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De COVID-19 Appeal is een verzameling van in 
Nederland gevestigde goededoelen organisaties die 
krachtige maatregelen nemen om de coronaviruscrisis 
aan te pakken. De organisaties zijn met zorg geselecteerd 
omdat ze een bewezen staat van dienst hebben op het 
gebied van transparantie, verantwoording en efficiëntie. 

In de Covid-19 Appeal vindt u goede doelen organisaties 
die zich bezighouden met de meest urgente aspecten 
van de huidige crisis, zoals preventievoorlichting, 
distributie van hygiënemiddelen en noodhulp, evenals 
organisaties die nieuwe en innovatieve manieren 
bedenken om het hoofd te bieden aan de langdurige 
en aanhoudende effecten van de pandemie. Alle 
geselecteerde organisaties uit deze appeal behoren 
tot de top 25 procent van de 2000+ goededoelen uit 
de Kinder database.
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Over Kinder
Bij Kinder helpen we goededoelenorganisaties om 
fondsen te werven en hun effectiviteit en bereik te 
vergroten. Dit doen we door hoogwaardig onderzoek, 
innovatieve technologie en de kracht van storytelling 
samen te brengen. Om te toetsen of  organisaties 
transparant zijn en zich verantwoordelijk gedragen, 
hebben we het Kinder Vetting Framework ontwikkeld.

Hiermee beoordelen we organisaties op basis van 
publiekelijk beschikbare informatie zoals onder andere 
jaarverslagen, strategiedocumenten en de eigen website. 
Organisaties worden aangedragen, proactief benaderd of 
kunnen zich aanmelden bij onze Charity Zone om door 
ons doorgelicht te worden, gepersonaliseerde feedback 
en bijbehorend advies te krijgen.

Over Rabobank
De Rabobank is een coöperatieve bank met een 
missie. Samen met klanten, leden en partners zetten 
we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de 
grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als 
uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Rabobank Charity Management
Rabobank Charity Management staat pro deo opgesteld 
voor klanten van Rabobank die schenken en nalaten 
vanaf € 50.000 en klanten die hun vermogen laten 
beheren vanaf € 1 miljoen. Speciaal voor deze actie kunt 
u tot 1 augustus 2020 per mail bij Rabobank Charity 
Management terecht als u schenkingen wenst te doen 
vanaf € 10.000. We nemen dan op korte termijn contact 
met u op om u te helpen met uw vragen over Charity. 
U vindt onze contactgegevens op pagina 15.

Wanneer u deze PDF print, recycle hem dan a.u.b. na 
gebruik. Recycled papier is een waardevolle grondstof 
voor nieuwe producten.
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COVID-19 heeft niet alleen grote weerslag op het 
individuele leven, maar ook op de wereldwijde 
gezondheidszorgsystemen en de economie. De impact 
van het virus is per land afhankelijk van veel factoren. 
Sommige van deze factoren zijn bekend, zoals het 
overheidsbeleid, bestaande infrastructuren en het 
gedrag van bewoners. Maar gezien we te maken hebben 
met een heel nieuw virus en een crisis zoals die ons 
nooit eerder trof, zijn er ook veel onbekende factoren 
die invloed hebben op hoe elk land lijdt onder deze 
pandemie. Dit maakt zowel lokale als wereldwijde 
ontwikkelingen onvoorspelbaar.

In Europa, waar we langzaam weer naar buiten gaan 
en ons voegen naar het ‘nieuwe normaal’, lijkt het 
ergste misschien achter de rug. Toch zijn er momenteel 
nog geen vaccins of behandelingen voor COVID-19. 
Bovendien is er voor het overgrote deel van de wereld 
nog helemaal geen sprake van een terugkeer naar de 
normale gang van zaken. Vooral in ontwikkelingslanden, 
waar mensen geen mogelijkheden hebben om zichzelf 
te isoleren en geen toegang hebben tot goede 
hygiënevoorzieningen, is de gezondheidszorg nog meer 
uitgeput. Daar waar lokale overheden geen beschikking 
hebben over de noodzakelijke infrastructuur om de 
effecten van een economische crisis op te vangen heeft 
de pandemie verwoestende gevolgen die nog lang 
voelbaar zullen blijven.

De problematiek

In de laatste weken van 2019 dook er een nieuw 
coronavirus op in China dat bekend zou komen te 
staan als COVID-19. Nooit had de wereld zich kunnen 
voorstellen hoe het virus de loop van talloze individuele 
levens én van de geschiedenis voor altijd zou beïnvloeden. 
Vanaf begin 2020 verspreidde COVID-19 zich door Europa 
en de rest van de wereld – eerst langzaam, en vervolgens 
in een onvoorstelbaar tempo. Overal waar het virus om 
zich heen grijpt worden levens en economieën verwoest.

