
Mogelijk maken. Twee woorden die een ommekeer op gang 
kunnen brengen. Als geefkring ‘Coöperatiekring 
Amsterdam’ willen wij kansenongelijkheid helpen 
aanpakken. Vol energie en met elkaar. Want alle jeugdigen 
verdienen een even goede start, nietwaar? Dus weet: jouw 
schenking telt! 

Geefkring, voor een kansrijkere toekomst
Het zou er niet toe mogen doen wat je afkomst is. De 
praktijk van alledag  is weerbarstiger. Maar jeugdigen 
mogen toch niet de dupe worden van waar hun wieg heeft 
gestaan?

Ons doel is om ons samen, in een groeiende kring van 
deelnemers, in te zetten voor meer kansengelijkheid. In het 
onderwijs, en breed daaromheen. Met oorzaken als 
armoede en taalachterstand is kansengelijkheid onder 
jeugdigen helaas meer droom dan werkelijkheid in delen 
van Metropoolregio Amsterdam. De leefsituatie waarin 
kinderen opgroeien, heeft directe gevolgen voor hun 
kansen. Hoe mooi is het als wij hun sociale, culturele en 
cognitieve bagage helpen vergroten. Als wij hun toekomst 
van kansarm naar kansríjk helpen maken.

Als collectief faciliteren en stimuleren we het geven. We 
kiezen concrete projecten in onze regio en volgen de 
voortgang. Zo maken we samen meer mogelijk.

De kracht van de geefkring
Door geld en kennis bij elkaar te leggen, bereiken we samen 
meer dan ieder voor zich. En het mooie is dat je de 
resultaten daadwerkelijk ziet. Daarin schuilt de grote kracht 
van de geefkring. 
                                                                                                                 
Het doel gaat ons allen aan het hart. We investeren in de 
persoonsvorming van jeugdigen. In een bredere 
ontwikkeling van hun talenten. We stimuleren een omgang 
met meer saamhorigheid en kansengelijkheid. Op termijn 
brengt dat meer creatieve ondernemende mensen vol 
zelfvertrouwen. Dat is goed voor henzelf en goed voor de 
maatschappij. 

Zullen we samen werk 
maken van 
kansengelijkheid? 
Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam



Coöperatieve gedachte
Als stichting opereren we geheel onafhankelijk. De 
coöperatieve gedachte van de Rabobank is de bron. Klanten 
en leden van de bank gaven aan te willen bijdragen aan 
kansengelijkheid. Een inclusieve samenleving behoort tot 
de coöperatieve thema’s van de bank en de eerste 
Coöperatiekring werd een feit. 
 
Wij bouwen daarop voort. Als bestuur gaan we op zoek naar 
mooie projecten in de Metropoolregio Amsterdam. 
De initiatiefnemers ervan weten hoe je jeugdigen in hun 
kracht zet. Tijdens bijeenkomsten presenteren zij hun 
programma’s. Vervolgens kiezen de geefkring-deelnemers 
de projecten. Zo ervaar je als schenker van dichtbij wat voor 
impact je samen kunt maken en krijgt jouw betrokkenheid 
veel meer betekenis.

Het bestuur van de Coöperatiekring Metropoolregio 
Amsterdam
Wie we zijn, is wat we doen. Vijf mensen uit de regio met 
een gezamenlijk gevoel: we willen iets teruggeven aan de 
samenleving. Samen hebben we de kaders uitgezet voor de 
Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam vanuit de 
gedachte: hoe kun je – met elkaar – zoveel mogelijk goed 
doen met je geld?

Het bevorderen van gelijke kansen is een verantwoordelijk- 
heid van ons allemaal. Doe je met ons mee? 

Erik Broekhuis
Yasmine Bayoumy
Joris Steenkamp
Hind Mahrach
Ilona van den Ouden

Vul het formulier in op cooperatiekring.nl/amsterdam
of mail naar info@cooperatiekring.nl.

Coöperatiekring Metropoolregio Amsterdam

'Kansengelijkheid onder jeugdigen? Daar maken we 
samen werk van!'


