
ideaal
Magazine voor klanten van de ASN Bank
September 2015

03 Groen beleggen met 
belastingvoordeel

18 Alles over duurzame 
verzorgingsproducten 

22 Meer gemak van uw 
ASN App

Zangeres Giovanca Ostiana: 

‘Investeren in meisjes 
en vrouwen levert veel 
rendement op’



2 ideaal september 2015

ASN BANK INTERACTIEF
De ASN Bank is actief op diverse social media. 
Als u ons volgt, bent u als eerste op de hoogte 
van het laatste nieuws en leuke acties. Ook gaan 
we graag met u in gesprek en beantwoorden 
we uw vragen over ons beleid en onze dienst-
verlening. U ontmoet ons online via: 

www.facebook.com/asnbank

www.twitter.com/asnbank
www.twitter.com/ideaalmagazine

www.voordewereldvanmorgen.nl

IDEAAL ONLINE
Wilt u Ideaal Online lezen? Meldt u zich dan aan 
via www.asnbank.nl/ideaal

12   ASN Bank fi nanciert: 
biologische geitenboerderij 

04 Nieuws & vier vragen aan
06 Interview met Giovanca Ostiana
09 ASN Bank-klant: dierenarts Fraukje van Doorn
10 Duurzaam thema: tegen kinderarbeid
15 Fair inkomen voor boeren in Mozambique
20 Boswachter Linda Groeneveld over het ‘ASN-bos’
22 Meer gemak van uw ASN App
27 Klantvoordeel: duurzame cadeaus
28 Gouwe Ouwe, muziekfestijn voor ouderen
29 Klanten ASN Bank meest tevreden 
30 Gemakkelijk duurzaam vermogen opbouwen
32 Nieuws en cijfers ASN Beleggingsfondsen
34 Rentetarieven
35 Voor de Wereld van Morgen, tweets en colofon

24  Duurzame doeners

IN
H

O
U

D

16  Biodiversiteit in 
vijf begrippen

18  Alles over 
duurzame 

verzorgingsproducten



september 2015 ideaal 3

Belastingvoordeel  Als u in het 
ASN Groenprojectenfonds belegt, draagt 
u uw steentje bij aan vermindering van 
het klimaatprobleem. Maar ook voor 
uzelf zit er een voordeel aan deze beleg-
ging vast. De overheid erkent het 
ASN Groenprojectenfonds namelijk als 
groenfonds. Daardoor ontvangt u als 
particuliere belegger mogelijk een 
belastingvoordeel over uw beleggingen 
in het ASN Groenprojectenfonds. Parti-
culieren betalen géén 1,2% vermogens-
rendementsheffi ng in box 3 van de 
inkomstenbelasting over hun beleggin-
gen in het fonds. Deze vrijstelling is 
van toepassing bij een vermogen boven 
€ 21.330 (heffi ngsvrij vermogen per 
persoon in 2015) en geldt voor een 
maximaal bedrag van € 56.928 (2015) per 
belastingplichtige. Naast deze vrijstel-
ling profi teren beleggers van een hef-
fi ngskorting van 0,7% over de in box 3 
vrijgestelde beleggingen. 

Eenvoudig instappen  Beleggen 
in het ASN Groenprojectenfonds is 
eenvoudig. U opent een rekening 
ASN Optimaalbeleggen, waar u vervol-
gens geld op stort. Daarmee koopt u 
participaties aan. U bepaalt zelf hoeveel 
u belegt. En u kunt uw beleggingen 
online aan- en verkopen wanneer u wilt. 
Meer informatie over het ASN Groen-
projectenfonds vindt u op asnbank.nl/
groenprojectenfonds en op pagina 33.•

Groen beleggen met 
belastingvoordeel
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2015 wordt waarschijnlijk het warmste jaar sinds de start van de temperatuurmeting drie eeuwen geleden. 
Het is dus hard nodig dat we overstappen van fossiele energie op duurzaam opgewekte energie. Zo verminde-
ren we de CO2-uitstoot die het klimaat beïnvloedt. Het ASN Groenprojectenfonds levert daar een bijdrage 
aan. Het fi nanciert projecten voor wind- en zonne-energie. En projecten die het energieverbruik aanzienlijk 
verminderen, zoals decentrale energievoorzieningen en duurzame (ver)bouw. 

De waarde van uw beleggingen kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. Het ASN Groenprojectenfonds is een beleggingsinstelling. De Wft-beheerder van het fonds 
is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN Groenprojectenfonds zijn opgenomen in het register van 
de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het beleggingsbeleid van het ASN Groen-
projectenfonds. Dit waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. 
Voor het ASN Groenprojectenfonds is een prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar 
via www.asnbank.nl/beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de EBi voordat u besluit het beleggingsfonds 
te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Jaar Vrijstelling vermogens- Heffingskorting Maximaal totaal 
 rendementsheffing box 3   fiscaal voordeel** 

2013 en verder*  1,2% 0,7%  1,9% 

* U geniet dit belastingvoordeel als u de participaties in bezit heeft op 1 januari van het 
jaar waarover u aangifte doet.
** Het fiscale voordeel hangt af van uw individuele omstandigheden. De overheid kan 
de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.
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Ewoud Goudswaard
Algemeen directeur ASN Bank

Wat drijft je?
‘Ik voel me verantwoordelijk. Wat wij doen, beïnvloedt 
de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, en de 
omstandigheden van mensen in andere delen van de 
wereld. Als de zeespiegel stijgt, redden wij het 
waarschijnlijk wel. Maar mensen in delta’s als Bangla-
desh en op kleine eilanden niet. Daarom moeten we 
rekening houden met de gevolgen van ons handelen 
voor rest de wereld en voor de toekomst.’ 

Hoe vind je dat terug in je werk?
‘Ik vind het heel inspirerend dat we bij de ASN Bank op 
allerlei manieren een bijdrage leveren aan een recht-

vaardige, duurzame samenleving. Als je 
door je oogharen kijkt naar Waarde op 

de kaart (asnbank.nl/waardeopdekaart, 
red.), zie je de grote diversiteit van 
onze activiteiten. Ze gaan van heel 

groot naar heel klein. Van 
financieringen in duurzame 
energie tot Voor de Wereld 
van Morgen, de ASN Founda-
tion, kinderprojecten in 
Congo en microkredieten.’ 

Zijn er nieuwe ontwikkelin-
gen die je aanspreken?

‘Onlangs hebben we een 
nieuw krediet verstrekt 
voor de bouw van apparte-
menten voor veertig 

ouderen die in meerdere 
of mindere mate zorg 
nodig hebben. Met 
zorgen voor onze 
medemens geven we 
invulling aan het brede 
begrip duurzaamheid. 
We deden al veel dingen 
op dat gebied, zoals de 
acties voor het Bio 
Vakantieoord, het 

Nationaal Ouderenfonds 
en KNGF Geleidehonden. Nu 

passen die activiteiten in ons 
nieuwe duurzame thema zorg & 

welzijn.’ 

Hoe zie je je rol als bankier?
‘De ASN Bank kan alleen breed met duurzaamheid 
bezig zijn doordat we een professionele, goede bank 
zijn, met goede producten en diensten. Dat is mijn 
bancaire verantwoordelijkheid. De combinatie met de 
duurzame missie maakt het voor mij aantrekkelijk.’ 
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Wilt u Ideaal voort-
aan online lezen? Dat 
kan als u zich daar-
voor aanmeldt via 
onze website. Zodra 
Ideaal verschijnt, ont-
vangt u dan een link 
naar de online versie. 
Die bevat vrijwel 
dezelfde informatie 

als de papieren Ideaal, met extra video’s en foto’s. Als u 
zich aanmeldt voor Ideaal Online, kunt u de papieren 
versie opzeggen. U vindt het aanmeldings formulier via 
asnbank.nl/ideaal.

Heeft u nog geen zonnepanelen op uw dak? Wees er dan 
snel bij. Want tot 16 oktober a.s. kunt u een kosteloze 
offerte aanvragen in het kader van de actie Zon Zoekt 
Dak. Met deze actie helpt Natuur & Milieu mensen bij 
de aanschaf van zonnepanelen. Door collectieve inkoop 
en installatie blijven de kosten beperkt en wordt u een 
hoop regelwerk uit handen genomen. Zon Zoekt Dak 
biedt ook een oplossing voor daken met een schoor-
steen, dakkapel of boom die schaduw veroorzaakt. 
Meer informatie op zonzoektdak.nl.

Gratis offerte op 
zonnepanelen tot 
16 oktober
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Verwijdering kernwapens 
stap dichterbij

Vredesorganisatie PAX heeft meer dan 40.000 
handtekeningen opgehaald voor het burger-
initiatief Teken tegen Kernwapens. De Tweede 
Kamer moet daarom debatteren over een 
nationaal verbod op deze massavernietigings-
wapens. Dat brengt de verwijdering van kern-
wapens uit Nederland een stap dichterbij. 
PAX haalde de handtekeningen mede dankzij 
vele ASN-klanten binnen. Hartelijk dank aan 
alle klanten die tekenden!

Zeewierworkshop
Op een zonnige zaterdag vond afgelopen zomer de zeewier workshop 
plaats die VDWVM eerder dit jaar verlootte. De deelnemers oogstten 
zelf zeewier en gingen er in de keuken mee aan de slag. Helaas kon niet 
iedereen die zich aanmeldde meedoen, zo groot was de belangstelling 
om meer te leren over dit gezonde voedingsmiddel. 

ASN Live over voeding
Er is genoeg voedsel op de wereld voor iedereen. Toch 
gaat een op de acht mensen met honger naar bed. 
We moeten daarom voedsel duurzamer produceren 
en consumeren. Doen levensmiddelenbedrijven daar 
genoeg voor? En wat is de rol van de consument? 
Dat en meer kwam op 9 september jl. ter sprake 
tijdens ASN Live in Almere. Te gast waren onder 
anderen Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, 
Lisette Kreischer, sociaal ondernemer en bedenker 
van The Dutch 
Weedburger, 
Anniek Mauser, 
directeur Duur-
zaamheid bij 
Unilever Bene-
lux, en Ruben 
Smit, regisseur 
van De Nieuwe 
Wildernis. 
Een verslag en 
video’s van de 
gesprekken ziet 
u op morgen-
vandaag.nl.

Sparen voor de bijen
Dankzij ruim honderdduizend ASN-spaarders is 
onze actie voor de Bijenstichting een groot succes 
geworden. De stichting ontvangt € 53.155 om de 
bijen in Nederland te helpen: tweemaal zoveel als het 
garantiebedrag van € 25.000 dat de ASN Bank in elk 
geval zou schenken. Jaap Molenaar, voor zitter van 
de Bijenstichting: ‘In ons vijfjarige bestaan hebben 
we nog nooit zo’n hoge donatie ontvangen. We zijn 
er erg blij mee!’ De klanten die een imkerworkshop 
wonnen, hebben inmiddels bericht gekregen. 
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‘Op de plaatsen die ik heb bezocht, staat overleven 

op nummer één. Ontplooien is bijna een luxe’

Op internet staan allerlei beschrijvingen 
van jou: zangeres, tekstschrijfster, 
model, orthopedagoog, ambassadeur. 
Hoe omschrijf jij jezelf?

‘Ik vind mezelf in de eerste plaats zangeres. En ortho-
pedagoog. Model ben ik eigenlijk niet meer, ik ben ook al 
38, haha. Ik loop nog twee keer per jaar een modeshow 
voor Mart Visser, maar dat is het wel. Natuurlijk ga ik 
nog steeds vaak op de foto, maar dan als zangeres, als 
mezelf, dat is toch anders. Zangeres en orthopedagoog; 
in die volgorde.’

In 2007 behaalde je je master in de Orthopedago-
giek aan de Universiteit van Amsterdam. (Deze 
studie richt zich op de behandeling van kinderen in 
een problematische leer- of opvoedingssituatie.) 
Doe je nog iets met die kennis?
‘Mensen vragen dat wel vaker, omdat zangeres en 
orthopedagoog twee totaal verschillende dingen lijken. 
Toch voel ik me heel vaak orthopedagoog. Zeker in mijn 
werk als ambassadeur voor Plan Nederland en Amref 
Flying Doctors. Dan kom ik contact met kinderen en 
jonge mensen in vaak moeilijke omstandigheden en 
wordt die kant van me getriggerd.’

