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Goed doel klopt nu aan bij miljonairs 
GERELATEERDE  ARTIKELEN

Goed doel zoekt rijke gever op
Rijke Nederlanders geven veel
geld weg aan goede doelen.
Maar de minder
gefortuneerden geven in
verhouding meer.

Dat blijkt uit een verkennende studie naar
het geefgedrag van vermogende
Nederlanders. Maandag wordt dit
onderzoek gepresenteerd. Het is
uitgevoerd door de werkgroep
filantropische studies van de Vrije
Universiteit in Amsterdam in samenwerking
met een marketingbureau voor
fondsenwerving en een databank voor
miljonairs.

Het onderzoek loopt vooruit op een grote
studie naar het geefgedrag van 10.000
vermogende Nederlanders, die volgende
maand begint.

De meerderheid van welgestelde gevers
houdt afstand van de gevestigde goede
doelen. Liever richten ze een eigen fonds
op of geven ze direct aan een doel dat hen
aanspreekt, zoals een weeshuis in Bolivia
of een project om kinderen meer respect
bij te brengen voor de natuur.

Grote gevers worden steeds belangrijker
voor goede doelen. De organisaties zijn
pas sinds kort bezig de mogelijkheden te
onderzoeken om rijke donoren binnen te
halen. Nederland is van oudsher het land

van vele kleine giften. Een donatie van 200 euro beschouwen de onderzoekers al als
een grote gift.

De gemiddelde Nederlander geeft per jaar 239 euro aan goede doelen. De vermogende
landgenoot komt op 2275 euro, bijna tien keer zoveel. Dat lijkt veel, maar in verhouding
tot het besteedbare vermogen van rijke Nederlanders is het geen groot bedrag. „Uit
deze studie komt een enigszins somber beeld naar voren over de donaties van
vermogende Nederlanders aan traditionele goede doelen”, aldus de onderzoekers.

Voor het onderzoek zijn onder meer vijftien rijke Nederlanders geïnterviewd over hun
motieven om te geven. Dat ze in een bevoorrechte positie verkeren is voor de meesten
een drijfveer om geld te geven. „Ik heb genoeg en wil anderen daar wat in laten delen”,
zegt de één. Een ander: „Ik hoef me geen zorgen te maken om mijn kinderen. Die
hebben het allemaal goed, ze hebben aandelen in de zaak”.

Een derde: „Ik kan het niet aan om helemaal niks te doen. Ik ken wel vrienden die
opgaan in hun onderneming of baan. Ze hebben hobby’s en alles is gericht op henzelf.
Ik voel de plicht om wat te doen voor mensen die het veel slechter hebben dan ik”.

© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.
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Bent u een fundamentalist?
Fundamentalisme heeft niet per se met
extreem geweld te maken. Ieder mens
kan fundamentalistische trekken hebben.
Dus doe de Funditest!
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Storing digitale krant
Geachte bezoeker, 
We kampen helaas met een storing in de digitale krant. Het
technische team is druk bezig om het probleem op te lossen.
We hopen dat alles snel weer draait. Onze excuses voor het
ongemak. Het Webteam van Trouw.
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Aan de natuur mag je best geld verdienen
Natuur kan alleen duurzaam worden beschermd als
ondernemers ruimte krijgen voor bedrijfsontwikkeling.
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Heeft u nog vertrouwen in de
voedingswetenschap?

 Ja
 Nee
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Kom Belgen, laat nog eens zien waar jullie
goed in waren

Als zelfs Jean-Luc Dehaene het niet meer
weet, heeft België echt een probleem. Maar
het is beschamend dat in het Europa van 2010
België zich politiek laat lamleggen door een
oude taalkwestie.

