundation en partner-

organisaties. En zeker ook tussen de kleine boeren die zien dat zij sterker staan 

als ze de krachten bundelen – met elkaar en onze partners. 

 

Indrukwekkend vind ik de financiële steun die we krijgen. En het vertrouwen  

dat daaruit spreekt. Van lokale Rabobanken. Van Rabobank Nederland. Van  

Rabobank-klanten, zoals bedrijven en vermogende particulieren. En van de  

duizenden Rabobank-medewerkers die maandelijks enkele euro’s storten.  

Zonder deze steun zijn we nergens. We zijn er dankbaar voor. En we hopen  

dat onze resultaten die betrokkenheid versterken. Zodat wij ons werk kunnen  

uitbreiden. En zodat nog meer mensen zelfredzaam worden.

Pierre van Hedel
Directeur-bestuurder Rabobank Foundation

‘Trots op onze 
samenwerkingen,

- intern en extern’
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Zie i-did project pagina 10

Zie pagina 16-17

Zie samenwerking met  
Musoni op pagina 14-15

596.907  
KWETSBARE MENSEN

109.329  
VRIJWILLIGERS

Stichtingen Sociale 
ondernemingen

Donaties

Leningen

€2.739.000

€290.000

Samen met:  
103 lokale banken

43

€ 3 miljoen

Dit doet Rabobank Foundation

Onze werkwijze
De zelfredzaamheid van mensen over de hele 

wereld vergroten. Dat is het belangrijkste doel  

van Rabobank Foundation. Om dat doel te 

bereiken, ondersteunen we organisaties in 

Nederland en in 22 ontwikkelingslanden in 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat doen we 

met geld, kennis en ons netwerk.
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€ 25 miljoen
€10.170.000

€6.306.000

€3.749.000 

€3.696.000

€1.018.000

INKOMEN

ZELFREDZAAMHEID 4.886.869 BOEREN

 zorg voeding huisvesting scholing

Producenten  
organisaties

Spaar- en krediet 
organisaties

Investeringen in 
22 landen

Microfinanciering

Handelsfinanciering

Technische assistentie

Garanties

Donaties

 

Latijns-Amerika  Afrika Azië

54% 32%

24% 38%38%

TRAININGEN

208.945 
boeren

4.681 
bestuursleden 
en medewerkers

30% man70% vrouw

288

Hoe we boeren in ontwikkelings-
landen ondersteunen
In ontwikkelingslanden zijn kleinschalige  

boeren, zoals melkvee- of koffieboeren, vaak 

aangesloten bij spaar- en kredietcoöperaties  

of producenten organisaties. Hier kunnen ze  

terecht voor kredieten, trainingen en verkoop-

diensten die hun zelfredzaamheid bevorderen.

Helaas ontbreekt het de organisaties vaak aan 

voldoende geld en kennis om de boeren opti-

maal te ondersteunen. Met geld, kennis en een 

uitgebreid netwerk zorgt Rabobank Foundation 

ervoor dat de organisaties efficiënter en profes-

sioneler kunnen werken. En zodoende betere 

diensten kunnen leveren aan de boeren. 

We bieden de organisaties 
op vijf manieren (financiële) 
ondersteuning:
1.  Garanties, waarmee de organisaties 

makkelijker een lening kunnen krijgen  

bij een lokale financiële instelling. 

2.  Leningen, zodat organisaties micro-

kredieten kunnen verstrekken aan boeren. 

De boeren gebruiken deze kredieten om  

te investeren in hun bedrijf.

3.  Handelsfinancieringen, waarmee de  

organisatie de periode tussen het opkopen 

van een product bij de boer en het verko-

pen op de (export)markt kan overbruggen. 

Organisaties kunnen dankzij kortlopende 

leningen meer producten van de boer  

kopen en hem op tijd betalen.

4.  Technische assistentie, we huren experts 

in om bijvoorbeeld boeren en het manage-

ment te trainen, zodat zij hun productiviteit 

kunnen verhogen en hun zelfredzaamheid 

vergroten. 

5.  Incidentele donaties, waarmee boeren 

nieuwe activiteiten kunnen starten.

koffie  zuivel cacao tuinbouw fruit  
& katoen

overig

Hoe we mensen in Nederland 
helpen
In Nederland werken we samen met stichtingen 

en sociale ondernemingen die zich inzetten 

voor en met kwetsbare mensen. Zo zorgen 

we ervoor dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt een baan vinden die bij hen 

past. Of zorgen we ervoor dat mensen weer 

financieel weerbaar worden. Dit doen we net 

als in het buitenland door de inzet van geld 

(donatie of lening), kennis en ons netwerk. 

Betaald en/of  
zinvol werk

Financieel  
gezond

Sociaal  
netwerk

Vitaliteit

HOGER DOEL: BIJDRAGEN AAN ZELFREDZAAMHEID DOOR:

Toekomstperspectief Zelfvertrouwen Trots Eigenwaarde

MENSEN DIE VIA ONZE PROJECTEN STEUN KRIJGEN, HEBBEN MEER



Financiëel zelfredzaam

Roelie van Stempvoort

stond aan de wieg van de 

programma’s van Rabobank 

Foundation in Nederland.  

Ze is programmamanager 

voor de programma’s  

‘Alle kinderen doen mee’, 

‘Financieel zelfredzaam’ en 

‘Sporten zonder beperking’.

‘We helpen om mensen
financieel weerbaar

te maken’
Ons land telt ruim 3,4 miljoen mensen met financiële problemen. Rabobank Foundation  

probeert samen met andere organisaties de financiële zelfredzaamheid van Nederlanders  

te vergroten. Programmamanager Roelie van Stempvoort legt uit hoe.

Alle kinderen doen mee: 
Het aantal kinderen  
dat is bereikt via  
een project.5.608

in een isolement raken en zorg gaan mijden. 

Kinderen kunnen niet meedoen met hun leef-

tijdsgenoten. Ook kosten financiële problemen 

de Nederlandse maatschappij jaarlijks onge-

veer 11 miljard euro. Bijvoorbeeld door ziekte-

verzuim vanwege financiële problemen, plus 

de kosten die gemeenten maken voor maat-

schappelijke opvang of jeugdzorg.’

Hoe probeert Rabobank Foundation 

financiële problemen te voorkomen? 

‘Bijvoorbeeld door programma’s te steunen  

Hoe groot is de schulden- en armoede-

problematiek in Nederland?