Die interesse voor de ontwikkeling van kinderen 
zat er al vroeg in. Je sponsort Plan al sinds je 
middel bareschooltijd.
‘Op de basisschool sponsorden we met de hele klas een 
kindje. Dat weet ik nog zo goed, de foto’s die we kregen. 
En later was er zo’n grote tv-actie over wat toen nog 
Foster Parents heette. Ik weet nog hoe ik me toen voelde. 
Ik zag de beelden en realiseerde me dat ik dat net zo 
goed had kunnen zijn. Hoe anders had mijn leven er dan 
uitgezien? Ik had het beter, dus ik vond dat ik moest 
helpen. Ik heb gebeld, me aangemeld en een paar weken 

Zangeres Giovanca Ostiana

‘Daar stond ze, een vrouw 
die mijn gelijke is’

‘Fighting 4 Girls Rights Worldwide’ luidt haar credo op Twitter. Met recht. 
Zangeres Giovanca Ostiana is ‘meisjesstrijder’ voor Plan Nederland én Amref 
Flying Doctors. ‘Investeren in meisjes en vrouwen levert heel veel op.’

later lag de map met een foto van Bernice in Ghana op de 
mat. Mijn ouders zeiden: hoe ga je dat doen? Want dat 
was toen per maand best een groot bedrag voor een 
student. Maar het is me altijd gelukt, met soms wat hulp 
van een tante. Ik moest er vaak echt moeite voor doen 
om dat geld bij elkaar te krijgen, maar dat maakte het 
juist heel waardevol. Ik kreeg meer waardering voor de 
waarde van geld: wat ik er zelf voor moest doen, maar 
ook wat het opleverde, bijvoorbeeld een latrine of een 
stuk van een dak van een school in Ghana.’

Was het ambassadeurschap van Plan een logisch 
gevolg?
‘Eigenlijk wel. Jaren geleden werd ik door MTV gevraagd 
om samen met Plan naar Sierra Leone te gaan. Zij wisten 
toen nog niet dat ik al jaren een kindje sponsorde. 
Tijdens de reis kwam dat ter sprake en niet lang daarna 
vroegen ze me als ambassadeur. Ik vond het heel speci-

aal dat de organisatie die mijn leven had veranderd met 
die map op de deurmat – want zo was het echt – mij als 
ambassadeur vroeg. Nu sta ik opeens met mijn gezicht 
op de post die ik zelf ook van Plan krijg!’

Heb je je sponsorkind Bernice ooit ontmoet?
‘Bernice was al achttien, dus ik had inmiddels een ander 
sponsorkind toegewezen gekregen. Maar bij een bene-
fi etconcert van Plan stond ze ineens achter me. Als 
verrassing. Ik herkende haar meteen: het meisje dat ik 
op de foto’s op mijn koelkast had zien opgroeien. Dat 
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WIE IS GIOVANCA?
Giovanca Desire Ostiana (Alkmaar, 22 maart 1977) is zangeres en 
orthopedagoog. In 2007 behaalde ze haar master in de Orthopeda-
gogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 debuteerde ze 
met het album Subway Silence. Ze werd onderscheiden met de 
Zilveren Harp voor meest veelbelovende jonge artiest. In de jaren 
daarop bracht ze de albums While I’m Awake en Satellite Love uit. 
Sinds 2010 is ze ambassadeur van Plan Nederland en in 2011 werd ze 
ook ambassadeur voor Amref Flying Doctors.
Meer over Giovanca staat op www.giovanca.nl. U kunt haar ook 
volgen via Twitter (@giovanca) en Instagram (@giovancamusic).

was heel emotioneel, dat ze daar stond, een vrouw die 
mijn gelijke is. Daar had ik op gehoopt, daar heb ik die 
krantenwijken voor gelopen. Op dat moment wist ik 
nog veel zekerder dat dit werkt. Daarom blijf ik sponsor 
en blijf ik mensen inspireren om sponsor te worden.’

Waarom ben je ook ambassadeur van Amref Flying 
Doctors geworden?
‘Normaal gesproken is het misschien niet handig om 
ambassadeur te zijn van twee organisaties, maar in dit 
geval kan het heel goed. Plan richtte zich steeds meer op 
meisjes en ik ben ook steeds meer een “meisjesstrijder” 
geworden. Op mijn Twitter-account staat niet voor 
niets “Fighting 4 Girls Rights Worldwide”. Amref staat 
daar ook voor; het streeft ernaar meisjes en vrouwen in 
Afrika een gezonde toekomst te geven. Dat sprak mij 
dus direct aan. Dat past bij mij en bij het streven van 
Plan. Ik vind het heel fi jn dat het samen kan, want 
investeren in meisjes en vrouwen levert veel rende-
ment op. Vrouwen dragen namelijk hun kennis over op 
elkaar, op hun kinderen, op hun gemeenschap. Daarom 
is het zo belangrijk om ze goed op te leiden en gezond te 
houden.’

Je bent voor Plan in Sierra Leone en Ghana geweest 
en voor Amref twee keer in Kenia. Wat doe je tijdens 
die reizen?
‘Dan komt echt de orthopedagoog in me boven. Ik maak 
niet vaak zulke reizen, dus als ik het doe, wil ik echt iets 
betekenen. Niet alleen door aandacht te vragen bij het 
Nederlandse publiek, maar ook door workshops die ik 
met de kinderen doe. De interactie in zo’n groep is heel 
belangrijk. Als iedereen op z’n gemak is, als ze voelen 
dat ze er mogen zijn, dat is zo waardevol. Dan heb je die 
dag iets bereikt. In Kenia werkte ik bijvoorbeeld een 
paar dagen met meisjes die slachtoffer zijn geweest van 
seksueel geweld. Al bij het voorstelrondje zag ik dat ze 
erg veel moeite hadden om zichzelf voor te stellen. Dan 
moet je snel kunnen schakelen. Ik besloot onze bijeen-
komst te richten op hoe je ergens binnenkomt, hoe je je 
voorstelt. Daar hebben die meiden op dat moment veel 
meer aan, dan meteen aan assertiviteit werken. Bij die 
bezoeken ben ik orthopedagoog en zangeres tegelijk, 
want muziek is dan een geweldig middel. Van tevoren 
had ik eigenlijk nooit gedacht dat die twee interesses 
ooit zo zouden samenkomen.’

Zorgt het ambassadeurschap voor een andere kijk 
op de wereld?
‘Natuurlijk confronteren de reizen me met de situatie 
van meisjes en vrouwen op andere plekken in de wereld. 
Het helpt ook om de context te leren kennen. Meisjes 
moeten zich kunnen ontwikkelen, ze moeten zo lang 
mogelijk kind kunnen zijn; natuurlijk ben ik daar voor. 
Maar als je in een echt afgelegen gebied woont, waar 
geen school in de buurt is, geen speeltuinen zijn, geen 
buurthuis of sportclub, waar je al jong mee moet helpen 
om het gezin te verzorgen, dan is jong zijn heel anders. 
Dan ben je een heel andere veertien jarige dan hier in 
Nederland. We moeten de waarden waar we samen naar 
streven niet loslaten, maar we moeten ze wel in de 
context zien. Op de plaatsen die ik heb bezocht, staat 
overleven op nummer één. Ontplooien is bijna een luxe. 
Dus ik heb geleerd om sommige doelen door een con-
textfi lter te halen. Daarom blijven die reizen nodig. 
Zodat we weer zien waarvóór we het doen, maar ook hóe 
we dat het beste kunnen doen.’

Heb je daar een voorbeeld van?
‘Tijdens mijn laatste reis naar Kenia voor Amref bezocht 
ik een project waar de gemeenschap zelf, in overleg met 
stamoudsten, moeders en lokale instanties, een alterna-
tief voor meisjesbesnijdenis heeft ontwikkeld. Dat is 
fantastisch. Het draait nog steeds om de overgang van 
meisje naar vrouw, maar nu door voorlichting en 
gesprekken over hoe het is om vrouw te zijn. In plaats 
van de besnijdenis die hun vrouwelijkheid wegneemt. 
Ook dit jaar blijft weer 1.200 meisjes dat lot bespaard. 
Een prachtig voorbeeld van hoe een gemeenschap zelf, 
met hulp, een mooi alternatief heeft ontwikkeld dat 
past bij haar cultuur en rituelen.’•
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‘Ik ben gek op dieren. Dieren hebben natuur nodig en 
door duurzaam te leven wil ik bijdragen aan het 
behoud van die natuur. Dat doe ik in mijn persoon-
lijke leven, bijvoorbeeld door te bankieren bij een 

bank die mijn geld niet in wapens steekt. Maar ook als 
dierenarts. Ik ben erg van de preventieve zorg. Bijvoorbeeld 
door baasjes voor te lichten over goede voeding waarmee je 
veel gezondheidsproblemen kunt voorkomen. Ook probeer 
ik zo min mogelijk medicatie te gebruiken. Als dieren ziek 
zijn, kijk ik eerst: kan het dier de ziekte zelf overwinnen 
voordat ik medicijnen voorschrijf? Hetzelfde geldt voor 
vaccinaties. Vaak is het onnodig om je hond of kat elk jaar 
een nieuwe inenting te geven. Je kunt ook “titeren”: je 
neemt dan een klein beetje bloed af om kijken of het dier 

nog genoeg antistoffen heeft. Zo ja, dan is een vaccinatie 
niet nodig. Wat gezonder is voor het dier, want in zo’n prikje 
zit oplosmiddel. Tot slot is ons pand zo energieneutraal 
mogelijk opgezet. Met zonnecellen op het dak, een warmte-
pomp en veel ramen, zodat de lampen minder vaak hoeven 
te branden. En als de lichten dan toch aangaan, zijn het 
energiezuinige ledlampen.’•

Bekijk ook het filmpje van Fraukje 
in de online-editie van Ideaal: 
http://ideaal.asnbank.nl/september_

2015/klant_met_ideaal
Informatie over de kliniek staat op: 
www.dierenkliniekdewaalsprong.nl.

Een vaccinatie geeft dierenarts Fraukje van 
Doorn alleen als het echt nodig is. Het is een 
van de manieren waarop deze ASN Bank-
klant haar duurzame principes in de praktijk 
brengt.
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Vooral op het platteland is het pro -
bleem hardnekkig. In het Bardiya-

district, waar Plan sinds 2008 werkt, 
leven de inheemse Tharu samen met 
Kamaiya (voormalige slavenarbeiders) 
en Dalits (kasteloze migranten uit India). 
Deze drie bevolkingsgroepen behoren 
tot de laagste kasten in de samenleving 
en leven in armoede. ‘Daardoor komt 
kinderarbeid veel voor.’
Met het project ‘Stop kinderarbeid op het 
platteland van Nepal’ pakt Plan kinder-
arbeid op verschillende niveaus aan. 
Evaluaties van Plan hebben aangetoond 
dat deze geïntegreerde aanpak het beste 
werkt. ‘Vaak moeten de kinderen werken 
omdat het gezin hun inkomen nodig 

heeft’, zegt Samira. ‘Dan helpt het niet 
om alleen kinderen van hun werk te 
bevrijden. We moeten gezinnen ook 
andere mogelijkheden laten zien om hun 
levensomstandigheden te verbeteren.’

Bescherming, preventie, verster-
king  De aanpak van Plan is drieledig. 
Ten eerste worden vijftig kinderen – met 
hulp van lokale partners en overheids-
instanties – weggehaald uit situaties 
waar zij worden uitgebuit. Ten tweede 
biedt Plan hun onderwijs, psychische en 
medische zorg en begeleiding om weer in 
hun ouderlijk huis te gaan wonen. Plan 
neemt de economische situatie van de 
ouders daarin mee en ondersteunt hen 

Steeds meer kinderen 
naar school

De ASN Bank doneert geld 
aan projecten die invulling 
geven aan haar vijf duurzame 
thema’s, waaronder ‘tegen 
kinderarbeid’. Namens 
klanten – maar zonder dat 
het hun iets kost – steunt 
de bank projecten van 
Cordaid Kinderstem in 
Congo en van Plan op het 
platteland van Nepal.

Stop kinderarbeid in 
Nepal
Kinderarbeid is in Nepal wijd verspreid. Van de 7,7 miljoen kinderen 
tussen vijf en zeventien jaar werken er naar schatting 3 miljoen. Samira 
Al-Zwaini, Senior Child Protection Offi cer van Plan Nederland: ‘Ruim 
600.000 van hen werken in een situatie waarin zij kans lopen te worden 
uitgebuit.’
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bij het vinden van andere bronnen van 
inkomsten.
Ten derde krijgen 2.250 meisjes en 750 
jongens tussen 11 en 19 jaar het Better 
Life Options-programma (BLOP) aan -
geboden. Ze leren zich te uiten en te 
presenteren. Ze praten met elkaar over 
kinderrechten en de uitdagingen in hun 
dagelijkse leven. Ze leren levensvaardig-
heden. Meisjes kunnen via de meisjes-
clubs instromen in het reguliere onder-
wijs of vakopleidingen volgen. Jonge 
vrouwen (16-24 jaar) krijgen opleidingen 
en steun in Young Women’s-groepen. 
Daarmee bereikt Plan nog eens 6.400 
meisjes en jonge vrouwen.

