
Groei impactfinancieringen

Totaal verstrekte 

impactfinancieringen 

steeg met € 9,4 miljoen.
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In 22 landen

35% 38% 27%

Afrika
In 8 landen actief

€ 12,6 miljoen

Azië
In 7 landen actief

€ 13,8 miljoen

Latijns-Amerika
In 7 landen actief

€ 9,6 miljoen

30+ samenwerkingen

Wij geloven dat we meer 
kunnen bereiken als we 
samenwerken met partners. 
Daarom werkten we in 2021 
samen met ruim 30 organisaties 
zoals Ikea Foundation, USAID en 
Progreso.

3,5 miljoen boeren

konden door onze financiering, kennis, 
netwerk en innovatieve oplossingen starten of 

hun activiteiten opschalen.

impact op

260 organisaties

71%

ontving een 
financiering die ze 
ergens anders niet 
konden krijgen. 

93 organisaties

deden nieuwe inzichten op 
door kennis met ze te delen en 
inhoudelijke experts in te zetten 
voor technische assistentie. 
Daar profiteren 150.000+ 
boeren van.

94 organisaties

kregen toegang tot ons 
netwerk. We verbonden ze met 
andere financiers, afzetmarkten 
en inhoudelijk experts. Zo 
kunnen ze 250.000+ boeren
betere diensten bieden. 

54%

zijn we de eerste 
financier voor een 
organisatie.

46%

kan door onze 
financiering 
andere bronnen 
aan boren.

66%

van de nieuwe 
financieringen ging 
naar organisaties die 
klimaatslimme
landbouw bevorderen. 
Zo kunnen zij en 
250.000+ boeren beter 
omgaan met het 
veranderd klimaat.

68%

van de nieuwe projecten 
die we financierden, 
levert een bijdrage aan 
verliezen na de oogst 
te verminderen. Dit 
vergroot de kans dat 
meer gewassen van 
240.000+ boeren wél 
de markt bereiken.

Onze impact in 2021

126

nieuwe projecten van 
organisaties die actief 
werken aan een 
sterkere waardeketen. 
Zij streven ernaar om de 
positie van 450.000+ 
boeren sterker te    
maken.

Rabo Foundation zet zich in 

voor duurzame groei van 

kleinschalige boeren. Zodat

zij kunnen werken aan

betere leefomstandigheden

voor zichzelf en hun

omgeving.

43%

producerende 
organisatie

17%

MKB in 
Food & Agri

18%

overig
(o.a. AgTech)

22%

financiële 
dienst-

verlener

boeren krijgen betere 
toegang tot markten, 
inputs en begeleiding

boeren krijgen betere 
toegang tot financiële 

diensten en begeleiding