‘De schuldenproblematiek is groot in Neder-

land. Zo heeft 45% van de huishoudens moeite 

met rondkomen. En een op de vijf huishoudens 

heeft dusdanig ernstige betalingsachterstan-

den dat er sprake is van betalingsproblemen.’

Hoe erg is het om financiële problemen 

te hebben?

‘Financiële problemen kunnen iedereen over-

komen, en de impact is groot. Mensen kunnen 

die mensen helpen bij het plannen van hun 

financiën. In het programma “Financiële  

zelf redzaamheid” werken we met landelijke 

partners zoals het Nibud, Humanitas, Schuld-

HulpMaatje en Mee.nl.  

We steunen initiatieven die een bijdrage leveren 

aan de bewustwording over geld. Of helpen 

programma’s doorontwikkelen. Via deze weg 

hebben we in 2016 bijna 54.000 mensen bereikt. 

We trainden vrijwilligers in de Thuis administratie 

om hulpvragers nog beter te kunnen helpen.  

En vergrootten het bewustzijn van jongeren  

via lesprogramma’s over omgaan met geld.’

Waarom is bewustwording bij financiële 

problemen zo belangrijk?

‘Financieel weerbaar worden mensen pas als ze 

weten of leren wat financieel gezond gedrag 

inhoudt – en waarom dat belangrijk is. Ook is 

het belangrijk om inzicht te krijgen in hun 

financiële situatie, de mogelijke gevolgen van 

schulden, en welke financiële producten en 

diensten er zijn. We steunen altijd projecten  

en programma’s die dit bewustzijn creëren.’

Wat doet Rabobank Foundation voor 

kinderen die opgroeien in minima- 

gezinnen?

‘In Nederland geldt dat voor één op de acht 

kinderen. Voor hen hebben we het programma 

“Alle kinderen doen mee”. We werken daarin 

samen met Jeugdcultuurfonds, Jeugdsport-

fonds en Leergeld. Dankzij het programma 

konden in 2016 meer dan 5.500 kinderen mee-

doen aan schoolactiviteiten, of lid worden van 

een sportvereniging of culturele instelling.’

Hoe houden jullie de programma’s 

up-to-date? 

‘Door in gesprek te blijven met onze project-

partners. Zo organiseerden we in 2016 een 

brainstormsessie met onze partners het Nibud, 

SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen en Schrij-

ven. We nodigden hierbij ook Zilveren Kruis 

Achmea, NUON en T-Mobile uit. Om ons ge za-

menlijk over de vraag te buigen: hoe kunnen 

we financiële problemen nóg beter vroegtijdig 

signaleren en voorkomen?’

Welke inzichten deden jullie op in die 

brainstorm?

‘Twee inzichten sprongen eruit. Stichting Lezen 

en Schrijven liet ons inzien dat veel financiële 

problemen te maken hebben met laaggelet-

terdheid. SchulpHulpMaatje bracht kennis in 

over Nederlandse wijken met de meeste risico’s 

op schulden. Met die informatie konden we 

mensen met financiële problemen bereiken. 

Uiteindelijk kwamen we met elkaar tot de con-

 53.658  Aantal mensen bereikt

 31.352   Lesprogramma /bewustwording  
omgaan met geld

 17.056   Begeleiding financiële administratie 

  5.000   Ander resultaat financiële  
zelfredzaamheid

Specificatie Aantal mensen bereikt
clusie dat het tijd was voor een nieuw initiatief 

en daaruit is het online platform “Geldfit.nl” 

ontstaan (zie kader Geldfit, red.).’

Rabobank Foundation als aanjager?

‘Zeker. We kunnen als foundation nieuwe 

initiatieven een kans geven en bewustwording 

binnen de Rabobank op gang brengen. Bij 

Geldfit.nl speelden we een belangrijke rol door 

de dialoog en pilot te faciliteren en financieren. 

Dat was belangrijk, maar we doen meer dan 

dat. We denken nu mee over hoe we het initia-

tief landelijk verder kunnen uitrollen en onaf-

hankelijk kunnen maken.’

SAMEN MET
5 ORGANISATIES

B E R E I K
53.658

Geldfit – Zo werkt het in de praktijk.

Uit de financiële problemen
Een Zwols gezin met drie kinderen had finan-
ciële problemen. Hun bewindvoerder hielp 
hen nog verder in de nesten door zes maan-
den lang geen premie te betalen voor hun 
zorgverzekering. Hierdoor dreigde het gezin 
zelf op te draaien voor de hoge zorgkosten 
van de drie kinderen.

Via het online platform Geldfit.nl kwam het 
gezin in contact met SchuldHulpMaatje 
Zwolle. Die organisatie heeft hen geholpen om 
hun financiële situatie te stabiliseren en een 
andere bewindvoerder te krijgen. Bovendien 
had SchuldHulpMaatje Zwolle een kort lijntje 
met het escalatieteam van zorgverzekeraar  
Zilveren Kruis. Hierdoor konden alle partijen 

samen aan een oplossing werken. Het gezin 
kreeg de medische zorg voor de kinderen ver
goed en kon toewerken naar een toekomst 
zonder schulden.

Zo werkt Geldfit.nl
Doel van Geldfit.nl is dat mensen met financiële 
stress niet in de financiële problemen raken.  
Ze vullen een korte vragenlijst in op de website, 
waarna ze een lijst krijgen met tips, tools en 
(vrijwilligers)organisaties in de buurt die kun
nen helpen bij geldzaken. Aan Geldfit.nl werken 
landelijke en lokale organisaties samen: Schuld
HulpMaatje, Humanitas, Stichting Lezen en 
Schrijven, Zilveren Kruis, Sallandse Dialoog  
en Rabobank Foundation.
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Sociaal ondernemen

Sommige bedrijven combineren een maatschappelijke missie met een 

financieel rendabel verdienmodel – bijvoorbeeld door kwetsbare mensen 

in de samenleving te ondersteunen. ‘Er zijn steeds meer sociale onder-

nemingen en zij zijn een belangrijk onderdeel van de samen leving’, zegt 

Nynke Struik, programmamanager bij Rabobank Foundation. 

Aantal mensen die een 
opleiding afrondde of 
doorstroomde naar werk.2.482

 1.231  Opleiding afgerond

 395  Leer werktraject

 508   Vast en tijdelijk dienstverband

 131  dagbestedingsplek 

 217  stageplek

Doorstroom naar werkOpleiding afgerond

Nynke: ‘De overheid heeft te weinig  

middelen om alle maatschappelijke  

problemen op te lossen. Daarom is het 

goed dat het aantal sociale ondernemingen in 

Nederland groeit. Zij zijn van meerwaarde voor 

de maatschappij. Sociale ondernemers bieden 

namelijk maatschappelijke uitdagingen op  

innovatieve wijze het hoofd.’ 