Samira: ‘Het doel van onze projecten is 
dat de meisjes zelf én de gemeenschap 
zich beter bewust worden van de situatie 
van meisjes, en dat de erkenning van hun 
rechten toeneemt. We stimuleren ook 
de leiderschapskwaliteiten van meisjes 
en jongens. Zo kunnen zij, als ze straks 
leiders in hun gemeenschap zijn, de 
vicieuze cirkel van kinderarbeid door-
breken en bijdragen aan een volwaardig 
bestaan voor iedereen.’
Dat kan alleen als ook het lokale ‘kinder-
beschermingssysteem’ wordt versterkt. 
‘Kinderarbeid kan alleen structureel 
worden uitgebannen als de – lokale – 
overheid meewerkt. Daarom werkt Plan 
met meisjes en jongens, hun gezinnen, 
werkgevers, en lokale organisaties en 
overheidsinstanties.’

Bekijk de indrukwekkende film over het 
leven van meisjes in Nepal: 
http://tinyurl.com/filmplan

Soms moeten ze eerst het huis vegen of 
de was ophangen, maar daarna wacht 
de beloning, want dan mogen ze naar 
school! Blijer kun je een meisje in Congo 
niet maken. Met steun van Cordaid 
Kinderstem gaan in dit Afrikaanse land 
steeds meer meisjes (en jongens) naar 
school.

Betrokkenheid van lokale part-
ners  In de districten Shabunda en 
Walungu in de provincie Zuid-Kivu in 
het oosten van Congo zet Cordaid zich in 
voor beter onderwijs op basisscholen en 
middelbare scholen. De aanpak is geba-
seerd op ‘prestatiegericht fi nancieren’. 
Samen met lokale partijen en het mini s-
terie van onderwijs stelt Cordaid eisen 
op waaraan scholen moeten voldoen. De 
scholen maken vervolgens een business-
plan waarin ze uitleggen hoe ze deze 
standaarden gaan halen. Als blijkt dat de 
scholen na drie maanden goede resulta-
ten boeken, krijgen ze geld. Hierdoor zijn 
de scholen een stuk beter georganiseerd 
dan vroeger. 

Trots op ‘hun’ school  Belangrijk 
fundament onder het project is de 
betrokkenheid van lokale partners en de 

lokale bevolking. Ook nauwe samenwer-
king met de ouders is een belangrijke 
succesfactor: zonder hun steun lukt het 
kinderen haast nooit om een opleiding 
af te ronden. Ook pakt Cordaid school-
gebouwen aan, koopt nieuwe school-
benodigdheden en zet zich in voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Zo kunnen 
leraren die goed presteren in aanmer-
king komen voor een extra bijdrage.

In het schooljaar 2014-2015 leverde 
het project de volgende resultaten op:
• Er deden 126 basisscholen en 

20 middelbare scholen mee.
• Het ging in totaal om 50.934 

leerlingen.
• 3877 kwetsbare kinderen, bijvoor-

beeld uit zeer arme gezinnen, kregen 
extra hulp zoals schoolspullen en 
-geld.

• Er zijn 1030 tafels en stoeltjes, en 
12.227 boeken gekocht.

• 90 procent van de lagere scholen 
hebben nu een lesprogramma voor 
een heel jaar.

Bekijk de film die Cordaid in Congo 
maakte over het project: 
http://tinyurl.com/filmcordaid

Meer kinderen naar 
school in Congo
Nieuwe gebouwen, betrokken leraren en beter lesmateriaal zorgen 
ervoor dat steeds meer kinderen in Congo naar school kunnen. En dat 
allemaal dankzij de inzet van Cordaid Kinderstem.

Fo
to

: J
es

si
ca

 R
os

si



12 ideaal september 2015

Fo
to

’s
: J

os
je

 D
ee

ke
ns

ASN Bank, moest een vrijplaats worden voor dieren. 
De jagers zijn niet teruggekomen en de reputatie van 
de Groenendijkjes als ‘die alternatieven’ in het kleine 
West-Friese dorpje was defi nitief gevestigd. 
Het stel zit op een driezitsbank onder het afdak voor de 
Konkelkeet, een stenen gebouw middenop het erf. 
Terwijl Niki vertelt over het moeizame begin met 
achtereenvolgens mond-en-klauwzeer, varkenspest en 
vogelpest, is het een zoete inval van kinderen en mede-
werkers. Een gezellige boel, maar ook noodzakelijk 
voor het voortbestaan van de boerderij. Niki: ‘Onze 
droom was een biologisch geitenbedrijf met kaas-
makerij. Cees deed de geiten en ik maakte de kaas en 
verkocht die op de markt. Dat hebben we een paar jaar 
geprobeerd, maar het werd te riskant om op één paard 
te wedden.’ 

Onder toeziend oog van boer en boerin 

Zorgcliënt en campinggast 
gebroederlijk naast elkaar

Niki en Cees Groenendijk ruilden in 2000 hun rustige 
leven in om hun droom te verwezenlijken. Helemaal 
zelfvoorzienend werden ze niet, maar hun biologi-
sche geitenboerderij is wel een vrijplaats geworden 
voor dieren én mensen. ‘Mooi om te zien dat alle 
puzzelstukjes in elkaar beginnen te vallen.’

Toen Cees en Niki net in Wijdenes woonden, 
stonden de plaatselijke jagers een keer op het 
erf. Dat handelde Niki heel snel af: ‘Ik weet 
niet wat jullie gewend zijn, maar er wordt hier 

niet gejaagd.’ De Groene Hoeve, de stolpboerderij 
die het stel in 2000 kocht met een fi nanciering van de 
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Poepdoos en olielampen In 2007 werd de Groene 
Hoeve een zorgboerderij voor mensen met psychosoci-
ale problemen, ASS (stoornissen in het autismespec-
trum), ADHD, borderline en schizofrenie. De boeren-
camping, een erfenis van de vorige eigenaars, werd Het 
Betere Boerenbed. Back to basics-kamperen, aldus Niki: 
‘Vijf volledig ingerichte tenten met een poepdoos, 
koken op de houtkachel en licht van olielampen. 
Geen elektriciteit. Onze gasten komen hier tot rust.’
Ingmar komt erbij zitten. Uit een schenkkan vult ze 
plastic bekers met rode limonade. Even uitrusten. 
‘Drukke dag. Veel onkruid getrokken achter, de schuren 
uitgeschept.’ Ingmar vertelt hoe het werken op De 
Groene Hoeve een positieve uitwerking op haar heeft: 
‘Sinds ik hier werk, ben ik met sprongen vooruit gegaan. 
Ik ben kalmer in mijn hoofd geworden. We hebben veel 
taken, maar het is fi jn om tussen de dieren en het groen 
te werken. Ik kom hier echt tot rust. En gelukkig krijgen 
we goede hulp.’ Ze kijkt naast zich en strijkt Maarten 
liefkozend door het haar. Ingmar is schizofreen, Maar-
ten een vroegwijze knul van elf jaar oud. Zorg cliënt en 
campinggast gebroederlijk naast elkaar, onder toeziend 
oog van de boer en boerin: de driepoot van de Groene 
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PROJECT: aanschaf biologische boerderij 
De Groene Hoeve

FINANCIERINGSBEDRAG: In 2000 een 
bedrag van 950.000 gulden (430.000 euro) 
van het ASN Groenprojectenfonds.

WAAROM? Sonja van der Eijk van de 
ASN Bank: ‘Destijds hadden we een spe-
ciale groenfinanciering voor biologische 
landbouw. Daar paste De Groene Hoeve 
natuurlijk naadloos in. Tegenwoordig zou 
dit geen typische financiering meer voor 
ons zijn; we financieren vooral grotere 
projecten. Maar de verscheidenheid
aan activiteiten bij de Groene Hoeve
maakt dat we Cees en Niki nog steeds 
koesteren als klant.’

Niki en Cees Groenendijk
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Hoeve in perfecte balans. Precies zoals Niki het graag 
ziet: ‘Ik heb zelf lang moeten zoeken naar balans in mijn 
leven. Die heb ik hier gevonden. Met de nodige tegen-
slagen, maar het is mooi om te zien dat alle puzzelstuk-
jes zo mooi in elkaar beginnen te vallen. Dat wil ik delen 
om de wereld een stukje beter te maken.’ 

Uitbreidingsplannen  Met zijn leren klompen, 
afgeknipte spijkerbroek en shirt onder de vlekken ziet 
Cees eruit als een boer, alsof hij nooit anders gedaan 
heeft. Het tegendeel is waar: ‘Ik heb altijd in de grafi -
sche industrie gewerkt. Hiervoor woonden we gewoon 

in een net huis, met elke dag schone kleren. Of we gek 
waren geworden, werd ons regelmatig gevraagd toen 
we hierheen verhuisden.’ Nee, ze zijn zeker niet gek 
geworden. Ze konden in 2000 hun droom achterna gaan 
dankzij de ASN Bank. Niki: ‘Het plan wilde maar niet in 
de vrieskist blijven.’ En nu de zaken goed gaan – ‘We 
houden eindelijk wat over aan het eind van de maand’ 
– zijn er plannen voor uitbreiding, van 85 naar 200 
melkgeiten. 
Astrid, een autistische zorgcliënt van begin twintig, 
onderbreekt het verhaal. Er is namelijk een konijntje 
ontsnapt. Niki: ‘Welke?’ Astrid: ‘Weet ik niet, maar ik 
noem hem altijd Harry. Die met dat neusje.’ Niki: ‘Laat 
gaan, joh. Leuk, dan krijgen we straks weer jonge 
konijntjes.’ •

Bekijk ook het filmpje over de Groene 
Hoeve in de online-editie van Ideaal: 
http://ideaal.asnbank.nl/septem-

ber_2015/asn_financiert. Meer informatie over de 
boerderij vindt u op www.groenehoeve.nl.
U vindt deze financiering ook op asnbank.nl/waar-
deopdekaart. Deze wereldkaart toont vele voorbeel-
den van hoe wij werken aan onze missie: de wereld 
rechtvaardiger en duurzamer maken.
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Oxfam Novib fi nanciert een project dat de 
leefomstandigheden van ongeveer twee-
duizend kleinschalige boeren in de provincie 
Nampula wil verbeteren. De lokale project-

leider is Hélder Paulo. ‘Opkopers bieden de boeren 
prijzen die de productiekosten niet dekken en verkopen 
de producten vervolgens door tegen veel hogere prijzen’, 
vertelt hij. ‘Ze steken de winst in hun eigen zak. Doordat 
de boeren niet georganiseerd zijn, staan ze machteloos. 
Dat willen we veranderen door hen samen te brengen in 
grote groepen en door te investeren in kennis. Opleiding 
van de boeren maakt deel uit van ons project.’

Training  De opleidingen gaan bijvoorbeeld over onder-
werpen als het gebruik van gecertifi ceerde zaden en 
technieken om de kwaliteit van de producten na de oogst 
beter te behouden. Ook krijgen de groepen cursussen in 

zaken als commercialisering, management en fi nancieel 
beheer. ‘Zo willen we bereiken dat de boeren een prijs 
krijgen die in verhouding staat tot hun productiekosten. 
Dat maakt mogelijk dat hun gezinsinkomen stijgt en 
hun leefomstandigheden verbeteren.’

‘Op dit moment zijn de boerengroepen druk bezig met 
voorbereidingen voor het komende seizoen. De eerste 
gesprekken met grotere exporteurs over levering van 
zaden en het opkopen van de oogst zijn al gevoerd. In 
oktober krijgen de boeren hun Fair Trade-certifi cering. 
Dus de inspanningen leiden al tot eerste resultaten’, 
aldus Hélder. •

Boeren in de provincie Nampula, Mozambique, krijgen geen eerlijke inkoopprijs voor hun 
producten. Daardoor leven ze in armoede. Oxfam Novib wil in drie jaar de voedselzekerheid en 
het gezinsinkomen van deze boeren verbeteren, met steun van onder meer de ASN Bank. 