Groen! Religie & Filosofie Onderwijs! Schrijf! Idealen! Trouw.nl  

Neem abonnement A A A English Registreren Aanmelden

Nieuws Achtergrond Opinie Ontspanning Service Webshop

NIEUWS &  OPINIE
Media & Technologie

TROUW PRINTBOEKEN
Boevink gebundeld

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/
http://www.trouw.nl/nieuws/europa/
http://www.trouw.nl/nieuws/europa/
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/
http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/
http://www.trouw.nl/nieuws/sport/
http://www.trouw.nl/nieuws/sport/
http://www.trouw.nl/cultuur/
http://www.trouw.nl/cultuur/
http://indebuurt.trouw.nl/
http://indebuurt.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article1845899.ece/Het_weer.html
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article1845899.ece/Het_weer.html
http://www.trouw.nl/video/
http://www.trouw.nl/video/
http://www.trouw.nl/digitalekrant/
http://www.trouw.nl/digitalekrant/
http://www.trouw.nl/krantenarchief/
http://www.trouw.nl/krantenarchief/
http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article3050642.ece/Goed_doel_klopt_nu_aan__bij_miljonairs__.html
http://www.trouw.nl/service/article1863845.ece/Auteursrecht_Trouw.html
javascript:setColumnRightNewsList(1); return false;
javascript:setColumnRightNewsList(1); return false;
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052101.ece/Sloopregeling_remt_veroudering_wagenpark.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052101.ece/Sloopregeling_remt_veroudering_wagenpark.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052098.ece/Geheim_transport__ijsfonteintjes__oorzaak_vuurwerkramp.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052098.ece/Geheim_transport__ijsfonteintjes__oorzaak_vuurwerkramp.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052095.ece/Alle_Nederlandse_KLM-passagiers_thuis.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052095.ece/Alle_Nederlandse_KLM-passagiers_thuis.html
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3052093.ece/Aandeel_duurzame_energie_gestegen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3052093.ece/Aandeel_duurzame_energie_gestegen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/sport/article3052088.ece/De_Bakker_stormt_top_vijftig_binnen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/sport/article3052088.ece/De_Bakker_stormt_top_vijftig_binnen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3052078.ece/Industrie_verwacht_daling_investeringen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3052078.ece/Industrie_verwacht_daling_investeringen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052072.ece/_IJsfonteintjes_oorzaak_vuurwerkramp_.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052072.ece/_IJsfonteintjes_oorzaak_vuurwerkramp_.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052070.ece/Verbruik_duurzame_energie_blijft_stijgen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3052070.ece/Verbruik_duurzame_energie_blijft_stijgen.html
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3052064.ece/Strijd_in_zuiden_Darfur_laait_op.html
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3052064.ece/Strijd_in_zuiden_Darfur_laait_op.html
http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3052058.ece/Pleister_voorspelt_mogelijk_vroeggeboorte.html
http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article3052058.ece/Pleister_voorspelt_mogelijk_vroeggeboorte.html
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article3051794.ece/Bent_u_een_fundamentalist_.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article3052077.ece/Storing_digitale_krant.html
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article3051743.ece/Aan_de_natuur_mag_je_best_geld_verdienen_.html
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/Groendebat/article3047056.ece/Overgewicht_is_de_schuld_van_de_voedingsindustrie.html
http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/Groendebat/article3047056.ece/Overgewicht_is_de_schuld_van_de_voedingsindustrie.html
http://www.trouw.nl/opinie/polderpeil/
http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article3051736.ece/Kom_Belgen__laat_nog_eens_zien_waar_jullie_goed_in_waren_.html
http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article3051736.ece/Kom_Belgen__laat_nog_eens_zien_waar_jullie_goed_in_waren_.html
http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article3051736.ece/Kom_Belgen__laat_nog_eens_zien_waar_jullie_goed_in_waren_.html
http://www.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/groen
http://www.trouw.nl/groen
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/
http://www.trouw.nl/onderwijs
http://www.trouw.nl/onderwijs
http://www.trouw.nl/schrijf/
http://www.trouw.nl/schrijf/
http://www.trouw.nl/idealen
http://www.trouw.nl/idealen
http://www.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/service/abonneren
http://www.trouw.nl/service/abonneren
http://www.trouw.nl/engels/
http://www.trouw.nl/engels/
http://www.trouw.nl/gatekeeper/public/register_only.jsp
http://www.trouw.nl/gatekeeper/public/register_only.jsp
http://www.trouw.nl/gatekeeper/public/login.jsp
http://www.trouw.nl/gatekeeper/public/login.jsp
http://www.trouw.nl/index.jsp?service=digitalekrant
http://www.trouw.nl/nieuws/
http://www.trouw.nl/nieuws/
http://www.trouw.nl/achtergrond/
http://www.trouw.nl/achtergrond/
http://www.trouw.nl/opinie/
http://www.trouw.nl/opinie/
http://www.trouw.nl/ontspanning/
http://www.trouw.nl/ontspanning/
http://www.trouw.nl/service/
http://www.trouw.nl/service/
http://webshop.trouw.nl/
http://webshop.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article2849422.ece/Media__amp__Technologie.html
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article2849422.ece/Media__amp__Technologie.html
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article2849422.ece/Media__amp__Technologie.html
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article2849422.ece/Media__amp__Technologie.html
http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article2849422.ece/Media__amp__Technologie.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article2984993.ece/Boevink_gebundeld.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article2984993.ece/Boevink_gebundeld.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article2984993.ece/Boevink_gebundeld.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article2984993.ece/Boevink_gebundeld.html
http://www.trouw.nl/nieuws/article2984993.ece/Boevink_gebundeld.html