Focus en kennis
‘Wij helpen sociale ondernemers om zelfred-

zaam te worden’, zegt Nynke. ‘Daarbij richten we 

ons vooral op bedrijven die binnen hun organi-

satie plek bieden aan mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om mannen en vrouwen die al lang in de bij-

stand zitten, jongeren zonder startkwalificatie en 

mensen met een verstandelijke beperking, licha-

melijke handicap of psychische klachten.’  

Het merendeel van de sociale ondernemingen 

leidt de  kwetsbare mensen op en begeleidt hen 

naar een betaalde baan. ‘We vinden het belang-

rijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. 

Want een baan levert inkomen, een sociaal  

netwerk en zelfvertrouwen op.’ Rabobank Foun-

dation steunt sociale ondernemers onder meer 

met kennis. Nynke: ‘Ze kunnen via ons bijvoor-

beeld een Rabobank MiniMaster of een Leer-

gang Sociaal Ondernemen aan Nyenrode 

volgen. Nuttig, want veel startende sociale 

ondernemers kunnen op het gebied van 

bedrijfsvoering nog een steuntje in de rug 

gebruiken.’

Geld en respect
‘Startende ondernemers hebben vaak hoge aan-

loopkosten doordat ze veel investeren in bege-

leiding van hun werknemers.  Dat maakt hen 

minder makkelijk financierbaar.’  Bij Rabobank 

Foundation kunnen ze in veel gevallen wel 

terecht voor krediet. ‘Wij spreken doelen met 

hen af. Bijvoorbeeld een bepaald aantal mensen 

dat via hun bedrijf doorstroomt naar een 

betaalde baan. 

Leningen verstrekken is nieuw voor Rabobank 

Foundation in Nederland. ‘Tot 2016 gaven we 

alleen donaties aan dit soort bedrijven’, vertelt 

Nynke. ‘Ik kom uit de zakelijke markt en vind dat 

ook sociaal ondernemers een rendabel verdien-

model moeten nastreven, en dus ook dat ze 

rente en aflossingen moeten kunnen betalen. 

Met een lening neemt Rabobank Foundation 

hen serieus als bedrijf. Dat is een vorm van  

respect. Bovendien: de lening wordt weer af - 

gelost en hierdoor hebben wij meer geld om 

nog meer initiatieven te steunen waardoor  

onze impact nog groter kan worden.’

1. Wat is i-did? 
Mireille Geijsen, oprichter: ‘i-did maakt heel 

diverse design producten, zoals tassen en  

laptophoezen – te vinden in heel Nederland. 

Voor deze spullen hergebruiken we textiel-

grondstoffen. We leggen de productie deels  

in handen van kwetsbare mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Bij i-did doen zij 

werknemersvaardigheden op, groeien ze als 

persoon en krijgen ze weer zin om te werken.’

2. Waarom steunt Rabobank 
Foundation i-did?
Nynke, programmamanager: ‘De sociale doel-

stelling van i-did sluit aan bij onze missie. En 

we zagen dat ze snel financiering nodig had. 

Mireille had IKEA binnengehaald als nieuwe 

klant. Daarvoor moest ze alleen wel de pro-

ductie van i-did uitbreiden en nieuwe mensen 

trainen. Dus steunden we haar onderneming 

met een lening, als onderdeel van cofinancie-

ring met Stichting DOEN.’ 

3. Tot welke sociale impact  
leidde de lening?
Mireille Geijsen: ‘We spraken met Rabobank 

Foundation af dat meer mensen via ons 

zouden uitstromen naar een opleiding of 

betaald werk. Hiervoor laten we hen zes 

maanden bij ons werken en trainingen 

volgen. We helpen inzien waar hun talent  

ligt en welke stappen nodig zijn om vooruit  

te komen op de arbeidsmarkt. In dit traject 

begeleiden we hen tot aan een opleiding  

of sollicitatie. De uitstroom is al gestegen  

van 0 naar 25 procent!’

4. En wat brengt de  
toekomst?
Nynke: ‘i-did behaalt goede resultaten. Nu is 

het voor de onderneming belangrijk om ren-

dabel te blijven. En te groeien, zodat zij nog 

meer impact kan maken. Mireille Geijsen: ‘We 

zien de toekomst rooskleurig tegemoet. De 

samenwerking met Rabobank Foundation 

voelt daarbij als een ruggensteun. Zij is bereik-

baar, enthousiast, denkt mee, ziet kansen en 

treedt op als onze ambassadeur. Het is een 

ongelooflijk prettige partner.’

‘Ondernemers helpen hun 
doelen te bereiken’

Nynke Struik

werkt sinds 2016 bij 

Rabo bank Foundation als 

programmamanager sociaal 

ondernemen. Daarvoor 

werkte ze in de zakelijke 

kredietverlening en heeft 

altijd onder nemers van 

groot tot klein gefinancierd.

4 vragen over I-did  
Deze sociale onderneming geeft 
mensen weer zin om te werken
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Highlights

6 highlights 
Molly Koyekyemga (Oeganda) 
Lid van ACPCU

‘Producentenorganisatie ACPCU leerde mij 

hoe ik de productie en kwaliteit van mijn 

koffie kon verhogen. Zo kwam ik er achter dat 

koffie er baat bij heeft als het verbouwd wordt 

bij anderen gewassen. Daarom heb ik ook 

bananen en eucalyptusbomen. Verder kon  

ik via ACPCU een lening krijgen en die heb ik 

benut om te investeren in landverbetering.’

James Owino (Kenia) 
CFO bij Musoni

‘Zonder Rabobank Foundation had Musoni niet zo succesvol 

kunnen worden. We willen onze partnerschap graag verder 

versterken en verbreden om de sociale impact op het leven van 

kleine boeren in Kenia nog groter te maken.’

Wereldwijd bereikten we bijna 5,5 miljoen mensen. 

Op deze pagina delen we hun persoonlijke verhalen.
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Ujang Jalaludin ( Indonesie)
Lid van KPGS 

‘Door één van de trainingen van KPGS leerde ik een beter soort 

gras te kweken, om de melkopbrengst te verhogen. Dankzij dit 

gras en het krachtvoer van de coöperatie geven mijn koeien nu 

één tot twee liter melk per dag meer.’