ACHTERGRONDEN
De productie van sesamzaad, pinda’s en cashewnoten is een belang-
rijke inkomstenbron voor kleine boeren in Mozambique. Dit geldt in 
het bijzonder voor de noordelijke provincie Nampula. De kwaliteit 
van wat de boeren verbouwen is goed. Ze produceren voldoende voor 
de (inter)nationale markt. Het project dat Oxfam Novib financiert, 
wordt uitgevoerd in samenwerking met AENA, een ervaren niet-
gouvernementele organisatie (NGO) met Nampula als thuisbasis.
De ASN Bank steunt dit project omdat ‘eerlijke handel’ een van 
de vijf duurzame thema’s is waarvoor wij geld doneren namens 
klanten met een rekening ASN Ideaalsparen of een ASN Creditcard. 
Wij vinden dat boeren voor hun producten een prijs moeten ontvan-
gen die in verhouding staat tot hun productiekosten. ‘Eerlijk’ 
betekent ook dat de productie plaatsvindt onder goede 
arbeidsomstandig heden en met respect voor het milieu.

Fair inkomen 
voor boeren in 
Mozambique
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Biodiversiteit in 
vijf begrippen

Het duurzaamheidsbeleid van de ASN Bank rust op drie 
pijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. De 
laatste is bij veel mensen het minst bekend. Wat is bio-
diversiteit eigenlijk, waarom is het belangrijk en wat 
doet de ASN Bank ermee? Een uitleg aan de hand van 
vijf begrippen.
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DE WOLF KEERT TERUG IN YELLOWSTONE
Na een afwezigheid van bijna zeventig jaar werden 
in 1995 wolven uitgezet in het Amerikaanse Yellow-
stone National Park. De wapiti’s, een hertensoort, 
pasten hun gedrag aan om dit roofdier te mijden. 
Op de plekken waar zij niet meer kwamen, kregen 
bomen kans om te groeien. Hierdoor kwamen vogels 
en bevers terug. De bevers legden dammen aan die 
schuilplaatsen boden aan otters en diverse vissoor-
ten. Doordat wolven veel coyotes eten, groeiden de 
populaties muizen en konijnen. Zij trokken op hun 
beurt grote roofvogels aan. Door het teruggroeien 
van het bos stabiliseerden bovendien de rivier-
oevers. Zo zorgde de komst van de wolf ervoor dat 
zelfs de loop van de rivieren veranderde. 
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1Variatie 
Het leven op aarde is heel divers: het gaat van bacte-
riën en schimmels tot planten en dieren, met allerlei 
soorten leven daar tussenin. Zoom je in, dan zie je 

binnen elke soort genetische variatie: onze genen verschil-
len, wat ons tot verschillende personen maakt. Zoom je uit, 
dan zien we ecosystemen, zoals tropisch regenwoud, savan-
nes, de polen, heide en toendra. Onder biodiversiteit vallen 
dus de genetische diversiteit, de diversiteit binnen een soort 
en tussen verschillende soorten, en de ecosystemen. 

2Aanpassing
De omstandigheden op aarde, zoals het klimaat, 
veranderen voortdurend. Dankzij de grote variatie 
aan genen kunnen soorten zich aanpassen aan die 

veranderingen. Dat geldt veel minder voor monocultuur, 
waarbij één soort gewas wordt verbouwd op grote stukken 
grond. Genetisch gemodifi ceerde maïs die bestand is tegen 
vraatzuchtige insecten, kan misschien niet tegen water-
overlast. Als het gebied waar de mais groeit overstroomt, 
kan de hele soort verdwijnen. Maar als er meer genetische 
variatie in de maïs aanwezig is, is er altijd wel een plant die 
overleeft. Het is ook belangrijk hoe verschillende soorten in 
een ecosysteem zich aan elkaar aanpassen. Het voorbeeld 
van de wolven in Yellowstone (zie pagina 16) laat zien 
hoeveel effect soorten op elkaar hebben. 

3Leefbaarheid
Biodiversiteit draagt bij aan de leefbaarheid van de 
aarde. Voor de mens is biodiversiteit van levensbe-
lang. Zij zorgt voor schoon water, vruchtbare grond, 

zuurstof en een stabiel klimaat. Dankzij biodiversiteit 
hebben we voedsel, kleding, brandstof en medicijnen. 
Biodiversiteit draagt bij aan een prettige leefomgeving, 
want veel mensen voelen zich goed in de natuur. Bovendien 
zijn meer dan een miljard heel arme mensen direct afhan-
kelijk van natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving voor 
voedsel, schoon water en brandstof. 

4Risico’s
Om het beleid van de ASN Bank voor biodiversiteit te 
kunnen bepalen, hebben we eerst de grootste risico’s 
voor de biodiversiteit in kaart gebracht. Dit zijn: 

a) Verandering van landgebruik. Als bossen worden gekapt 
voor landbouwgrond of groene ruimte plaatsmaakt 
voor steden, verliezen soorten hun leefomgeving. Dat 

bedreigt ecosystemen. En het kan erosie veroorzaken, 
waardoor juist in kwetsbare gebieden vruchtbare land-
bouwgrond verdwijnt.

b) Klimaatverandering. Plant- en diersoorten kunnen zich 
niet aanpassen aan de huidige snelle klimaatverandering 
en verdwijnen. Of ze verhuizen naar gebieden waar ze 
overlast kunnen veroorzaken. 

c) Introductie van uitheemse soorten die het voortbestaan 
van inheemse soorten in gevaar brengen en schadelijk 
zijn voor de land- en tuinbouw.

d) Overexploitatie door jacht, visserij, landbouw en bos-
bouw is verantwoordelijk voor de uitroeiing van honder-
den soorten en het in gevaar brengen van nog veel meer 
soorten. 

e) Vervuiling met organische en chemische stoffen vormt 
een bedreiging voor veel soorten en ecosystemen.

5Behoud, bescherming, versterking
De ASN Bank wil bijdragen aan het behoud, de 
bescherming en waar mogelijk de versterking van de 
biodiversiteit. Hoe?

• We selecteren de ondernemingen en organisaties waarin 
we beleggen of die we fi nancieren, mede op basis van ons 
biodiversiteitsbeleid. We steken dus geen geld in activi-
teiten die de biodiversiteit bedreigen doordat ze de 
risico’s vergroten. Bijvoorbeeld mijnbouw en landbouw 
(zoals ze momenteel meestal worden uitgeoefend), 
fossiele brandstoffen, visserij, handel in bedreigde 
diersoorten en genetische modifi catie van planten en 
dieren.

• Bij de inkoop van kantoorartikelen maken we gebruik 
van producten die de biodiversiteit zo min mogelijk 
schaden, zoals gerecycled papier en FSC-papier. 

• We zijn een van de initiatiefnemers van een overleg 
tussen fi nanciële instellingen over de vraag: hoe laten we 
biodiversiteit meewegen bij het uitzetten van geld, liefst 
op zo’n manier dat het positief bijdraagt aan de natuur? 

• We moedigen klanten en geïnteresseerden aan – onder 
meer in Ideaal en via social media – om de natuur te 
helpen, bijvoorbeeld door bijvriendelijke planten en 
bloemen in hun tuin te zetten.

• We zijn bezig een langetermijndoel te formuleren waar-
mee we een positieve invloed op de biodiversiteit willen 
hebben. Als we dat doel hebben bepaald, komen we daar 
in Ideaal op terug.•

‘In sloot en plas’, M.A. Koekkoek. 
Collectie Noordhoff Uitgevers, 
Nationaal Onderwijs museum, 
Dordrecht
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Parabenen  Conserveringsmiddelen om schimmels en bacteriën 
tegen te gaan zijn een belangrijk ingrediënt van cosmetische produc-
ten. De meest gebruikte zijn parabenen. Die hebben een slechte naam: 
ze zouden allergie en zelfs kanker kunnen veroorzaken. Een directe 
link tussen parabenen en kanker is overigens nooit bewezen; er is te 
weinig onderzoek naar gedaan. 
Wilt u weten of de producten die u gebruikt parabenen bevatten, zoek 
dan op de ingrediëntenlijst naar methylparaben, propylparaben, 
butylparaben of benzylparaben. Let ook op de aanduidingen van 
parahydroxybenzoezuuresters: Nipagin, Nipasol, E214, E216 en E218.

Zorg goed 
voor uzelf

Dierproefvrije cosmetica vinden we inmiddels gewoon, 
maar nog lang niet al onze make-up en verzorgings-
producten zijn duurzaam. En hoe meet je dat eigenlijk? 
Kijken we naar fairtrade of biologisch? Chemische of 
synthetische toevoegingen? En hoe zit het met die 
plastic bolletjes? Ideaal helpt u op weg.

(Proef)diervrij
Dierproeven voor de ont-
wikkeling van cosmetische 
producten zijn in Europa 
verboden. Sinds 2013 geldt 
er bovendien een handels-
verbod voor (ingrediënten 
van) cosmetica waarvoor na 

Nanotechnologie  Producten voor persoonlijke 
verzorging bevatten steeds vaker nanodeeltjes: zéér 
kleine deeltjes die mogelijk door de huid in het lichaam 
worden opgenomen. Nanotechnologie wordt onder 
meer gebruikt in zonnebrandmiddel en deodorant. Er 
heerst nog veel onduidelijkheid over nanotechnologie. 
Producenten zijn wel verplicht om het op het etiket te 
zetten als nanodeeltjes zijn gebruikt.

Natuurlijk natuurlijk?  De claim ‘natuurlijk’ op een 
product zegt niet veel. Als een verzorgingsproduct één 
natuurlijk bestanddeel bevat, mag het als ‘natuurlijk’ 
verkocht worden. Bovendien is moeilijk te zeggen of het 
gebruik van natuurlijke ingrediënten in cosmetica per 
se goed of fout is. Ook in planten komen stoffen voor die 
de huid irriteren of een allergie kunnen veroorzaken. En 
ook een natuurproduct ondergaat chemische proces-
sen; zo worden vrijwel altijd conserveringsmiddelen en 
parfum toegevoegd.

Palmolie In bijvoorbeeld zeep, crèmes en lippenstift zit 
palmolie. Dat is op zichzelf een milieuvriendelijke grondstof, 
maar voor de teelt is schaarse landbouwgrond nodig. Dat leidt 
tot ontbossing, vooral in Zuidoost-Azië. Het Wereld Natuur 
Fonds heeft in 2013 een scorekaart uitgebracht waarop u kunt 
zien welke bedrijven werken met duurzame palmolie. U vindt 
hem door te googelen op ‘wnf scorekaart palmolie 2015’. 

Drijfgassen en oplosmiddelen  De meeste 
schadelijke drijfgassen en oplosmiddelen komen 
vrij uit deodorant en haarlak in spuitbussen. Min-
der schadelijke deodorants zijn rollers, mechani-
sche verstuivers en sticks. Ook voor haarlak is een 
fl esje met mechanische verstuiving het milieu-
vriendelijker alternatief.
Aftershave, parfums en nagellakremover bevatten 
veel oplosmiddelen. Er zijn geen milieuvriendelijke 
alternatieven; om het milieu te ontlasten kunt u het 
beste het gebruik van deze producten beperken.
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11 maart 2013 diertesten 
zijn gedaan, ook als dat elders 
in de wereld is gebeurd. 
Wilt u helemaal geen dierlijke 
producten gebruiken, zorg 
dan dat er geen collageen of 
keratine in zit.

Keurmerken  Wat je op je huid aanbrengt, komt uiteindelijk in 
je lichaam terecht. Wees u dus bewust van de ingrediënten van de 
producten waarmee u zich wast, smeert, poedert, lakt en stuift. 
Een hulpmiddel is te letten op gecertifi ceerde (biologische) 
natuurlijke producten. Die zijn vrij van synthetische pesticiden, 
herbiciden en genetisch gemodifi ceerde ingrediënten. 
EU Ecolabel is het offi ciële Europese milieukeurmerk. NaTrue is 
een ander internationaal label voor natuurlijke, biologische 
huidverzorging, ontwikkeld door producenten. Verder zie je in 
Nederland producten met de keurmerken BDIH (Duits), ECO-
CERT (Frans), Nordic Swan label (Scandinavië). Ten slotte is er 
de COSMOS-standard: een samenwerkingsverband tussen de 
grote certifi catieorganen voor organische, natuurlijke cosmetica.

Duurzame merken  Een selectie van de steeds grotere hoeveelheid 
duurzame merken die in Nederland te krijgen zijn:

• Huidverzorging van Nederlandse bodem: Earth·line en Sea·line 
(beide van Original Cosmetics) hebben het BDIH-keurmerk en zijn 
gecertifi ceerd door EcoControl.

• Aveda kreeg als eerste een offi ciële erkenning van Cradle to Cradle.

• Nvey Eco is honderd procent ecologisch en biologisch gecertifi -
ceerd volgens de richtlijnen van de Australian Organic Food Chain.