Deskundigen op het gebied van de volksgezondheid 
vrezen dat de gevolgen van deze wereldwijde pandemie 
minstens zo desastreus zullen zijn als die van de 
Spaanse griep in 1918. Vanaf juni 2020 telt het aantal 
bevestigde besmettingen wereldwijd meer dan 7,5 
miljoen en het aantal doden meer dan 400.000. Hoewel 
het aantal besmettingen in Europa lijkt af te nemen 
als gevolg van de maatregelen van lokale overheden, 
nemen de cijfers in Amerika nog steeds toe. Ook blijft 
het virus zich snel verspreiden in ontwikkelingslanden, 
waar maatregelen en hulp hard nodig zijn.

Deskundigen op het gebied van 
volksgezondheid vrezen dat de gevolgen 
van deze wereldwijde pandemie minstens 
zo desastreus zullen zijn als die van de 
Spaanse griep in 1918.

Anti-Aziatisch racisme en 

haatmisdrijven zijn zorgwekkend 

snel toegenomen met de 

verspreiding van de pandemie.

De moordcijfers in Mexico 

bereikten recordniveaus.

Het aantal gevallen van huiselijk 

geweld is wereldwijd razendsnel 

toegenomen.

Meer dan een op de zes jongeren 

is zijn baan kwijtgeraakt sinds de 

COVID-19-crisis, en voor degenen 

die bleven werken daalde hun 

werktijd met 23 procent.

De COVID-19-pandemie 

heeft de toeristenindustrie 

ernstig getroffen. Wereldwijd is 

reizen nagenoeg volledig tot 

stilstand gekomen.

Volgens de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) zouden 

1,6 miljard werknemers uit de 

informele sector als gevolg van de 

coronaviruscrisis enorme schade 

kunnen lijden aan hun 

levensonderhoud.

1,6 
Miljard Meer dan 

1 op 6Tourisme

Toename in 
criminaliteit
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Oplossingen

Hoewel de COVID-19-pandemie in eerste instantie een 
gezondheidscrisis is, treft het nagenoeg alle aspecten 
van onze maatschappij. Het heeft gevolgen voor zorg, 
onderwijs, landbouw, toerisme, misdaad en nog veel 
meer aspecten van het leven. Goededoelenorganisaties 
pakken de pandemie vanuit de verschillende invalshoeken 
waar ze experts in zijn aan. Sommige oplossingen zijn 
rechttoe rechtaan, zoals de ontwikkeling van een vaccin 
en de distributie ervan.

Andere oplossingen zijn gericht op preventiemethoden, 
waarmee mensen worden voorgelicht over hoe de 
verspreiding van het virus kan worden tegengegaan. 
Daarnaast zijn er organisaties die zich richten op 
langetermijnoplossingen en de doorlopende effecten 
van de pandemie, zoals werkloosheid en de 
onderbreking van onderwijs in ontwikkelingslanden.

Met zoveel organisaties die zich inzetten voor de 
aanpak van de COVID-19-crisis, kan het moeilijk zijn om 
te beslissen welk goede doel te steunen. Dat is waar 
Kinder in beeld komt. Ons onderzoeksteam heeft vele 
goededoelenorganisaties met op de pandemie gerichte 
programma’s doorgelicht, en de onderstaande 
organisaties gekozen op basis van hun bewezen effectieve 
oplossingen. Alle gekozen liefdadigheidsorganisaties 
scoorden hoog in beide fasen van onze analyse. 

Doneren
1. Als u alle organisaties wilt steunen kan dat tot  

31 augustus 2020 via de online Appeal pagina op Kinder 
World in één handeling. Uw donatiebedrag wordt dan 
gelijk verdeeld over alle geselecteerde organisaties.

2. Mocht een enkele organisatie u meer aanspreken 
dan kan via de links op de onderstaande profiel 
pagina’s meer informatie over de individuele 
organisaties worden gevonden en kan ook direct 
aan hen worden gedoneerd.

3. Wenst u meer advies en ondersteuning in uw geef 
strategie en besluitvorming, dan raden we u van harte 
aan contact op te nemen metde Charity Managers 
van Rabobank, Guus Loomans en Niels Kattenberg. 
Zij helpen u graag bij het maken van een persoonlijke 
keuze of kunnen u op een andere wijze assisteren.