Walter (Nederland)
Deelnemer leertraject ITvitae

‘Door het leertraject Software Development van ITvitae krijg 

ik een nieuwe kans. Door mijn autisme kwam ik een aantal 

jaren geleden in de bijstand. Eruit komen is lastig maar het 

traject gaat me helpen. Ik ga keihard knokken voor een baan 

als ICT-professional.’ 

Vilma Moscoso Ayte (PERU)
Lid van Qori Wasi

‘Het is noodzakelijk voor ons als producenten om 

een gezamenlijke plek te hebben voor de verkoop 

en om geld te kunnen lenen. Banken willen ons 

geen geld lenen of stellen onmogelijke eisen op 

het gebied van onderpand. Dankzij Qori Wasi 

kunnen we een kleine lening afsluiten tegen 

goede voorwaarden. Zo kon ik een lening krijgen 

om een schuur voor mijn kippen te bouwen.’

Bui Thi Hoa (vietnam) 
Lid van VietED

‘Mijn man en ik konden een lening krijgen bij VietED. Hiervan 

konden we onder andere kunstmest kopen. Ook kon ik een training 

volgen bij VietED. Tijdens de training leerde ik wat de juiste 

hoeveelheid kunstmest is om de productie te verhogen en wat de 

beste tijd is om te planten waardoor de vruchten groter worden.  

De productie is omhoog gegaan en de inkomsten zijn gestegen.’
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Rabobank Foundation werkt samen met de wereldvoedselorganisatie 

van de Verenigde Naties (FAO) om boeren in ontwikkelingslanden  

zelf redzamer te maken. De FAO beloonde ons voor onze bijdrage  

met de Jacques Diouf Award 2016-2017.

voor zelfredzaamheid
boeren’

‘Echte zorg

Rabobank Foundation 
wint Jacques Diouf Award

De FAO reikt eens in de twee jaar de  

Jacques Diouf Award uit aan organisa-

ties die een belangrijke bijdrage leveren 

aan het verbeteren van de voedselzekerheid. 

Rabobank Foundation kreeg de prijs voor het 

technisch en financieel ondersteunen van  

producentenorganisaties. Die organisaties 

komen niet in aanmerking voor micro-financie-

ring en donaties, en kunnen geen financiering  

krijgen bij commerciële banken. ‘Rabobank 

Foundation versterkt de zelfredzaamheid van 

kleinschalige boeren en vergroot de wereld-

wijde voedselzekerheid’, aldus de jury.

Onze impact 
Samen met de FAO werkt Rabobank Foundation 

aan projecten die kleinschalige boerentoegang 

geven tot financiële diensten, agro-inputs (zoals 

pesticiden en (kunst)meststoffen), landbouw-

technologieën en andere diensten. Hierdoor 

kunnen de boeren efficiënter pro duceren en hun 

inkomen verhogen. Zo leveren we een bijdrage 

aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) 

van de Verenigde Naties (VN). De doelen van  

de VN gaan over het beëindigen van extreme  

armoede, gezondheid, onderwijs, schoon drink-

water, duurzame energie, minder ongelijkheid  

en het aanpakken van klimaatverandering. 

Beter inkomen 
Samen met FAO wil Rabobank Foundation  

het verschil maken voor duizenden boeren in 

ontwikkelingslanden. Een paar voorbeelden  

van onze impact: we realiseerden in Kenia voor 

1.500 boeren een handelsfinanciering. In Ethio-

pië werden 400 boeren getraind. In Tanzania 

kregen 500 boeren toegang tot een nieuw  

handelssysteem, waardoor ze nu een beter  

inkomen hebben. En 2.000 jonge boeren in  

Oeganda kregen een financiering.

Zwakste schakel 
Annamaria Pastore, bij FAO verantwoordelijk voor 

samenwerkingsverbanden in de private sector, 

noemt de samenwerking met Rabobank Founda-

tion een van de meest succesvolle samenwer-

kingsverbanden tot nu toe. ‘Het werk van Rabo-

bank Foundation is erg concreet en hands-on 

–  de organisatie werkt vooral op lokaal niveau. 

Daarnaast is de Foundation altijd bereid op zoek 

te gaan naar innovatieve oplossingen en om 

haar benadering aan te passen. De toewijding 

bij de ondersteuning van boerenbedrijven die 

niet makkelijk te financieren zijn, is prijzenswaar-

dig. Rabobank Foundation draagt echt zorg 

voor de zelfredzaamheid van deze boeren, die 

de zwakste schakel in de keten zijn.’

‘ Het werk van Rabobank 
Foundation is erg 
concreet en hands-on 
en ze zijn altijd bereid 
op zoek te gaan naar 
innovatieve oplossingen’ 

ANNAMARIA PASTORE  FAO

FAO 

In 2015 besloot Rabobank Foundation om deel  

te nemen aan het Improved Productivity and 

Profitability program van de Food and Agriculture 

Organization (FAO) van de Verenigde Naties in 

Kenia. De boeren die deelnemen aan het 

program ma hebben kapitaal nodig om in hun 

boerenbedrijven te investeren. Dankzij finan - 

 ciering van Rabobank Foundation en trainingen 

van FAO kunnen boeren goede zaden kopen en 

mensen inhuren om te planten en onkruid te 

wieden. Hierdoor kunnen ze meer van hun land 

benutten en ook de productiviteit per vierkant 

meter verhogen. Een van de vrouwen die daar 

voordeel van heeft is Beatrice Nthambi Kimilu.

DOEL 1
Einde aan armoede 

Rabobank Foundation 
bereikte in 2016 bijna  
4,9 miljoen kleinschalige 
boeren in ontwikkelings
landen en 590.000 kwetsbare 
mensen in Nederland.  

Rabobank Foundation inves
teerde in 2016 in totaal bijna 
28 miljoen euro: 25 miljoen 
euro in projecten in ontwikke
lingslanden en 3 miljoen euro 
in projecten in Nederland. 

DOEL 2
Einde aan honger 

Rabobank Foundation in ves
teerde in 2016 in 155 produ
centenorganisaties en 91 
spaar en kredietorganisaties in 
22 verschillende landen. Hier
door kunnen deze organisaties 
meer diensten aanbieden aan 
kleinschalige boeren. Zo stimu
leert Rabobank Foundation de 
technologische vooruitgang 
van boeren en kunnen boeren 
in ontwikkelingslanden meer 
en efficiënter produceren.