• De producten van Lavera dragen allemaal het NaTrue label. Daar-
naast heeft 98 procent het BDIH-keurmerk (alleen de haarverzor-
ging niet).

• Weleda voert onder meer het kwaliteitslabel NaTrue.

• De producten van Big Green Smile hebben het Eco Cert-keurmerk.

Dit artikel is geschreven aan de hand van informatie van de websites 
van de Nederlandse Cosmetica Vereniging, Milieu Centraal, 
One World, Be so pure, Wereld Natuur Fonds, dr. Jetske Ultee, 
de Consumentenbond, het Allergieplatform en het Huidfonds.

Opmaken en weggooien
• Uit onderzoek van de Consumen-

tenbond bleek dat zonnebrand na 
een jaar nog steeds bescherming 
biedt tegen de zon.

• Restanten van verzorgingsproduc-
ten hoeven niet bij het klein che-
misch afval, zelfs nagellak, nagel-
lakremover en lege spuitbussen 
niet.

• Lege plastic verpakkingen kunnen 
bij het plastic verpakkingsafval, 
ook als er resten van bodylotion, 
zonnebrandmiddel of andere 
vettige producten in zitten. Dit is 
beter dan het door het riool te 
spoelen, want dat kan voor ver-
stoppingen zorgen.

Microplastics  Zie je polypropyleen (PP), polyethyleenteref-
talaat (PET), polyethyleen (PE) of nylon op het etiket staan, dan 
zit er microplastic in. Deze minuscule plastic bolletjes dragen 
bij aan de plastic soep in oceanen. Vooral scrubcrèmes bevatten 
er veel van, maar ook gezichtscrèmes, tandpasta, lippenstift en 
lenzenvloeistof zijn boosdoeners. Stichting de Noordzee heeft 
lijsten van producten met en zonder microplastics. 
Zoek de producten die u gebruikt op via de app Beat the Micro-
bead of de website www.beatthemicrobead.org/nl.
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‘Over het pad of door het bos?’ Dwars door 
het bos is juist de lol van het Bentwoud, 
dus: graag! ‘In het Bentwoud mag je overal 
struinen en dus ontstaan er soms spontaan 

paadjes’, vertelt Linda Groeneveld. Ze stopt regelmatig 
onderweg om een insect te bekijken of te proeven van 
de wilde kersen die we tegenkomen. Ondertussen 
vertelt ze over de historie van het bos. ‘De aanleg is 
vijftien jaar geleden begonnen, maar dit deel is pas vijf, 
zes jaar oud.’ We komen dan ook geen heel hoge bomen 
tegen, maar het voelt wel als een ‘echt’ bos waar je maar 
een klein stuk om je heen kunt kijken.

Midden in de Randstad  Het Bentwoud, ruim 800 
hectare groot, ligt midden in de Randstad. ‘Dat is heel 
bijzonder’, zegt Linda, die als ‘boswachter publiek’ 
verantwoordelijk is voor alle zaken waarmee bezoekers 
te maken krijgen. ‘Jarenlang groeide deze regio steeds 

verder dicht met bebouwing. Totdat de provincie Zuid-
Holland besloot om er een bos aan te leggen.’ Mede-
eigenaar Staatsbosbeheer verzorgt nu het beheer. ‘Bij 
de aanleg zijn bomen en struiken geplant die hier van 
nature horen.’ Bovendien is gekozen voor een manier 
van beplanten waardoor het er al snel heel natuurlijk 
uitziet. ‘Niet in rechte banen, maar in ‘plukken’ van 
verschillende soorten, met verschillende afstanden 
tussen de bomen en struiken. Dat geeft meteen een heel 
natuurlijke aanblik.’ Door ook struiken neer te zetten, 
ontstaat er verschil in hoogte. ‘Dat is goed voor vlinders 
en vogels, die ervan houden om beschut en laag langs de 
randen van het bos te vliegen.’ Om de distelgroei een 
beetje in te dammen is op sommige plekken honing-
klaver gezaaid. ‘Omdat het Bentwoud is aangewezen 
als bijenlandschap, wordt op bepaalde plekken een 
bloemenmengsel ingezaaid. Dat werkt, want volgens de 
laatste telling hebben we hier 23 soorten wilde bijen. 
Dat is veel voor een jong bos.’

Kiekendief en Schotse Hooglanders  Bijzonder 
omdat het midden in de Randstad ligt, bijzonder door de 
manier van aanplanten én bijzonder door samenwerking 
met een gebruikersgroep. ‘Daarin zitten omwonenden, 
sporters, mensen met honden, natuurliefhebbers, noem 
maar op. Zij denken mee over de inrichting.’ Heel fi jn, 
vindt Linda, want zo kom je samen tot nieuwe inzichten. 
‘De gebruikersgroep wilde in een bepaald deel verlich-
ting, wij per se niet. Uiteindelijk zijn we er samen uitge-
komen. Er zijn geen lantaarnpalen geplaatst, maar er is 
wel verlichting op de grond aangebracht.’

‘Kijk, een kiekendief’, wijst Linda opeens omhoog. 
‘Doordat het bos nog zo jong is, verandert het snel. En 
dus ook de populatie. Een haas bijvoorbeeld houdt van 
graslanden. Die verdwijnen door de aanplant van bos. 
Maar daar komen straks weer meer konijnen voor terug, 
want zij houden juist van bos. In het  begrazingsgebied 
met Schotse Hooglanders blijft er wel plek voor hazen.’ 
Over een paar jaar moet het Bentwoud af zijn. ‘Voor 
zover een bos af kan zijn’, lacht Linda. ‘We gaan er nu 
vanuit dat we door de manier van beplanten jaren niets 
aan de bomen hoeven te doen. Dat we de natuur z’n gang 
kunnen laten gaan. Nu zijn de oudste bomen vijftien 
jaar. En als ze straks vijftig jaar zijn? Of tegen de honderd 
lopen? Een bos wordt alleen maar mooier.’ •

‘Een bos wordt 
alleen maar mooier’

Het is iets boven de twintig graden, de zon schijnt en 
het waait zacht. Linda Groeneveld, boswachter bij 
Staatsbosbeheer, is blij dat ze vandaag even lekker 
door het Bentwoud mag. Een bijzonder bos door de 
ligging: midden in de Randstad. Maar ook door de 
manier van aanplanten en door sponsoring van onder 
andere de ASN Bank.
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HET ‘ASN-BOS’ 
Het Nationaal Bossenfonds (Trees for All, 
Staatsbosbeheer en de Nationale Boom-
feestdag) wil met donaties van bedrijven 
jaarlijks tien hectare nieuw bos aanplan-
ten in Nederland. Een voorbeeld daarvan 
is het Sponsorbos in het Bentwoud. De 
komende jaren zal de ASN Bank daar op 
bijna tien hectare zo’n veertig duizend 
bomen (laten) planten. Dit soort sponso-
ring is voor Staatsbosbeheer een mooie 
manier om het Bentwoud te laten groeien. 
Boswachter Linda Groeneveld: ‘We 
hebben ook het Kinderbomenbos, waar 

ouders geboorte- en herdenkings bomen 
kunnen plaatsen.’ 

De ASN Bank plant de bomen als bedankje 
aan trouwe klanten. Een tastbaar, 
bijzonder cadeau, dat past bij de idealen 
van de bank en haar klanten. ASN Bank-
directeur Jeroen Jansen gaf eind 2014 het 
startschot voor de sponsoring van het 
‘ASN-bos’ door een boom te planten in de 
Leiderschapslaan. Klanten die 25 jaar of 
langer bij de ASN Bank bankieren, krijgen 
dit najaar bericht dat wij een boom voor 
hen planten. Voor een kleine groep 

klanten bestaat de gelegenheid hun boom 
zelf in de grond te zetten op de Boom-
plantdag, 20 november 2015. De komende 
jaren zullen steeds de nieuwe jubilarissen 
worden uitgenodigd voor de Boomplant-
dag.

Staatsbosbeheer beheert en behoudt het 
Sponsorbos voor minimaal vijftig jaar. Dit 
is vastgelegd in de samenwerkingsover-
eenkomst met Staatsbos beheer. Volgens 
de Nederlandse Boswet moet het bos ook 
na die vijftig jaar in stand worden gehou-
den. 
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Dirk Schuitemaker opende afgelopen 
december een ASN Bankrekening 

omdat hij zich kan vinden in de idealen 
van de ASN Bank. Hij zette de app 
ASN Mobiel Bankieren direct op zijn 
mobieltje. Wat vindt hij ervan? ‘De app 
werkt heel makkelijk, handig en snel. 
Hij is sneller opgestart dan online 
bankieren. Je hebt hem altijd bij je en 
hij ligt er nooit uit.’ 
Dirk werkt als ict’er en is van de ‘mobiel-
tjesgeneratie’, zegt hij zelf. ‘Voor mij is 
bankieren via de app handiger dan 
online. Dan moet je steeds je ASN Digi -
pas erbij halen. Dat sla je over met de 
app. Ik gebruik de app ook graag als ik 
met vrienden iets ga drinken en geen 
contanten bij me heb. Met de app maak 
ik dan direct geld over naar degene die 
betaalt.’ 
Zou veiligheid een drempel kunnen zijn 
om de app te gebruiken? De veiligheid is 
goed geregeld, oordeelt Dirk. ‘Maar je 
moet natuurlijk niet gaan internetban-
kieren via een publieke wifi  of gratis wifi  
hotspot.’ Een onderdeel van de veilig-
heid is dat de gebruiker voor overboekin-
gen boven een bepaald maximum altijd 
zijn ASN Digipas nodig heeft. Die grens 
kunnen gebruikers zelf instellen; hij is 
maximaal 500 euro. Dirk: ‘Die grens van 
500 euro vind ik eigenlijk wel jammer. 
Daardoor kost het meer handelingen om 
bijvoorbeeld een groter bedrag over te 
boeken naar je gezamenlijke rekening 
bij een andere bank. Maar ik snap dat 
het vanwege de veiligheid zo is geregeld.’
Dirk ziet dat de app regelmatig wordt 
verbeterd. Hij heeft daar wel een sug-
gestie voor. ‘Ik zou het handig vinden 
als ik kon zien wanneer incasso’s 
worden afgeschreven.’
Zijn er nog extra pluspunten? Dirk: ‘Het 

fi nanciële overzicht is super. Ik check 
daar regelmatig hoeveel geld ik waaraan 
heb uitgegeven. En doordat ik ook een 
spaarrekening heb bij de ASN Bank, kan 
ik met de app direct mijn betaalrekening 
aanvullen als ik even extra geld nodig 
heb.’ 

Wat kunt ú met de app?  Dit kan de 
app ASN Mobiel Bankieren voor u bete-
kenen:

• Als u een betaalrekening heeft 
(ASN Bankrekening of ASN Jongeren-
rekening), dan kunt u met ASN Mobiel 
Bankieren al uw dagelijkse bankzaken 
regelen:

• inzicht in uw actuele saldo;

• direct overzicht van uw bij- en 
afschrijvingen;

• mobiel geld overboeken en reke-
ningen betalen;

• gemakkelijk acceptgiro’s scannen 
en betalen, als uw toestel dit 
toelaat.

• Heeft u een spaar- en/of beleggings-
rekening, dan ziet u uw actuele saldo 
en de bij- en afschrijvingen. U kunt 
geld overboeken naar uw vaste 
tegenrekening(en). Beleggers zien de 
totale waarde van hun beleggingen, 
maar niet hun beleggingstransacties 
en de waarde van hun afzonderlijke 
ASN Beleggingsfondsen. 

• Zakelijke klanten kunnen geen 
gebruikmaken van ASN Mobiel 
Bankieren.

Veilig betalen  ASN Mobiel Bankieren 
is niet alleen gemakkelijk, maar ook 
veilig. U logt in met uw eigen mobiele 
pincode. Bij betalingen maakt de app 
onderscheid tussen ‘bekende’ en ‘onbe-
kende’ rekeningen. Bekende rekeningen 
zijn rekeningen van begunstigden aan 
wie u in de afgelopen achttien maanden 
een betaling heeft gedaan via de app of 
ASN Online Bankieren. Naar bekende 

Meer gemak van uw ASN App
Bankieren via je mobieltje. Steeds meer mensen ontdekken hoe gemak-
kelijk dat is. ASN Mobiel Bankieren is er voor iedereen die betaalt en 
spaart bij de ASN Bank en gebruikmaakt van ASN Online Bankieren. 
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rekeningen kunt u geld overmaken met 
gebruik van uw mobiele pincode. Onbe-
kende rekeningen zijn alle andere reke-
ningen. Om geld over te maken naar deze 
rekeningen gebruikt u óf uw ASN Digipas, 
óf uw mobiele pincode: u stelt zelf in 
welke van de twee. Ook bepaalt u zelf 
hoeveel u maximaal kunt overboeken 
via uw pincode (de pincodelimiet). Voor 
overboekingen boven 500 euro gebruikt 
u altijd uw ASN Digipas. •

U kunt ASN Mobiel 
Bankieren downloaden 
voor de iPhone en iPad, 

voor Android-toestellen en voor 
Windows Phone 8.1. En u kunt de app 
koppelen aan Android Wearables en 
Apple Watch.
Kijk op asnbank.nl/mobielbankieren.

