
oor die laatste groep is de Coöpe-
ratiekring opgericht door leden en 
klanten van Rabobank Amsterdam 
en betrokken Amsterdammers uit 

het netwerk. Een stichting die betrokken 
mensen verbindt met lokale projecten die 
bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen 
in Amsterdam. Denk aan organisaties die 
huiswerkbegeleiding aanbieden, laptops ver-
strekken of life coaching geven aan kinderen 
uit ontwikkelbuurten. ‘Verschillen in leerniveau 
ontstaan immers niet alleen in de klas, maar 
juist ook door wat er gebeurt nadat de bel is 
gegaan’, stelt Yasmine Bayoumy (39), onbezol-
digd bestuurslid van de stichting.

Minimaal duizend euro
De Coöperatiekring is een initiatief van 
Rabobank. ‘De bank streeft naar een financieel 
gezonde samenleving en een volgende gene-
ratie mag daarin niet vergeten worden’, zegt 
Bayoumy, die werkt als manager partnerships 
en fondsenwerving bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur en afgelopen jaar door de bank werd 
gevraagd om toe te treden tot het bestuur. 

VVoor veel kinderen is het de normaalste zaak van 
de wereld: je komt uit school, krijgt wat te eten en 
te drinken en iemand vraagt hoe je dag was. Maar 
er zijn ook kinderen die ’s ochtends met een lege 
maag naar school gaan en als ze thuiskomen op 
hun broertjes en zusjes moeten letten. Kinderen 
die geen laptop hebben voor thuisonderwijs, 
opgroeien in een gezin met geldzorgen en waar 
geen ruimte is om de dag door te nemen.
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‘Met dit initiatief wil de bank samen met klan-
ten en leden een concrete bijdrage leveren 
aan een financieel gezonde toekomst voor 
alle Amsterdammers. Een belangrijk thema op 
de maatschappelijke agenda van Rabobank.’ 
De stichting functioneert onafhankelijk, maar 
wordt wel ondersteund door de bank.

Deelnemers aan de Coöperatiekring schenken 
een bedrag van minimaal duizend euro per 
jaar. De gezamenlijke inleg wordt vervolgens 
verdeeld over projecten die bijdragen aan het 
thema. Het bestuur onderzoekt welke initiatie-
ven er zijn en waar het geld het beste terecht 
kan komen. Bayoumy: ‘We kijken daarbij heel 
specifiek naar hoe deze organisaties te werk 
gaan, welke doelen ze hebben en nemen 
de begroting door.’ Het bestuur presenteert 
de bevindingen tijdens bijeenkomsten, 
waarbij gezamenlijk wordt beslist hoe het 
geld verdeeld wordt. De ontwikkeling van 
die organisaties worden gedurende het jaar 
gevolgd. Bayoumy: ‘Op die manier worden ze 
echt meegenomen in het verhaal. Het is geen 
kwestie van doneren en klaar. Als groep zoe-
ken we tijdens de bijeenkomsten verdieping 
in het thema kansengelijkheid. We bespreken 
de ontwikkelingen die we zien én wat wij als 
groep daarin kunnen betekenen. Zo ontstaat 
als het ware een dubbele betrokkenheid: je in-
vesteert samen met een groep gelijkgezinden 
en doet dat in je eigen omgeving.’ 

Geen laptop
Dat kansengelijkheid een belangrijk thema is 
in Amsterdam staat buiten kijf. Van alle school-
gaande kinderen groeit ruim 15 procent op 
in een gezin dat maandelijks moeite heeft de 
eindjes aan elkaar te knopen. Een percentage 
dat nog altijd toeneemt. ‘Wie in armoede 
opgroeit, heeft de wind tegen. Zowel op het 
gebied van onderwijs als op sociaal en emoti-
oneel vlak’, weet Bayoumy uit eigen ervaring. 
‘Als kind voel je de spanning die ouders met fi-
nanciële zorgen hebben óók. Je bent daardoor 
meer bezig met overleven dan met kansen tot 
je nemen.’ 

Hoewel geefkringen volgens Bayoumy ‘van 
alle tijden zijn’ is het geen toeval dat dit 
initiatief juist tijdens de coronacrisis van start 
is gegaan. De pandemie maakte zichtbaar hoe 
groot de invloed van de omgeving is op de 
ontwikkeling van een kind. Leerlingen raakten 
achterop, simpelweg omdat ze geen laptop 
hadden of geen rustige omgeving om lessen 
te kunnen volgen. ‘Het is een van de redenen 
dat we ons als stichting specifiek richten op 
projecten die de randvoorwaarden van goed 
onderwijs in Amsterdam verbeteren’, zegt 
Bayoumy. ‘Deze zijn belangrijker dan ooit.’

Prachtig land
In een klein jaar tijd is het de Coöperatiekring 
gelukt om vijftig donateurs aan zich te binden 
en daarmee vier initiatieven te ondersteunen, 
waaronder de Weekendacademie, een plek 
waar kinderen uit ontwikkelbuurten huiswerk-
begeleiding krijgen en tevens terecht kunnen 
voor ‘life coaching’ en loopbaanoriëntatie. 
In de nabije toekomst hoopt Bayoumy dat 
de Coöperatiekring verder groeit, om zo aan 
slagkracht te winnen. ‘In een ideale wereld 
krijgen alle Nederlandse kinderen in de toe-
komst dezelfde mogelijkheden om zichzelf te 
ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat veel 
Amsterdammers zich betrokken voelen bij dit 
thema en hieraan willen bijdragen.’ 

Dat Rabobank nu ook bezig is om in andere 
regio’s geefkringen op te zetten, is volgens de 
bestuurder dan ook ‘een mooie stap’. ‘Want’, 
zo besluit ze, ‘Nederland is een prachtig land. 
Veel dingen zijn goed geregeld, maar des te 
schrijnender is het dat er een groeiende groep 
kinderen is die met stress en honger de dag 
door moet komen. En ook al kunnen we die 
kansenongelijkheid misschien niet in één klap 
de wereld uit helpen, als we met deze Coöpe-
ratiekring een zetje in de juiste richting kunnen 
geven, is dat al fantastisch.’ 

Wil je meer lezen over de Coöperatiekring 
Amsterdam of direct lid worden? 
Kijk op www.cooperatiekring.nl

“Er zijn hier steeds 
meer kinderen met 
stress en honger”
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