DOEL 3
Gezondheid en welzijn  
stimuleren van mensen van 
alle leeftijden

Rabobank Foundation onder
steunde in 2016 zeven organi
saties in Nederland die zich 
inzetten voor sportactiviteiten 
voor mensen met een fysieke 
en/of een verstandelijke 
beperking. Deze zeven organi
saties bereikten samen ruim 
60.000 mensen.

DOEL 8
Fatsoenlijke banen en 
economische groei

Rabobank Foundation inves 
teerde in 2016 in technische 
ondersteuning voor  boeren in 
ontwikkelingslanden. Meer 
dan 208.000 kleinschalige 
boeren profiteerden hiervan, 
onder andere door scholing in 
landbouwmethoden.

DOEL 17
Partnerschappen  
voor de doelen

Rabobank Foundation zoekt 
actief naar partnerschappen 
om samen te werken aan het 
bereiken van de doelen. Een 
goed voorbeeld hiervan in het 
partnerschap met FAO.

onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals
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via een mobiel’
‘Toegang tot geld

Door de steun van Rabobank Foundation aan 91 spaar- en kredietorganisaties en microfinancie-

ringsinstellingen krijgen kleinschalige boeren uit onder andere Afrika eenvoudiger toegang tot 

financiële diensten.  Zo kunnen zij makkelijker lenen en investeren in hun bedrijf.  ‘Een van de 

organisaties die dit mogelijk maakt is Musoni. En dit doen zij ook  nog eens op een heel innova-

tieve manier’, zegt Madelon Pfeiffer, programma manager Rabobank Foundation.

In Kenia hebben veel kleinschalige boeren 

weinig spaargeld en ze wonen in afgelegen 

gebieden. Hierdoor is toegang tot financie-

ring extra moeilijk. Musoni bedacht in 2009 een 

interessant concept om juist aan deze doel-

groep kredieten te verstrekken. Via een mobiele 

telefoon. Zo wordt lenen makkelijker, want er is 

geen papier of contant geld nodig. Daarnaast  

bezoekt Musoni de boer met een tablet voor de 

kredietaanvraag, waardoor de boer niet naar de 

bank hoeft, die vaak veraf gelegen is.’  Musoni 

bracht hiermee een nieuwe manier van finan-

cieren voor kleinschalige boeren  op de markt. 

Allereerste financier
‘We geloven in de innovatieve oplossing van 

Musoni. Daarom besloten we in 2009 haar aller-

eerste financier te worden. Die steun was 

belangrijk voor de groei van Musoni in Kenia. 

Omdat financieren  via een mobiele telefoon in 

de praktijk nog niet bestond, was het moeilijk 

om financiering van andere partijen te krijgen. 

Rabobank Foundation is hierin gestapt omdat 

wij geloven dat goede innovatie ten gunste van 

de boer en zijn gezin kan komen. Een belang-

rijke voorwaarde voor onze lening was dat zij 

1. Wat zijn het?
Internationaal staan ze bekend als Savings and 

Credit Cooperatives (SACCO’s). Kleine boeren 

kunnen lid worden van zo’n SACCO. Deze  

organisatie biedt hun dan financiële diensten  

als leningen (vaak microfinanciering), spaar-

rekeningen en verzekeringen. Ook krijgen ze 

trainingen waarin ze verstandig leren omgaan 

met geld en risico’s.

2. Hoe helpen ze boeren?
Met hun dienstverlening stellen SACCO’s kleine 

producenten in staat om hun boerenbedrijfjes  

te laten groeien. En om hun dagelijkse armoede 

beter het hoofd te bieden. Spaar- en krediet-

organisaties maken vooral opgang waar kleine 

boeren geen (passende) financiële diensten  

krijgen van reguliere banken. 

3. Hoe steunt Rabobank  
Foundation de organisaties?
We helpen 91 spaar- en kredietorganisaties  

in Azië (29%), Afrika (45%) en Latijns-Amerika 

(26%) om groter, professioneler en efficiënter  

te worden. Hiervoor reiken we kennis aan,  

bijvoorbeeld over goed management. Ook lenen 

we SACCO’s geld zodat zij microfinanciering 

kunnen verstrekken. Voor 35 procent zijn we  

de eerste financier.

Spaar- en kredietorganisaties

ook eerlijke rentetarieven zou bieden aan de 

boeren.’ Rabobank Foundation richt zich ook op 

innovatieve projecten. Innovatie is cruciaal 

omdat het  oplossingen kan bieden voor klein-

schalige boeren. Bijvoorbeeld makkelijker toe-

gang tot leningen, beter inzicht in de lening en 

het sneller krijgen van een krediet. ‘Innovatie 

kost wel tijd en geld. Zo was deze nieuwe 

Rabobank Foundation 
werkt in Kenia samen met Musoni*

manier van krediet krijgen ook nieuw voor de 

boeren. Veel boeren waren nog niet gewend 

aan mobiel geld en dachten in eerste instantie 

dat ze het niet terug hoefden te betalen. 

Musoni gaf daarom trainingen om het bewust-

zijn te creëren dat lenen niet zonder terugbeta-

len kan. Daarnaast helpt het volgens Musoni 

om SMS berichten te sturen om de boeren te 

herinneren aan het terugbetalen van de lening. 

Ook hebben zij via hun telefoon inzicht in de 

status van de lening.’  

Gezin in de lift
‘Dankzij een lening van Musoni komt een boer 

niet alleen financieel vooruit. Ook sociaal heeft 

het positieve gevolgen: zodra het beter gaat met 

zijn bedrijf, kan hij bijvoorbeeld schoolgelden 

betalen voor zijn kinderen. Andere boeren zien 

dat en willen hetzelfde. Zo trekt een spaar- en 

kredietorganisatie en microfinancierings-

instelling die goed werk levert steeds meer 

leden, die ook nog eens steeds welvarender 

worden. Daarmee groeit het spaargeld dat de 

organisatie voor hen beheert. Hierdoor kan die 

weer meer boeren steunen én op den duur 

zelfredzaam worden.’

Madelon Pfeiffer

Madelon Pfeiffer  

werkt sinds 2016 als 

programmamanager 

Afrika bij Rabobank 

Foundation. 

 

3 VRAGEN

Uganda

Rwanda

Tanzania

Senegal

Ivoorkust

Ghana

109 
Projectpartners

8 
Aantal focuslanden in Afrika  
waar projecten zijn

1.410.421 
boeren bereikt

€8.138.856 
Aan investeringen

85.739 
leden zijn getraind

Afrika

Hoe werkt Musoni?