Goed doel zoekt rijke gever op - Trouw

http://www.trouw.nl/nieuws/article3050626.ece/Goed_doel_zoekt__rijke_gever_op_.html[26-4-2010 10:28:15]
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wij zijn trots wat wij als stichting Read to Grow bereikt hebben, eerst laten zien wat je kunt
met eigen tijd en boeken en dan naar gelang je geldmiddelen nodig hebt hierom vragen. 
Als je al 9 jaar bewijst dat je enorm goed met de gegeven gelden omgaat dan kun je ook
terugkomen bij een gever. 
Wij zijn dankbaar voor elke euro die iemand kan missen. En U kunt weer 10 kinderen aan
het lezen krijgen hierdoor.

Robert, Zeeland op 25-04-2010, 22:05

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat kerkelijke mensen veel gullere gevers zijn dan
socialisten, want die laatsten vinden dat de overheid overal voor moet zorgen. Toen mijn
grootmoeder overleed, regelde ik de begrafenis. De 400 gulden die over schoten, schonk
ik aan de Leprastichting. Later bleef ik zelf lang donateur, totdat ik las over een grote
fraude door Lepramedewerkers in Afrika. Tegenwoordig geef ik niets aan goede doelen,
want mijn onbemiddelde broer zonder pensioen behalve aow is mijn goede doel. Nu weet
ik xeker dat het geld goed terecht komt. Moesten meer mensen doen.

pietkremer, harmelen op 25-04-2010, 14:57

@ Hans, Amsterdam. Het vervelende is, Hans, dat pessimisten ook wel eens gelijk
hebben daar waar de optimisten iets grandioss over het hoofd zien. Maar goed, of je nu
een paar rijke gevers hebt om een miljoen in te zamelen voor een goed doel, of je hebt
200.000 arme sloebers die een miljoen bij elkaar harken, een miljoen is een miljoen. Zolas
ooit een zalig verklaarde priester hier in Chili ooit eens zei: "Hay que dar hasta que duela"
of, zoiets als "je moet geven tot het pijn begint te doen". Proportioneel dus. Dan is het
goed. Tenminste als je gelooft in liefdadigheid. Maar dat is een andere discussie.

Bukowsky, Santiago op 25-04-2010, 11:12

Sorry, @ Chris uit Gorinchem. Hans, ik heb niets gezegd hoor.