EXTRA GEMAK
ASN Mobiel Bankieren biedt twee extra mogelijkheden: Spaarpotten en 
ASN Kasboek. Als u via ASN Ideaalsparen met een bepaald doel wilt sparen, 
maakt u daar in de app zelf een spaarpot voor. U kunt meerdere spaarpot-
ten maken. Als u geld overboekt naar zo’n spaarpot, vermeldt u de naam 
ervan in de omschrijving. Ons systeem herkent de naam en zet het bedrag 
direct in de juiste spaarpot. 
Een tweede handigheid noemde Dirk al: ASN Kasboek. Dit maakt uw 
uitgavenpatroon inzichtelijk. De app deelt de transacties van uw betaal-
rekening in categorieën in. U kunt ook zelf uitgaven indelen. Zo houdt u bij 
wat u uitgeeft en kunt u uitgaven in verschillende maanden met elkaar 
vergelijken. 
Dan zijn er nog enkele handige zaken die u voor uw ASN Wereldpas kunt 
instellen. Dat kan met ASN Online Bankieren, maar ook met de app. Als u 
een grote betaling wilt doen in een Nederlandse winkel, verhoogt u ter 
plekke tijdelijk de limiet voor betalingen met uw ASN Wereldpas. Bent u 
op vakantie buiten Europa, dan zet u met de app het gebruik van uw 
ASN Wereldpas buiten Europa aan. En als uw ASN Wereldpas geschikt is 
voor contactloos betalen, zet u dit via de app aan en uit.
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Duurzame doeners
Een beter milieu, nee: een betere wereld begint bij jezelf. Althans, als het aan 
deze vijf ASN-klanten ligt. Aan Ideaal vertellen ze over het steentje dat zij dage-
lijks bijdragen. ‘Ik hoop dat ik kan overbrengen hoe makkelijk het eigenlijk is.’

Coby van Egmond

Coby van Egmond is mede-initiatiefnemer van 
Eetmee, onderdeel van ZorgSaam Twenterand. 
‘Maandelijks eten driehonderd mensen in onze 
gemeente bij Eetmee een gezonde, betaalbare maaltijd, 
bereid en uitgeserveerd door in totaal zo’n vijftig 
vrijwilligers. Samen eten is gezellig en stimuleert de 
betrokkenheid bij elkaar. Ook versterkt het de samen-
hang in wijk en dorp en tussen de dorpen. Het begon 
toen in 2012 een groep jonge mensen in Vriezenveen 
(gemeente Twenterand) besloot een kerstbrunch te 
organiseren voor mensen die het ‘minder’ hadden dan 
zij. De gasten vroegen of dat niet vaker mogelijk was. 
Dat idee hebben wij uitgebreid naar de drie andere 
dorpen. Het wordt volledig gerund door vrijwilligers; 
zelfs de professionele koks koken gratis. De bezoekers 
– veelal ouderen, maar iedereen is welkom – krijgen 
voor een paar euro een tweegangenmenu met veel verse 
producten. Het succes heeft ons verrast; er is blijkbaar 
veel behoefte aan dit soort initiatieven. Mooi dat we op 
deze manier helpen. Door contacten te leggen met de 
Voedselbank en de scholen hopen we de drempel om 
gezellig bij Eetmee te komen eten verder te verlagen.’

Meer informatie vindt u op eetmeetwenterand.nl.
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Hinke Luiten uit Deventer is kunstenaar/coupeuse. 
‘Regelmatig krijg ik van mijn man een tik op de vingers. 
Dan lopen we over straat en zie ik een elastiekje liggen. 
Word ik zenuwachtig. Wat kan ik er mee, zal ik het 
meenemen? Want dat is mijn tic: als ik afval zie, zie ik 
kleding. Het is geboren uit geldgebrek. Als afgestu-
deerde coupeuse kwam ik niet aan de bak. Ik ben maar 
gewoon voor mezelf begonnen, tot ik geen geld meer 
had om stoffen te kopen. Toen zag ik een tas van bubbel-
tjesplastic en dacht bij mezelf: dat kan ik ook. Ben ik 

Hinke Luiten

Marcel Ellen werkt bij Cambio en rijdt op een Verhip Mijn Fiets 
door Deventer 
‘Afval is een grondstof, dat is onze fi losofi e. Cambio heeft een werk-
plaats in Deventer, waar we onder meer fi etswrakken en -wezen van 
bijvoorbeeld het station oplappen en verkopen. Elke dag lopen er 
zo’n vijftien mensen die – onder begeleiding –  demonteren, weer 
opbouwen, poetsen, verkopen. Recycle noemen we dat. We activeren 
mensen met een ruime afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel ze 
uit eindelijk naar de arbeidsmarkt uit te laten stromen. We brengen 
ze vakbekwaamheid bij, maar laten ze vooral weer wennen aan het 
werknemerschap. En we maken dus mooie producten met afgeschre-
ven materialen. Zoals met mijn vaders fi ets, die ik kreeg toen hij 
overleed. Een wat oubollig ding, maar me te dierbaar om weg te doen. 
Zo ontstond Verhip Mijn Fiets, waarbij we tweedehands fi etsen hele-
maal customizen en moderniseren. Da’s eigenlijk de moraal van mijn 
verhaal, letterlijk en fi guurlijk: een oude fi ets moet je niet weggooien. 
Want van alles is iets moois te maken. Als je het maar wilt zien.’

Meer informatie: verhipmijnfi ets.nl.

Marcel Ellen

afval gaan omwerken naar kleding. Dat heb ik immers 
altijd liggen en het kost me alleen tijd. Ik heb jassen 
gemaakt van bierdopjes, van knopen ook. Een jurk van 
centen en een van chirurgenhandschoenen. Weer wat 
anders dan een spijkerbroek. Met de kledingstukken 
geef ik modeshows en ik verhuur ze voor openingen. 
Het zijn eyecatchers, hoor. Afval heeft zoveel mogelijk-
heden! Ik geef het een tweede kans.’

Kijk voor meer informatie op hinkeluiten.nl.

>
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Henk Tetteroo uit Delft is leraar Nederlands en werd 
vorig jaar geridderd. 
‘Waarom ik bij het koken mijn hooikist gebruik om gas 
te besparen? Waarom ik niet vlieg en geen rijbewijs 
heb? Waarom ik mijn ecologische voetafdruk bereken? 
Omdat het nodig is. Sla de krant eens open: er is veel 
ellende in de wereld en de ecologie speelt daarin een 
belangrijke rol. Het lijkt te groot, boven je macht, maar 
je kunt zelf veel doen. Ik schrijf sinds drie jaar een 
persoonlijk duurzaam jaarverslag. Daarin breng ik in 
kaart wat ik bespaar door mijn levensstijl aan te passen. 
Dat kan iedereen doen, zoveel tijd kost het niet. Door 
daad en woord samen te voegen ga je vanzelf bewuster 
leven. Nee, dat is geen fanatisme. Fanatisme suggereert 
blindheid; mijn gedrevenheid is het tegenovergestelde. 
Juist door te kijken naar alternatieven probeer ik ver-
spilling en vervuiling te voorkomen. Het is voor ieder-
een mogelijk keuzes te maken. Dat hoeft niet moeilijk 
of duur te zijn.’

Nieuwsgierig naar het duurzame jaarverslag van Henk? 
Stuur een mailtje naar de redactie: ideaal@asnbank.nl.

Henk Tetteroo
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Feline te Nijenhuis (9) woont in Loppersum en bindt de 
strijd aan met plastic afval. 
‘Een paar jaar geleden was ik in Schotland op een boot en 
hoorde daar over de gevaren van plastic afval in zee. Dat 
is vreselijk voor vissen, omdat ze erin stikken als ze het 
eten. Dat vind ik heel erg. Toen ik dit jaar in februari op 
Curaçao was, zag ik dat er in de ‘Houtjesbaai’, waar veel 

drijfhout aanspoelt, heel veel 
plastic lag. Toen zei ik tegen 
mijn moeder dat ik mijn 
spreekbeurt wilde houden 
over de gevaren van plastic 
afval. De kinderen uit mijn 
klas vonden het een heel 
goed onderwerp en sommige 
zijn na mijn spreekbeurt 
plastic gaan rapen. Een 
jongen uit mijn klas spaart 
zakgeld om een visnet te 
kopen waarmee je plastic uit 
het water kunt vissen. In de 
zomer ben ik met mijn 
moeder, broertje, tante en 
nichtje met de Plastic Whale 
zelf plastic gaan vissen uit 
de Amsterdamse grachten. 
Thuis kopen Papa en Mama  
zo min mogelijk in plastic 
verpakte spullen en ze 
nemen een gewone tas mee 
als ze boodschappen gaan 
doen. En als we toch plastic 
hebben, gebruiken we het 
nog een keertje.’ 

Zelf een keer plastic vissen? 
Kijk op  plasticwhale.org. •

Feline te Nijenhuis



20% korting op 
duurzame cadeaus
Het is altijd leuk om iemand blij te maken met een mooi cadeau. Zeker als dit ook duurzaam 
is geproduceerd. Wij hebben daarom een aantal webshops geselecteerd waar u mooie
producten met een goed verhaal koopt. Nú met 20% korting.

25% Goodcoins bij WAAR
In de 17 winkels van WAAR vindt u 
een gevarieerd assortiment mode- 
en woonaccessoires, food en boeken. 
Alle producten zijn fairtrade
of duurzaam geproduceerd. 

Tegen inlevering van deze coupon wordt door WAAR 
25% van uw aankoopbedrag uitgekeerd in Goodcoins.
Kijkt u voor de dichtstbijzijnde winkel op www.ditiswaar.nl.
Iedere Goodcoin heeft een waarde van € 1,-. U kunt de Goodcoins 
besteden in de Goodclub-Verzilvershop www.goodclub.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over Goodcoins.

25% Goodcoins bij MYOMY
MYOMY is het Nederlandse modemerk 
dat producten ontwerpt, produceert en 
verkoopt vanuit een duurzame gedachte. 
Deze producten verbinden de wereld 
van fashion & design met de wereld 

om ons heen. Let's do good! Van uw aankoopbedrag wordt 
25% uitgekeerd in Goodcoins.   |   www.myomydogoods.com
Gebruik kortingscode ASNGOODCOINS.
Iedere Goodcoin heeft een waarde van € 1,-. U kunt de Goodcoins 
besteden in de Goodclub-Verzilvershop www.goodclub.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over Goodcoins.

Emax Domina
Mooie en verantwoorde spullen van 
restmaterialen, met liefde gemaakt in India.  
www.emaxdomina.nl
Gebruik kortingscode ASN.

MoreThanHip 
Unieke tassen, sieraden en cadeaus die je nergens 
anders vindt. En altijd eco & fair geproduceerd.
www.morethanhip.nl
Gebruik kortingscode ASN.

watMooi 
Duurzame, mooie en fashionable mode. 
Kleding met respect voor mens en natuur. 
www.watmooi.nl
Gebruik kortingscode ASN.

JongKruit
Stoer, basic, uniek. Tassen gemaakt 
van oude festivalbanners.
www.jongkruit.nl
Gebruik kortingscode ASN.

Green Energy Toys 
Spelenderwijs kennismaken met groene energie. 
Speelgoed en gadgets op waterkracht, wind- of 
zonne-energie.   |   www.greenenergytoys.nl
Gebruik kortingscode ASN.

Lotika eco & fair shopping
Duurzame dames- en herenmode. Van Ethletic 
schoenen, biologisch ondergoed en fairtrade 
boxershorts tot bamboe sokken.
www.lotika.nl    |   Gebruik kortingscode ASN.

Bij bovenstaande webshops ontvangt u 20% korting op uw aankoop.
Bij Tony's Chocolonely is de korting geldig op de gehele webshop m.u.v. Limiteds en Letterrepen.

Alle aanbiedingen op deze pagina zijn geldig t/m 31 december 2015.