Elk lid registreert zich eerst bij het 
mobiele geldplatform M-PESA, dat 
razend populair is in Kenia. Musoni 
heeft haar systeem aan M-PESA 
gelinkt. Na de registratie kunnen 
leden bij Musoni een lening aanvra-
gen, als groep of als individu. Loan 
officers begeleiden hen bij deze aan-
vraag. Zo checken zij de plannen, 
leggen ze uit hoe ‘mobiel geld’ werkt 
en controleren ze de benodigde (digi-
tale) documenten. Is alles in orde? 
Dan verstrekt Musoni krediet.

% spaar- en kredietorganisaties dat de dienst aanbiedt 2014 2015 2016

Gewasverzekering 4% 4% 5%

Levensverzekering 23% 26% 30%

Zorgverzekering 12% 13% 13%

Kredietverzekering 46% 40% 53%

Bevoorschotting debiteuren 14% 5% 13%

Geld transfer (binnenland) 38% 32% 36%

Geld transfer (internationaal) 14% 13% 10%

Financiële educatie 57% 63% 59%

Landbouwkundige begeleiding 20% 14% 24%

Productverwerking 9% 11% 14%

Training 74% 79% 74%

Het leveren van diensten aan leden is belangrijk voor spaar en kredietorganisaties. Hiermee 
investeren ze in de zelfredzaamheid van leden en vergroten ze vertrouwen bij leden. Daarnaast 
kunnen deze diensten de leden helpen leningen (op tijd) terug te betalen of juist meer te sparen. 
Dit is gunstig voor het inkomen van zowel de spaar en kredietorganisatie als de leden.

Ethiopië

Kenia

*Musoni: een afkorting van ‘mobile usoni’, Swahili voor ‘mobiele toekomst’
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45%

Werelddeel waarin spaar- en kredietorganisaties werkzaam zijn

91
spaar en  
kredietorganisaties

LatijnsAmerikaAfrika Azië

29% 26%

BEREIK 1.410.421 
KLEINE BOEREN IN AFRIKA



Kennis

betere toekomst
Betere koffie =

Rabobank Foundation steunt 155 producentenorganisaties. Hiervan  

zijn 44% koffiecoöperaties, veelal uit Latijns-Amerika. Onze expertise  

kan van grote waarde zijn bij de groei van coöperaties. Zo ook bij het 

Colombiaanse CENCOIC. Waar een toevallige ontmoeting op een 

koffiebeurs in Seattle de start van een samenwerking was.

‘A ls kleine koffieboer in Colombia loop 

je tegen veel obstakels op’, vertelt Isa-

bel van Bemmelen, programmamana-

ger van Rabobank Foundation. ‘Zoals in de regio 

Cauca. Een gebied wat al jaren geteisterd wordt 

door de FARC. Veel boeren zijn daar verjaagd  

van hun land. Ook banken willen de inheemse  

bevolking geen lening geven. De organisatie  

CENCOIC biedt oplossingen. Wij helpen daarbij.’ 

‘Onze steun aan producentenorganisaties neemt 

toe. In Latijns-Amerika gaat het meestal om  

coöperaties voor kleine inheemse koffieboeren. 

Zoals de Central Cooperativa Indígena de la Cauca 

– kortweg CENCOIC. In 2013 vertelde de mana-

ger van CENCOIC me op de Specialty Coffee 

Expo in Seattle dat zijn coöperatie geen toegang 

had tot financiering. Er sprak zoveel urgentie uit 

zijn verhaal dat ik een week later al naar de  

Colombiaanse regio Cauca afreisde voor een  

bezoek. Daar startte onze samenwerking.’

Betere koffie
‘We gaven CENCOIC onder meer financiering 

voor een koffielaboratorium. Met dit lab test de 

coöperatie de kwaliteit van de koffie. Noodzake-

lijk om onderscheid te kunnen maken in koffie 

kwaliteit en daarmee de beste markt te vinden 

voor verschillende kwaliteiten koffie. Export of 

lokaal. Exporteurs betalen namelijk meer dan  

de kopers op de lokale markt. Meer ook dan de 

Colombiaanse overheid, die alle onverkochte 

koffie opkoopt voor een standaardprijs, onge-

acht de kwaliteit. 

CENCOIC helpt al haar leden om goede koffie te 

produceren. Het liefst biologisch; beter voor het 

milieu en vaak aantrekkelijker voor de export. 

Steeds meer boeren behalen het gewenste  

niveau, maar nog niet allemaal. Wat CENCOIC 

mede door dit kwaliteitsgebrek niet kan afzet-

ten bij exporteurs, verkoopt zij aan de lokale 

markt en de FNC. 

Samen onderzochten CENCOIC en Rabobank 

Foundation welke financiële ondersteuning  

het slimst is voor deze differentiatie van de  

verkoop. Leningen in lokale valuta bleken het 

best te zijn voor de verkoop op de lokale markt, 

handelsfinanciering in USD voor de export. Dat 

inzicht volgen we in onze kredietverstrekking. 

Mede daardoor kan CENCOIC de koffie goed 

verkopen, zelfs nu de vraag naar fairtradekoffie 

kleiner is.’ 

Betere toekomst
‘De aanpak van CENCOIC trekt steeds meer boe-

ren uit de omgeving aan. Zij worden graag lid 

van een coöperatie die ten alle tijden al hun 

koffie koopt – ook al is het deels voor de lokale 

marktprijs of lager. Voor meer geld als de koffie 

goed is en voor een betere prijs dan de lokale 

markt biedt.   

Mede dankzij onze steun groeide CENCOIC van 

tweeduizend leden in 2013 naar drieduizend 

nu. Door verschillende type leningen kunnen ze 

verschillende kwaliteit koffie verkopen aan de 

best passende markt. Dit versterkt hun onder-

handelingspositie. Door daarnaast begeleiding 

te bieden aan boeren op agronomisch niveau 

kan meer koffie van betere kwaliteit worden  

geproduceerd. Dit levert voor de leden van 

CENCOIC uiteindelijk een betere prijs op,  

waardoor zij sneller zelfredzaam worden.’

3 VRAGEN

1. Wat zijn het?  
Het zijn coöperaties van kleine producenten; 

boeren met vaak nog geen hectare grond. 

Zo’n coöperatie koopt van elk lid de productie  

op en kan zo een flinke hoeveelheid op de markt 

brengen. Dat wekt de interesse van  grotere  

afnemers en kan schaalvoordelen afdwingen  

die een afzonderlijke boer nooit had gekregen.   