Bukowsky, Santiago op 25-04-2010, 11:12

@Chris: misschien dan toch eens goed om te inventariseren welke mensen in de
schulden zitten door luxegoederen, postorderbedrijven etc en welke mensen door
overheidsmaatregerlen rond ziekte, werkloosheid, zorgverzekeringen etc in de problemen
gekomen zijn (en 0 keer per jaar op vakantie gaan, al jarenlang). 
Het is zo jammer dat iedereen met schulden altijd direct in de hoek van "eigen schuld,
dikke bult" gezet wordt terwijl er echt enorme verschillen zijn in het waarom. 
Ook blijft het vreemd dat chronisch zieken met een redelijk inkomen minder huishoudgeld
overhouden dan iemand in de bijstand. TNO is dat nu eindelijk aan het onderzoeken.

Jenna, Amsterdam op 25-04-2010, 11:12

Fondsenwerving wordt duurder

De meeste goede doelen hebben hun strategie voor fondsenwerving afgestemd op
de vele kleine giften. Ze houden collectes en versturen veel ’bedelbrieven’ met
acceptgiro’s. Zo wordt er op jaarbasis ruim 4,3 miljard binnengehaald. Daarvan is
een krappe 2 miljard afkomstig van huishoudens.

Fondsenwerving wordt steeds moeilijker en duurder. In de afgelopen tien jaar stegen
de kosten voor het binnenhalen van 1 euro van 14,4 cent tot 15,1 cent. Om die
reden zoeken goede doelen vaker contact met rijke gevers. Die willen best delen in
hun rijkdom, maar doen dat het liefst ongebonden (’liever niet bellen’) en buiten de
gevestigde organisaties om.

COLUMNISTEN

Executive columnist
Het pad van een columnist gaat niet altijd over
rozen. Zo moest ik afgelopen weekend voor
het een of ander in het Hilton Hotel in
Antwerpen slapen, in het centrum van de stad,
niet ver van de Grote Markt.

NATUURDAGBOEK

Zoemende zandbijen
In de middagzon is het zandpad langs een plas opgewarmd, en
de zandbijen vliegen bliksemsnel. Een meter voor me schieten
ze ervandoor. Hun holletjes zijn zichtbaarder dan de zandbijen.

EPHIMENCO

Zuivering
Was ik maar op tijd lid van de Partij voor de
Dieren geworden, dan had ik het ultrageheime
en dus volstrekt besloten partijcongres kunnen
bijwonen dat dit weekeinde ergens in een
schuilkelder wordt gehouden. Bovendien had

ik als welkomstgeschenk voor nieuwe leden kunnen kiezen
tussen een knuffelkoe, het boek van Marianne Thieme of de
kookbijbel ’De Dikke Vegetariër’.

KLEIN FOTOVERSLAG

Wat Picasso niet kon
Ja, wat hebben we hier. Kunst zo te zien. Abstracte. ’Groene
Kameel’ en ’Supernova’ zijn misschien geen titels die de lading
dekken, maar dat is het mooie aan abstracte kunst: dat hoeft
ook niet.

MISBRUIK  RK KERK

Kerk lijkt te breken met cultuur van
toedekken

In de rk kerk lijkt een kentering gaande in de
aanpak van misbruik door geestelijken. Na een
lange tijd van defensieve reflexen, blijkt uit de
aanpak in Brugge een andere geest.

DEGIDS

Trouw verzamelt oer-Nederlandse recepten
Hebt u wel eens balkenbrij gemaakt? Kent u een recept voor
Jan in de zak? Werk dan mee aan een nieuw kookboek vol
streekgerechten.

DEWIJK

Vergroot de koek, stop met herverdelen
Wordt de koek vergroot of alleen maar
herverdeeld, vraag ik mij af wanneer ik het
politieke debat volg. Ik ben argwanend
geworden.