Eco-Logisch
Milieuvriendelijke producten voor in 
en rond het huis. U vindt het aanbod op 
www.eco-logisch.nl/asn.
Gebruik kortingscode ASN.

De Groene Zaak
Een schone en eerlijke wereld, dat is de missie 
van De Groene Zaak. Kijk voor het aanbod 
met 20% korting op www.degroenezaak.nl/asn. 
Gebruik kortingscode ASN.

TiMeBoo horloges
In de huidige trend van houten accessoires en sieraden 
is bamboe een goede keuze. TiMeBoo-horloges 
hebben een warme, eerlijke uitstraling.
www.timeboo.eu   |   Gebruik kortingscode ASN.

BiologischeWijnwinkel.nl 
Wijnen met liefde voor de natuur. Dat proeft u! 
U kunt een heerlijk kennismakingspakket 
bestellen op www.biologischewijnwinkel.nl/asn.
Gebruik kortingscode ASN.

Cayboo
Cayboo gelooft dat bamboe een rol speelt in 
een duurzame, groene en mooie wereld.
Van bamboe worden de mooiste producten gemaakt.
www.cayboo.nl   |   Gebruik kortingscode ASN.

Tony's Chocolonely
Je favoriete reep met een persoonlijke wikkel? 
Met Tony’s 'Wikkelcreator' heb je ‘m zo gemaakt. 

www.tonyschocolonely.com
Gebruik kortingscode ASN.
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Het is altijd leuk om iemand blij te maken met een mooi cadeau. Zeker als dit ook 
duurzaam is geproduceerd. Wij hebben daarom een aantal webshops geselecteerd 
waar u mooie producten met een goed verhaal koopt. Nú met 20% korting.
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Je bent nooit te oud om mooie herinne-
ringen aan muziek te hebben. Dat bleek 

toen Anne Elschot (31) en Tim Trooster 
(29) verzorgingshuizen in Amsterdam en 
omgeving bezochten met de Tijdmachine. 
Dat is een mobiele kamer ingericht in 
jaren ’60-stijl. Ouderen stappen hier 
onder begeleiding van vrijwilligers terug 
in de tijd. ‘Met de Tijdmachine nemen we 
mensen mee naar de tijd waarin ze in de 
kracht van hun leven waren’, vertelt Tim. 
‘Vrijwilligers praten met hen over wat 
ze deden toen ze jong waren, wat ze 
leuk vonden en wat ze graag nog 
zouden willen doen.’ Zo kan een verzor-
gingshuis activiteiten plannen 
die aansluiten bij de wensen van de 
ouderen.  
Anne: ‘Het belangrijkste thema dat uit de 
gesprekken naar voren kwam was muziek. 
In combinatie met de gezelligheid van de 
oude kroeg van vroeger. Zo kwamen we op 
het idee van Gouwe Ouwe.’ Bij Gouwe 
Ouwe maken Tim en Anne er samen met 
de ouderen, vrijwilligers, familie en 
vrienden een ouderwets gezellige middag 
of avond van. De huisband De Tijdmachi-
nisten speelt grote hits uit de jaren ’60, 
van The Beatles tot Johnny Jordaan. Er is 
geen vast programma, de muzikanten 
reageren op de zaal. Gouwe Ouwe is er 
voor woon-zorgcentra, maar ook wijk-
centra en het lokale dorpshuis kunnen 
Gouwe Ouwe boeken. •  

Kijk voor meer informatie 
en filmpjes op: 
www.gouwe-ouwe.nu.

Gouwe Ouwe, muziekfestijn voor ouderen

Herinnert u zich 
deze nog?

TWEE UUR LIVEMUZIEK WINNEN?
Het muziekfestijn Gouwe Ouwe geeft 
nieuwe energie, mooie herinneringen 
en geluksmomenten. Daar draagt de 
ASN Bank graag aan bij door dit initiatief 
te sponsoren. Bent u zelf toe aan een 
avondje terug in de tijd in uw woon-zorg-
centrum? Of gunt u iemand anders deze 
geweldige ervaring samen met zijn of 
haar medebewoners? Mail dan vóór 
15 oktober naar team@voordewereld-
vanmorgen.nl onder vermelding van 
‘Gouwe Ouwe’, en vertel waarom en voor 
wie u dit bezoek aanvraagt. De redactie 
van voordewereldvanmorgen.nl kiest 
samen met Gouwe Ouwe één aanvraag. 
De winnaar krijgt bericht en de datum 
wordt in overleg bepaald.

Muziek haalt mooie herinneringen boven. Ook, of misschien wel 
juist bij ouderen. Daarom bedachten Anne Elschot en Tim Trooster 
Gouwe Ouwe, een fi jne muzikale middag of avond voor ouderen.
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De Consumentenbond onderzocht 
recent de mening van klanten over 

hun bank. In dit onderzoek scoorde de 
ASN Bank mooie cijfers:

• Ons rapportcijfer was 8,6; alleen 
Triodos Bank scoorde even hoog.

• Alle ondervraagde klanten gaven ons 
een voldoende of hoger.

• We kregen het hoogste cijfer voor 
service (8,5). Van de ondervraagde 
ASN-klanten was maar liefst 98% 
tevreden over onze service.

• We kregen het hoogste cijfer voor de 
verhouding tussen kosten en service 
(8). Klanten waarderen onder meer 
dat zij rente ontvangen op hun betaal-
rekening.

Klanten ASN Bank 
meest tevreden

Peildatum: mei 2015

Onvrede over grootbanken  Uit het 
onderzoek blijkt dat veel mensen onte-
vreden zijn over hun bank. Vier tot vijf 
procent van de klanten van grootbanken 
wil overstappen. Dat is veel meer dan 
vorig jaar. Onvrede over de beloningen 
en bonussen speelt daarbij een rol.
Een ander pijnpunt zijn de kosten, in het 
bijzonder de verhouding tussen tarief-
verhogingen enerzijds en de afbouw van 
de diensten anderzijds. Ook over de 
klachtenafhandeling en de mate waarin 
zij als klant centraal staan, zijn veel 
klanten van grootbanken ontevreden. •

Meer informatie over dit onderzoek, dat elk jaar plaatsvindt, leest u in de Consumen-
tenGeldgids van juli/augustus 2015.
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De spaarrentes zijn laag. Van vrienden 
en familie hoort u dat beleggen op 

de langere termijn waarschijnlijk meer 
oplevert. Interessant, denkt u, maar wie 
belegt neemt ook risico’s. Bovendien 
heeft u weinig zin of tijd om u te ver-
diepen in de fi nanciële markten. Zoals 
veel spaarders heeft u vooral behoefte 
aan een eenvoudige oplossing waar u 
weinig omkijken naar heeft. Wat kan de 
ASN Bank u bieden? 

Risico’s spreiden  Belangrijk bij 
beleggen is de risico’s te beperken door 
beleggingen breed te spreiden. Niet 
alleen over vermogenscategorieën 
(aandelen en obligaties), economische 
sectoren en regio’s. Maar ook over veel 
verschillende individuele aandelen en 
(staats)obligaties. Dat vraagt nogal wat 
kennis en economisch inzicht van de 
belegger. Daarom zijn fondsen al jaren 
populair. Als u belegt in een fonds, zorgt 
de fondsbeheerder voor de spreiding. 
Fondsbeheerders begrijpen waar de 
kansen en risico’s liggen. Zij analyseren 
voortdurend alle factoren die hun beleg-
gingen beïnvloeden en spreiden het 
beleggingsrisico. Zo nemen ze u het werk 
uit handen. Wilt u daarom in een fonds 
beleggen? Dan is de vraag: welk fonds 
kies ik? 

Eén fonds  Het ASN Duurzaam Mix-
fonds heeft in één portefeuille zowel 
aandelen als obligaties. Deze twee 
beleggingscategorieën reageren vaak 
verschillend op marktsituaties, wat het 
beleggingsrisico van het fonds vermin-

dert. Het ASN Duurzaam Mixfonds heeft 
daardoor een middelhoog risico: kleiner 
dan aandelenfondsen, maar hoger dan 
obligatiefondsen. Het is belangrijk dat u 
bepaalt of dit risico bij u past. Als het 
risico voor u acceptabel is, is dit dan het 
fonds voor u? Ja, als u voor gemak kiest. 
U hoeft namelijk maar in één fonds te 
beleggen om uw geld te spreiden over 
meer beleggingscategorieën. Nee, als u 
meer uitgesproken ideeën heeft over 
duurzaam beleggen. Wilt u beleggen in 
bijvoorbeeld groenprojecten, micro-
kredieten of milieubedrijven, dan zijn 
er andere fondsen voor u beschikbaar bij 
de ASN Bank. 

Duurzaam beleggen loont  Als u 
belegt in het ASN Duurzaam Mixfonds, 
draagt u uw steentje bij aan de duurzame 
wereld. Het fonds belegt in aandelen van 
ondernemingen en staatsobligaties van 
landen die verantwoord omgaan met 
mens, natuur en klimaat. Kunt u daarom 
minder rendement verwachten dan als u 

belegt in een niet-duurzaam fonds? Nee, 
integendeel: de prestaties van duurzame 
fondsen doen niet onder voor die van 
niet-duurzame fondsen. Zo won het 
ASN Duurzaam Mixfonds dit jaar puur 
op basis van zijn fi nanciële prestaties 
de prestigieuze vwd cash Fund Award 
in de categorie mixfondsen. Deze werd 
uitgereikt door een onafhankelijke 
partij. Hoe komt het dat duurzame 
fondsen zo goed kunnen presteren? 
Ondernemingen die verantwoord, 
duurzaam handelen en vooroplopen met 
duurzame innovaties, hebben hun zaken 
op orde. Ze lopen bijvoorbeeld minder 
risico op milieuschandalen. En de landen 
waarin het ASN Duurzaam Mixfonds 
belegt, worden geselecteerd op zowel 
duurzame aspecten als hun gezonde 
betalingsbalans. We gaan niet af op de 
steeds wisselende informatie van rating-
bureaus, maar beoordelen landen zelf op 
de langere termijn. 

Het ASN Duurzaam Mixfonds vergeleken 
met twee vergelijkbare mixfondsen van 
Triodos (duurzaam) en van Nationale 
Nederlanden (voorheen ING; niet-duur-
zaam):

ASN Duurzaam Mixfonds 
Gemakkelijk duurzaam 
vermogen opbouwen 
• Geen zorgen over spreiding
• U belegt voor een sociale, groene wereld
• Maandbeleggen middelt de instapkoers

Rendementen NN Dynamic Triodos Sustainable ASN Duurzaam
per 13-8-2015 Mixfonds 3 Mixed Fund Mixfonds

1 jaar 14,7% 15,1% 17,8%

3 jaar* 10,9% 9,4% 12,3%

5 jaar* 9,3% 8,3% 9,7%

Kosten (per jaar over 
belegd vermogen) 0,60% 0,78% 0,70%

* Gemiddeld nettorendement per jaar  Bron: Morningstar
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Maandbeleggen  Stel dat u wilt 
starten met beleggen, wanneer begint u 
dan? Doordat de koersen schommelen, 
is het ‘juiste instapmoment’ lastig te 
bepalen en loopt u het risico aan te kopen 
op een ongunstig moment. De oplossing 
is eenvoudig: maandbeleggen bij de 
ASN Bank. U geeft ons dan opdracht om 
periodiek voor een vast bedrag participa-
ties in een of meer ASN Beleggingsfond-
sen te kopen. Het voordeel van maand-
beleggen is dat de schommelingen in 
het koersverloop juist in uw voordeel 
kunnen werken. Want voor uw (bijvoor-
beeld) 100 euro krijgt u meer aandelen 
als de koers lager is. En als de koers hoog 
is, koopt u automatisch minder aande-
len. Dat leidt tot een aantrekkelijke 
gemiddelde aankoopsom. Daar staat 

tegenover dat het met maandbeleggen 
zeker is dat u niet alles op één gunstig 
moment koopt. 

Zo gaat u in drie stappen maandbeleggen:
1. U opent een rekening ASN Optimaal-

beleggen. Met deze rekening kunt u 
participaties in de ASN Beleggings-
fondsen aan- en verkopen. 