Kosten/fees Kinder 2%
Uw online storting loopt anoniem via de derdenrekening 
van de Kinder Foundation. Kinder onderzoekt de 
goededoelenorganisaties geheel kosteloos, presenteert 
de resultaten en geeft waardevolle adviezen aan de 
organisaties. Als de organisaties via de Kindertechnologie 
en -samenwerkingen fondsen gaan werven dragen zij 
tot een statutair vastgelegd maximumpercentage van 
10% van de geworven fondsen af. Kinder, een B corp in 
oprichting, en heeft als doelstelling dit percentage 
uiteindelijk te verlagen tot 2%. Voor deze samenwerking 
en co-financiering met de Rabobank hebben we nu voor 
2% afdracht per schenking gekozen.

De gekozen organisaties 
Alle onderstaande liefdadigheidsorganisaties hebben 
de ANBI-status en scoorden hoog in beide fasen van 
onze analyse. Meer over ons onderzoek leest u hier.

Met zoveel organisaties die zich inzetten 
voor de aanpak van de COVID-19-crisis, 
kan het moeilijk zijn om te beslissen welk 
goede doel te steunen. Dat is waar Kinder 
in beeld komt.

Support met één donatie de 
10 organisaties uit onze COVID-19 
appeal, klik hier.

Een voorbeeld van hoe zo’n analyse 
(voor de Max Foundation) door Kinder 
uitziet vindt u hier.

Charitable Organisations 
Insight Report:
Max Foundation

A custom report created for Rabobank on the proceedings of the 
international non-governmental organisation Max Foundation. This report 
contains the outcomes of Kinder’s in-depth analysis of Max Foundation’s 
strategy, programmes, research, and ethical responsibility.

June 2020

Report created for
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Via de organisatie 100WEEKS kun je geld rechtstreeks sturen aan vrouwen die 
in armoede leven in landen als Rwanda, Oeganda en Ghana. De vrouwen beslissen 
hoe ze het besteden. Zij weten zelf het beste wat ze in hun specifieke situatie 
nodig hebben om uit de armoede te komen. 100WEEKS meet de impact die 
jouw geld heeft en laat jou dat weten. Het geld is tijdelijk, de impact blijvend.