 

2. Hoe helpen ze boeren? 

Producentenorganisaties verkopen de pro -

ducten van leden tegen de best mogelijke prijs,  

op de best mogelijke markt. Veel organisaties 

gebruiken de winst deels om hun dienst  -

verlening te verbeteren. Leden krijgen dan  

bijvoorbeeld training en advies, onder meer  

over nieuwe productie methodes. Of ze  

kunnen werktuigen lenen en krediet krijgen. 

 

3. Hoe steunt Rabobank  
Foundation de organisaties? 

We ondersteunen 155 producentenorganisaties  

in Azië (43 procent), Afrika (28 procent) en Latijns- 

Amerika (28 procent) om groter, pro fessioneler en 

efficiënter te worden. Hiervoor reiken we kennis 

aan; via Rabobank-experts of anderen. Ook zetten 

we ons internationale netwerk in en stellen we 

geld beschikbaar voor technische assistentie en 

leningen voor microfinanciering.

producentenorganisaties

Isabel van Bemmelen

werkte tot november 2017 

als programmamanager 

Latijns-Amerika. Nu is ze 

directeur bij Progreso. 

 

 

 

Brazilië

Peru

Bolivia

Ecuador

Colombia

Nicaragua
Mexico

latijns-
amerika

Export cijfers 2015 2016

Aantal organisaties dat voor het eerst exporteerde 4 4

Gemiddelde export volume 519.814 670.465 kg

Gemiddelde % export 29% 37%

% organisatie met hogere export 20152016 Onbekend 62%

Op exportmarkten kunnen producentenorganisaties (PO’s) vaak een betere prijs krijgen  
voor hun productie, waardoor zij ook een betere prijs aan de boer kunnen geven.  
We zien een groei bij de door ons gesteunde PO’s.

Koffie Zuivel Cacao
Bananen  
en katoen

Rijst, mais en  
andere granen

 + 0,25  0,01 + 0,33 + 0,05 + 0,02

Gemiddeld extra betaald in vergelijking met lokale marktprijs, euro per kg

De boer profiteert uiteindelijk van het verkopen van zijn producten aan de PO, omdat deze het 
product op een betere markt verkoopt. Hierdoor kan de boer een hogere prijs krijgen en zo zijn 
inkomen verhogen.

70 
Projectpartners

7 
Aantal focuslanden in LatijnsAmerika  
waar projecten zijn

620.190 
boeren bereikt

€9.236.219 
Aan investeringen

7.029 
leden zijn getraind
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28%

Werelddeel waarin producentenorganisaties werkzaam zijn

155
Producenten 
organisaties

LatijnsAmerikaAfrika Azië

43% 28%



Rabobank Foundation

In minder dan 10 jaar
   financieel zelfredzaam

Hoe help je organisaties echt op weg? Rabobank Foundation zette met 

de Indiase NGO Pradan een coöperatief model op: Madhya Pradesh 

Women Poultry Producers Company. Dankzij de samenwerking kan de 

opgezette coöperatie in 2018 financieel op eigen benen staan.

Indiër Rishabh Soob legt uit hoe dat in zijn werk 

ging. Rishabh is een lokale medewerker van  

Rabobank Foundation.

Waarom ging Rabobank Foundation in 

2009 samenwerken met Pradan?

‘Pradan is een NGO in India. Met hen hebben 

we een coöperatief model opgezet, waarbij 

duizenden kleine pluimveeboeren zijn aange-

sloten. Zo’n 10.000 vrouwen zijn georganiseerd 

in meer dan twintig pluimveecoöperaties die in 

2016 samen meer dan 45 miljoen euro omzet-

ten. Rabobank Foundation besloot zich aan 

Pradan te verbinden toen de boeren in 2009 

hun interesse in de pluimveesector leken te 

verliezen. De pluimveeboeren moesten inves-

teren in hun bedrijven, maar konden niet aan 

leningen komen.’

Op welke manier werken jullie samen 

met Pradan?

‘Rabobank Foundation kan vanwege wet-

geving in India niet direct leningen verstrek-

ken. Wel kunnen we garant staan voor 

leningen. Doordat Rabobank Foundation een 

deel van de risico’s op zich neemt, zijn lokale 

financiële instellingen sneller geneigd om  

boerencoöperaties een lening te geven en 

bouwt de organisatie een track record op met 

een lokale financiële instelling. Hiervoor is wel 

een sterk lokaal netwerk nodig, dat ook toeziet 

op de terugbetaling. Daarnaast adviseren we 

de coöperatie hoe ze zich verder kan ontwikke-

len, delen we onze kennis over de agrarische 

sector en koppelen we Pradan aan Neder-

landse pluimveedeskundigen.’

Wat hebben de coöperaties in acht jaar 

bereikt?

‘Veel. Met de eerste leningen van 1.500 euro 

per boer, bouwden de boeren stallen en 

werden de operationele en financiële syste-

men van de coöperatie verbeterd. Ook deel-

den de boeren kennis met collega-boeren via 

de National Smallholder Poultry Development 

Trust dat we hielpen oprichten. Bovendien 

leerden Nederlandse pluimveedeskundigen de 

boeren tijdens een uitwisseling van alles over 

huisvesting, voeding, drinkwatersystemen en 

vaccinaties van pluimvee. Met de meest 

recente langetermijnlening hebben de boeren 

een moderne krachtvoerfaciliteit opgezet. 

Doel is om daarmee hun productie op te 

schroeven.’

Hoe bijzonder is dit project voor  

Rabobank Foundation?

‘Het type coöperatief model van Pradan is 

uniek en anders dan de normale coöperaties 

waar we mee werken. We vonden het met onze 

coöperatieve wortels interessant om daarover 

mee te denken. Maar ook de zoektocht naar 

hoe we de financieringsproducten aan onze 

Indiase partners konden leveren was interes-

sant. Het resultaat van die zoektocht, het garan-

tieproduct, zetten we nu in India breed in.’

Wat hebben jullie geleerd van de  

samenwerking met Pradan?

‘Dat een coöperatie voldoende reserves moet 

opbouwen om prijsuitschieters te kunnen 

opvangen. Alleen dan kun je als coöperatie de 

boeren stabiele prijzen bieden. Als de prijzen te 

sterk schommelen, kunnen de boeren in grote 

problemen komen. Verder merkten we bij 

Pradan hoe belangrijk het is dat de aangesloten 

pluimveebedrijven een eenheid vormen. Je 

bent als coöperatie een familie omdat je 

dezelfde doelen hebt. Je bent afhankelijk van 

elkaar omdat je samen investeert.’

Hoe ziet de toekomst eruit?