België doet nog een poging tot onderhandelen

NATUURDAGBOEK

Schokland
Boswachter Roelof Duijff van Flevolandschap wacht me op in
het bezoekerscentrum van Schokland, het door de
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@ Fan Ferre, Piet en Jenne: wat een pessimistische reakties weer! Natuurlijk zijn er altijd
voorbeelden van misbruik van gegeven geld, maar om dan maar niets te geven... 
@ Hans: die laatste regel is ook een simplistische reaktie: arme mensen mogen geen
kinderen krijgen? 
In Nederland zijn er maar erg weinig mensen die niet wat kunnen missen voor een ander...
Ook die zgn. 'financiele crisis' betekent in de praktijk voor de meeste mensen bijvoorbeeld
slechts dat ze nog maar 2x op vakantie 'kunnen' i.p.v. 3x... Oh, wat hebben we het dan
slecht.

Chris, Gorinchem op 24-04-2010, 23:04

De redenering van MV Doorne uit Spijkenisse is te simplistisch. Sommige armen zijn arm
zonder dat zij daar zelf iets aan kunnen doen, anderen zijn arm ondat hun levensstijl of
cultuur niet deugt. Socialisten leggen zeer eenzijdig de nadruk op de eerste groep,
liberalen op de tweede. Zomaar geld delen met anderen lost niets op als de oorzaak van
de armoede in de levensstijl of de cultuur zit. Als mensen die niet willen veranderen is
geld geven volstrekt zinloos. Trouwens, als men door geld te geven arme mensen in leven
houdt,dan krijgen die mensen kinderen en is het probleem twintig jaar later alleen maar
vergroot.

Hans, Amsterdam op 24-04-2010, 18:23

Logisch want zo zijn ze in eerste instantie rijk geworden, armoede verbroederd en rijkdom
schept nu eenmaal afstand door de hebzucht en het overleven in de kapitalistische
graaicultuur. De meeste rijke mensen hebben maar 1 goed doel in hun leven en dat is
meestal zichzelf en hun familie, niets mis mee maar zeg gewoon dat je de rijkdom niet
kwijt wilt of delen. Rijkdom, hebzucht, marktwerking, graaicultuur veroorzaken juist
armoede in de wereld, de donaties van de rijken zijn een druppel op een gloeiende plaat
die ze zelf roodgloeiend houden met hun vaak verspillende en egoistische levenswijze,
daar ligt het probleem en niet anders.

Maarten SP, Nederland op 24-04-2010, 18:21

Agressieve callcenters praten met name aow-ers geld uit de zak omdat die 'goed te
bewerken" zijn en deze mensen niet van het bestaan van het bel-mij-niet register weten.
Daar zou ik graag eens onderzoek naar zien! 
En dat de rijken zoveel minder geven en dan ook nog alleen aan priveprojecten? Ja, dat
was te verwachten, zo zijn ze rijk geworden. Hun voornaamste goede doel is zichzelf. 
Ik ben het eens met M.V.Doorne: laat die rijken helpen de maatschappij betaalbaar te
houden. 
Minder armoe geeft minder criminaliteit en is er minder beveiling nodig. Dus
maatschappelijke inzet kost hen minder dan hun beveiliging en scheelt veel menselijk leed.

Jenna, Amsterdam op 24-04-2010, 18:18

Tja, je moet in het leven meer nemen als geven om aan het geven te blijven toch?

Piet, Veluwe op 24-04-2010, 11:12

Er bestaan helemaal geen goede doelen dan alleen jezelf. Geld storten voor een goed
doel betekent het investeren in je ego om je een goedmensch te laten voelen. Goede
doelenorganisaties behoren bij de maffia en zouden verboden meten worden. Als je dan
zo nodig een ander wilt helpen: doe dat dan zelf!

Fan Ferre, Yogyakarta op 24-04-2010, 11:09

Een rijke moet uit zich zelf delen met een ander misschien kunnen alle rijken met elkaar
een goed zorgstelsel opbouwen dan hebben we alle acties niet meer nodig en is het
leuren om geld afgelopen . Op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan zoals het
hoort.

M V Doorne , Spijkenisse op 24-04-2010, 11:08
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