Het werk van 100WEEKS is op dit moment buitengewoon essentieel want voor 
vele mensen in deze landen betekent de Covid-19 lock down een groot verlies van 
inkomsten. Zij werken vaak in de informele sector en kunnen niet terugvallen op 
de overheid. Zij hebben nu geld nodig om te voorzien in basisbehoeften en straks 
om hun onderneming weer op te bouwen.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan 100 Weeks te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Action Aid is werkzaam in meer dan 45 landen en ondersteunt mensen om op te 
komen voorhun rechten. Ze werken samen met lokale gemeenschappen en geven 
prioriteit aan vrouwen, aangezien vrouwen en meisjes hebben bewezen positieve 
veranderingen teweeg te kunnen brengen. Om de negatieve impact van COVID-19 
aan te pakken verstrekken ze informatie over het voorkomen en herkennen van 
symptomen, verspreiden ze hygiënepakketten en moedigen ze regeringen aan 
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het virus.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Action Aid te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Aflatoun is een in Nederland gevestigde organisatie die sociale en financiële 
educatie biedt aan kinderen en jongeren in meer dan 100 landen. De organisatie 
bereikt jaarlijks 8,6 miljoen kinderen en jongeren. Niet naar school kunnen 
gaan is een van de grootste effecten van COVID-19 voor kinderen, en hun 
toegang tot onderwijs is een reden tot grote zorg. Aflatoun werkt samen met 
honderden organisaties over de hele wereld om de educatieve kant van deze 
crisis aan te pakken.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Aflatoun te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Cordaid zet zich in voor het beëindigen van armoede en uitsluiting. 
Ze werken in door oorlogverscheurde landen als Afghanistan, Zuid-Soeda 
 en de Democratische Republiek Congo, maar ook in Nederland. Om de 
pandemie te bestrijden implementeren ze COVID-19-voorlichtings - en 
preventieprogramma’s in hun lopende gezondheids- en humanitaire operaties. 
Deze programma’s omvatten het trainen van zorgpersoneel in bewustwording 
en preventie van COVID-19, bewustmakings initiatieven binnen gemeenschappen, 
afvalbeheer, de distributie van zeep en vele andere activiteiten – allemaal gericht 
op de vermindering van besmettingsrisico’s in kwetsbare gemeenschappen.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Cordaid te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Mama Cash is een in Amsterdam gevestigd internationaal vrouwenfonds 
dat wereldwijd vrouwen, meiden, trans en intersekse personen steunt die 
opkomen voor hun rechten. Met het oog op de COVID-19-crisis hebben ze het 
Recovery and Resilience Fund gelanceerd, dat flexibele subsidies verstrekt aan 
gemeenschapsorganisaties en collectieven die geleid worden door de meiden 
en vrouwen zelf.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Mama Cash te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Max Foundation is een organisatie die zich inzet om kindersterfte, veroorzaakt 
door ziektes die te voorkomen zijn, op de meest efficiënte manier tegen te 
gaan. De stichting heeft een infrastructuur met een bereik van 1,2 miljoen in 
Bangladesh, met name in moeilijk bereikbaregebieden. In de huidige crisistijd 
zijn infrastructuren zoals deze cruciaal. Max Foundation gebruikt dit bereik om 
mensen te informeren over COVID-19 en hen voor te lichten over preventie - 
en zorgmethoden.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Max Foundation te 
geven, bezoek de profiel pagina.
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Movement On The Ground werkt samen met vluchtelingen die in 
kampen verblijven aan een duurzame respons op de vluchtelingencrisis,  
die zowel vluchtelingen als de gastbevolking ten goede komt. Inwoners van 
vluchtelingenkampen worden met grote bedreigingen geconfronteerd omdat ze 
zich niet goed kunnen isoleren en geen toegang hebben tot hygiënefaciliteiten. 
Dit maakt het werk van Movement On The Ground cruciaal voor de aanhoudende 
crisis. Naast hun reguliere projecten geven ze mensen in de kampen voorlichting 
over het belang van hygiëne, installeren ze dispensers voor handdesinfectie en 
verstrekken ze voedselpakketten.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Movement On The 
Ground te geven, bezoek de 
profiel pagina.
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Red een Kind is een internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie die 
een toekomst biedt aan kinderen in nood, hun gezinnen en hun hele 
gemeenschap. Ze ondersteunen kwetsbaregroepen in het verbeteren van hun 
eigen levensomstandigheden. In het kader van de COVID-19-crisis produceren 
ze bewustmakings- en preventieberichten op tv en radio, verspreiden ze 
producten voor persoonlijke hygiëne, verstrekken ze beschermende uitrusting 
voor gezondheids- en gemeenschapswerkers en ondersteunen ze e-learning 
voor kinderen.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Red een Kind te 
geven, bezoek de profiel pagina.
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Simavi is een organisatie die streeft naar een gezond leven voor gemeenschappen 
in Oost-Azië en Afrika. Ze richten zich op duurzame veranderingen binnen het 
leven van meisjes en vrouwen op het gebied van toegang tot hygiëne- en sanitaire 
voorzieningen, evenals seksuele en reproductieve gezondheid. Als experts in 
water, hygiëne en sanitair is de missie van Simavi tijdens deze pandemie 
relevanter dan ooit. Ze passen hun strategie aan met specifieke oplossingen per 
land, en werken er hard aan om de negatieve effecten van de COVID-crisis tot een 
minimum te beperken.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Simavi te geven, 
bezoek de profiel pagina.
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Street Child NL ondersteunt kwetsbare kinderen over de hele wereld door 
scholen te bouwen, leraren op te leiden, inkomensondersteuning te bieden, 
en dakloze kinderen in veilige tehuizen te krijgen. Met betrekking tot COVID-19 
ondersteunen ze deze kwetsbare gemeenschappen door preventievoorlichting te 
bieden, het verspreiden van zeep, desinfectiemiddelen en maskers, het bouwen 
van handenwasstations en het bieden van psychologische eerste hulp aan 
kinderen en jongeren die getroffen zijn door de pandemie.

Profiel pagina 
Voor meer informatie of om 
direct aan Street Child NL te 
geven, bezoek de profiel pagina.
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Neem contact met ons op

Afbeeldingen zijn copyright van de organisaties 

binnen deze oproep en Janine Robinson, Liz Martin 

Ashkan Forouzani en Mika Baumeister.

Voor hulp omtrent geven vanaf € 10.000 neemt u per mail 
contact op met Rabobank Charity Management, Guus en 
Niels helpen u graag met uw persoonlijke vragen.

rabobank.nl/particulieren/privatebanking/ 
nalaten-en-schenken/charity-plan

Voor meer informatie over ons onderzoek en rapporten, 
neem contact op met de research afdeling van Kinder.

kinder.partners

Behdokht Hosseini
Head of Research and Development 
Behdokht@kinder.world

Guus Loomans
Charity Manager 
Guus.Loomans@rabobank.nl

Tanisha Keil
Research and Partnerships Manager
Tanisha@kinder.world

Niels Kattenberg
Charity Manager
Niels.Kattenberg@rabobank.nl 
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