‘Goed! Ons doel was om de coöperatie 

Madhya Pradesh Women Poultry Producers 

Company zelfredzaam te maken. De verwachting 

is dat het in 2018 zover is. Dat zou dan betekenen 

dat de coöperatie in minder dan tien jaar zelfred-

zaam is geworden. En dat de samenwerking met 

recht een succes genoemd kan worden.’

Rabobank Foundation 
in India

Rabobank Foundation  
werkt in India samen met Pradan

Onze kennis en onze netwerken. Daarmee 

heeft Rabobank Foundation toegevoegde 

waarde in ontwikkelingslanden. We hebben 

verstand van coöperaties, bankieren en de 

agrarische sector. Deze kennis en kunde zetten 

we in om kleine boeren in ontwikkelingslan-

den kansen te bieden. In India gaat dat net wat 

anders dan in andere landen, omdat we daar 

vanwege wetgeving geen directe leningen 

verstrekken aan boeren. Wel staan we garant 

voor leningen aan groepen boeren. De afgelo-

pen vier jaar verstrekte Rabobank Foundation 

wereldwijd vijftig garanties, waarvan de 

meeste in India. We zijn er trots op dat we als 

eerste foundation een garantieproduct voor 

boeren hebben. Onze werkwijze maakt ons 

uniek in India. We krijgen het vertrouwen van 

financiële instellingen omdat we onze ‘due dil-

ligence’ goed uitvoeren en we een deel van de 

risico’s dragen als het misgaat. Dit niet alleen. 

We zijn nauw betrokken bij de lokale financi-

ele instituties en de coöperaties waarmee we 

werken. Dit kan alleen omdat wij ook zelf in 

India zitten. Rishab Sood werkt samen met 

twee andere collega’s lokaal in India.

Azie

‘Het is bijna letterlijk van levens-
belang dat de partners in het 
netwerk elkaar goed leren vinden  
en ondersteunen’ 

 RISHABH SOOD  /PROGRAMMAMANAGER

Rishabh Sood

is manager rural and 

development banking. 

Werkt en woont in India. 

Hij is sinds 2012 een  

lokale medewerker van 

Rabobank Foundation. 

26 41

% organisaties waarvan bestuursleden  
en medewerkers zijn getraind

Trainingen bestuur en medewerkers

Gemiddeld aantal bestuursleden getraind

2015

2015

2016

2016

30 39

38% 28%

109 
Projectpartners

7 
Aantal focuslanden in Azië  
waar projecten zijn

2.856.258 
boeren bereikt

€8.137.857 
Aan investeringen

116.177 
leden zijn getraind

AziE

Filipijnen

LaosIndia

Vietnam

Indonesië

CambodjaSri Lanka

Professionele organisaties
De steun die Rabobank Foundation biedt, kan  
de organisaties helpen professioneler te worden, 
waardoor zij meer vertrouwen krijgen van leden  
en verder kunnen groeien. Het trainen van het 
management en bestuur is een belangrijke eerste  
stap in het professionaliseren van een organisatie.
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Moo ier kunnen we  
het zelf niet zeggen:

‘De kansen zijn vergroot op het vinden 
van betaald werk waardoor vluchtelingen 
geen beroep meer hoeven te doen op een  
bijstandsuitkering: 30 mensen hebben al 
een baan gevonden dankzij het program-
ma VIP.’’ 
 

 VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND 

‘Doordat MBO-jongeren zich bewust zijn 
van hun inkomsten en uitgaven als ze  
18 jaar zijn, hebben zij minder proble-
matische schulden. Daardoor ervaren  
zij ook niet de consequenties die daarmee 
te maken hebben.’  

CODENAME FUTURE, NEDERLAND

‘De beste verandering die wordt 
bereikt, is dat boeren een onderne-
mersvisie krijgen. Onze organisatie 
wordt steeds meer gewaardeerd als 
een belangrijk element om hun eigen 
productievoorwaarden en marketing 
te verbeteren.’ 

 CAFE COLIMA, MEXICO

 
‘De organisatie is erin  
geslaagd om het bestuurs-
niveau te professionali-
seren en de toegang tot 
markten te verbeteren. 
De organisatie is momen-
teel UTZ gecertificeerd.’ 

 MRERE KIRWA, TANZANIA

‘Rabobank Foundation 
hielp ons om meer arme 
microkredietnemers te 
financieren. En liet ons 
ervaren hoe de regel-
geving en voordelen bij 
externe commerciële 
partijen werken. En dit 
tegen een lage rente, 
zodat we de kosten van 
de organisatie konden 
verlagen.’  

 ANNAPURNA, INDIA

‘Door de financiering konden 
we  het gebied vergroten dat 
wordt gebruikt voor de teelt 
van biologische koffie.’

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 
CAFETALEROS, BOLIVIA

‘Met de steun van  
Rabobank Foundation 
kon onze organisatie 
voldoen aan de finan-
ciële behoeften van 
onze leden op het ge-
bied van krediet. Deze 
steun zorgde er ook 
voor dat onze leden 
onze organisatie meer 
zijn gaan vertrouwen. 
Wij zijn ook in staat ge-
weest om te groeien en 
onze zelfvoorzienend-
heid te vergroten.’  

CLECAM EJOHEZA, RWANDA

‘Voordat we steun kregen van 
Rabobank Foundation konden 
we onszelf geen winkel veroor-
loven waar boerenleden inputs 
en kunstmest konden verkrijgen. 
Resultaten hebben een goede ont-
wikkeling laten zien en we hebben 
niet langer moeilijkheden om in-
puts en kunstmest te verkrijgen.’ 
 

KOPERASI SERBA USAHA BRITANI 
SEJAHTERA, INDONESIA

‘Het gebruik om koffie te verkopen voordat deze is 
gedroogd, is aan het veranderen. Boeren leveren nu 
meer verwerkte koffie aan, die een goede prijs krijgt.
Ook gebruiken de boeren nu het afval van de koffie  
als mest voor hun tuin. En dat is allemaal te danken 
aan het feit dat we voortaan Fairtrade koffie leveren.’  

 BUZAAYA, UGANDA

‘Sporters met een verstande-
lijke beperking staan zelf-
bewuster met meer zelfver-
trouwen in de maatschappij 
en zijn daarmee zelfred-
zamer geworden. De zorg 
ging daardoor onder andere 
omlaag omdat sporters nu 
bijvoorbeeld het openbaar 
vervoer gebruiken in plaats 
van de regiotaxi.’  

 STICHTING BEST BUDDIES NEDERLAND
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