2. U geeft uw bank opdracht om regel-
matig – bijvoorbeeld elke maand – 
automatisch een bedrag over te 
boeken van uw betaalrekening naar 

De waarde van uw beleggingen kan fl uctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. Het ASN Duurzaam Mixfonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. De 
Wft-beheerder van het fonds is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN Duurzaam Mixfonds zijn 
opgenomen in het register van de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het beleg-
gingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds. Dit waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaam-
heidscriteria van de ASN Bank. 
Voor het ASN Duurzaam Mixfonds is een prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar 
via www.asnbank.nl/beleggen. Lees de EBi voordat u besluit het beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag 
niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

ASN Optimaalbeleggen. Heeft u een 
betaalrekening bij de ASN Bank, dan 
logt u in bij ASN Online Bankieren. 
Onder Sparen links op de pagina ziet u 
Automatisch sparen. Daar geeft u de 
opdracht voor automatische overboe-
king.

3. U geeft de opdracht tot maandbeleg-
gen. Als u bent ingelogd in ASN Online 
Bankieren ziet u onder Beleggen links 
op de pagina Orders. U klikt hierop, 
selecteert uw beleggingsrekening en 
klikt op Naar ASN Beleggen. U klikt 
het fonds van uw keuze aan. Daar 
voert u uw kooporder in, met ‘maan-
delijks’ als frequentie. •
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ASN Duurzaam Aandelenfonds  
De beleggingen in Technicolor, Nordex en 
Svenska Cellulosa AB presteerden in juli goed. 
Het fonds kocht onder meer aandelen van 
AkzoNobel, Smurfi t Kappa, Trina Solar en 
Hammerson. AkzoNobel is een internationaal 
vooraanstaande producent van verf, coatings 
en specialistische chemicaliën. Voordat het 
bedrijfsactiviteiten opzet in risicolanden, 

onderzoekt het mogelijke schendingen van 
arbeidsrechten. Ook spant AkzoNobel zich in 
om zijn milieubelasting te minimaliseren. Het 
fonds verkocht aandelen van onder meer 
Telefónica, Persimmon en Edward Life-
sciences. Dit laatste bedrijf voldeed niet meer 
aan de duurzaamheidscriteria. 

ASN Duurzaam Obligatiefonds
De daling van het renteniveau veroorzaakte in 
juli een stijging van de waarde van de obliga-
tieportefeuille. Het belang in Portugese 
staatsleningen droeg positief bij aan het 
fondsrendement, terwijl de onderwogen 
positie in Italië rendement kostte. Het gewicht 
van de verschillende landen in de portefeuille 
wordt bepaald door hun duurzaamheidsscore 

en terugbetaalcapaciteit. Op basis hiervan 
verdeelde het fonds de instroom van nieuwe 
beleggingsgelden en de ontvangen rente over 
staatsobligaties van de diverse landen. 

ASN Duurzaam Mixfonds
Beide beleggingscategorieën – aandelen en 
obligaties – behaalden in juli positieve rende-
menten. De belangrijke Amerikaanse econo-
mie veerde weer op van het zwakke eerste 
kwartaal, maar is bepaald niet meer zo krach-
tig als in 2014. De sterke dollar en lage olieprijs 
gooien zand in de motoren van netto-export 
en investeringen. Onderliggend zien we ook 

bedreigingen voor de winstgroei en in de vorm 
van opgelopen voorraden. Op macro-econo-
misch gebied zijn we daarom wat terughou-
dender geworden. Tussentijds hebben we het 
licht overwogen belang van aandelen omgezet 
in een neutraal belang.  

ASN Milieu & Waterfonds
De zwakke ledmarkten drukten in juli het 
rendement. Door een voorraadcorrectie 
kampte Epistar nog altijd met een vertraging 
in de seizoensgebonden opleving van tv-ach-
tergrondverlichting. De hevige prijsconcur-
rentie in de algemene lichtmarkten zette de 
marges van Epistar onder druk. De subsector 
duurzame en alternatieve energie dreef het 

rendement op, aangevoerd door SMA Solar 
Technology. Dit bedrijf verhoogde zijn omzet- 
en winstverwachtingen voor het hele jaar 
omdat de vraag naar zijn PV-omvormers 
groter is dan verwacht. Ook specialisten in de 
verwerking van gevaarlijk afval, zoals Steri-
cycle, deden het goed. 

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 90,05 110,11  3,85%  36,84%  23,54%  17,44%

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 30,18 29,85  -2,55%  4,78%  5,11%  3,96%

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 24,54 28,54  -0,82%  21,63%  17,39%  12,87% 

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 82,09 89,14  -0,14%  18,46%  13,26%  10,11%
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ASN Groenprojectenfonds

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
De best presterende sectoren in de portefeuille 
in juli waren gezondheidszorg en consumptie-
goederen; energie en telecommunicatie 
bleven achter. BE Semiconductor, fabrikant 
van assemblageapparatuur voor halfgeleiders, 
presteerde zwak, maar volgens ons heeft het 
bedrijf nog altijd uitstekende vooruitzichten. 
Het aandeel van printplatenfabrikant AT&S 

leverde de grootste bijdrage aan het rende-
ment. We voegden twee nieuwe aandelen toe 
aan de portefeuille. Amer Sports levert sport-
artikelen. Het bedrijf ondergaat een ingrij-
pende interne reorganisatie om de winst-
gevendheid te vergroten. SIG is een 
kwaliteitsbedrijf op het gebied van isolatie-
materialen en andere bouwmaterialen.

Het fonds fi nancierde in het tweede kwartaal 
Windpark Kreekraksluis, met zestien Nordex-
windturbines. Het betrof een dertienjarige 
lening van € 42,25 miljoen. Het fonds ver-
strekte een vijftienjaarslening van € 75.000 
aan Zonnedak Amstelveen College. Deze 
lening is bedoeld voor de aanschaf van 284 
zonnepanelen voor het dak van het Amstel-

veen College. Het fonds blijft zich in het 
bijzonder richten op de windsector en werkt 
daarnaast aan een pijplijn van zonne-energie-
projecten. Een derde focus is de fi nanciering 
van zorginstellingen, met aandacht voor 
verduurzaming van zorgvastgoed.

Het rendement werd in het tweede kwartaal 
gedrukt door afwaarderingen op AzerCredit uit 
Azerbeidzjan en Comixmul uit Honduras. Met 
beide microfi nancieringsinstellingen (MFI’s) 
is het fonds in gesprek over herstructurering. 
Daar tegenover stond een opwaardering van 
Microcred Senegal. Het fonds verstrekte geen 
nieuwe leningen, maar verlengde wel leningen 

aan MFI’s in de portefeuille, voornamelijk in 
Zuid-Amerika. Zoals Fundacion Campo uit El 
Salvador. Deze MFI richt zich op kleine (vee)
boeren; 87% van de klanten woont op het 
platteland. Daardoor heeft de MFI minder last 
van concurrentie, want die bevindt zich vooral 
in de steden. Fundacion Campo is actief in vijf 
van de veertien staten in El Salvador. •

ASN-Novib Microkredietfonds

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 31,06 36,51  2,40%  30,34%  21,77%  11,77%  

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 26,87 26,69  -0,33%  2,12%  2,24%  1,84%

Koers in euro’s op  Gemiddeld rendement Gemiddeld rendement  Gemiddeld  jaarrendement Gemiddeld jaarrendement

 31-12-14 31-07-15 laatste 3 maanden  laatste 12 maanden  laatste 36 maanden  laatste 60 maanden

 55,66 53,36  -0,72%  2,65%  3,57%  4,40% 

Pagina 32 en 33: bron ASN Bank.
De rendementen die worden genoemd op 
pagina 32 en 33, zijn per 31 juli 2015 
en inclusief (herbelegd) dividend.
De waarde van uw beleggingen kan 
fl uctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds, 

ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duur-
zaam Mixfonds, ASN Duurzaam Small & 
Midcapfonds en ASN Milieu & Waterfonds 
zijn subfondsen van ASN Beleggingsfondsen 
N.V. Het ASN Groenprojectenfonds, het 
ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Beleg-
gingsfondsen N.V. zijn beleggingsinstellin-
gen. De Wft-beheerder daarvan is ACTIAM 
N.V. (ACTIAM). ACTIAM, het ASN Groen-

projectenfonds, het ASN-Novib Microkrediet-
fonds en de subfondsen van ASN Beleggings-
fondsen N.V. zijn opgenomen in het register 
van de AFM.
ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. 
(ABB) bepaalt het beleggingsbeleid van alle 
ASN Beleggingsfondsen. Dit waarborgt dat de 
beleggingen voldoen aan de duurzaamheids-
criteria van de ASN Bank.

Voor ieder ASN Beleggingsfonds is een 
prospectus en de Essentiële Beleggersinfor-
matie (EBi) beschikbaar via www.asnbank.nl. 
Lees de EBi voordat u besluit een beleggings -
fonds te kopen.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als 
beleggingsadvies.

LOOP GEEN 
ONNODIG RISICO. 

LEES DE ESSENTIËLE 
BELEGGERS-

INFORMATIE.

LOOP GEEN 
ONNODIG RISICO. 

LEES DE ESSENTIËLE 
BELEGGERS-

INFORMATIE.
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ASN Rentetarieven met ingang van 20 augustus 2015 
Dit is een overzicht van de rentetarieven op jaarbasis voor de rekeningen die op dit moment geopend kunnen worden. 
Wij bieden zowel rekeningen met een variabele rente als rekeningen met een vaste rente. Een variabele rente kan altijd 
door de bank worden gewijzigd. Een vaste rente kan niet worden gewijzigd gedurende de looptijd van de rekening. 
Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen door de bank. Datum laatste wijziging: 20 augustus 2015.

Meer informatie over de voorwaarden en rentetarieven van alle producten vindt u op www.asnbank.nl.

PARTICULIER RENTE %* KENMERKEN

Rekeningen met een variabele rente

ASN Ideaalsparen 1,00% Sparen zonder beperkende voorwaarden
  Sparen zonder minimuminleg en verplichte stortingen. 
  Op ieder moment kunt u uw spaargeld opnemen.   

ASN Jeugdsparen 1,90% Sparen voor uw kind of kleinkind
  Sparen voor kinderen tot 18 jaar. Tussentijds opnemen van 
  spaargeld is niet mogelijk, behalve voor studiekosten vanaf het 
  voortgezet onderwijs. Met steun aan kinderprojecten van Cordaid 
  en Nationaal Fonds Kinderhulp.

ASN Optimaalbeleggen 1,00% Beleggen in de ASN Beleggingsfondsen
  Snel en eenvoudig beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. 
  Over het geld dat u niet belegt, ontvangt u rente.

ASN Bankrekening 0,50% Betaalrekening met rente en lage kosten
  Online betaalrekening voor klanten van 18 jaar en ouder. 
  Met iDEAL, app mobiel bankieren en ASN Wereldpas.

ASN Jongerenrekening 0,50% Gratis betaalrekening met rente
  Gratis online betaalrekening voor jongeren van 12 tot 25 jaar. 
  Met iDEAL, app en ASN Wereldpas. Rood staan is niet mogelijk.

Rekeningen met een vaste rente

ASN Depositosparen  Sparen met een vaste looptijd en vaste rente
1 jaar 0,30% Looptijd naar keuze van 1 tot 10 jaar. Al mogelijk vanaf € 500. 
2 jaar 0,30% Als u uw spaargeld wilt opnemen voor het einde van de looptijd
3 jaar 0,50% betaalt u opnamekosten. U kunt kiezen of u de rente per jaar of per  
4 jaar 0,70% maand wilt ontvangen. Bij een rente-uitkering per maand is het
5 jaar 0,80% rentepercentage 0,25% lager. Hiervoor geldt een minimuminleg
6 jaar 1,00% van € 5.000. 
7 jaar 1,10% 
8 jaar 1,20% 
9 jaar 1,30%
10 jaar 1,40%

ZAKELIJK RENTE % KENMERKEN

Rekeningen met een variabele rente

ASN Sparen Zakelijk 0,90% Sparen voor uw organisatie 
  Sparen zonder minimuminleg en verplichte stortingen. 
  Op ieder moment kunt u uw spaargeld opnemen.
  Rente over het saldo tot € 5 miljoen.

ASN Beleggen Zakelijk 0,90% Beleggen in de ASN Beleggingsfondsen
  Snel en eenvoudig beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. 
  Over het geld dat u niet belegt, ontvangt u rente.

* Rente op jaarbasis, wijzigingen voorbehouden.
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Ideaal is ook actief 
op Twitter: 
@IdeaalMagazine

Tonia Dabwe @ToniaDabwe 
Leuk stuk in Ideaal van 
@asnbank over @DeScheg 
in #Deventer: energiebespa-
ring al 50% (800.000 m3). 
#mooi 

Herborika @Herborika Mooi 
interview met Pierre Wind, 
voorvechter verplichte 
smaaklessen op school in 
‘Ideaal’ van @asnbank 
asnbank.nl/particulier/
wie-zijn-wij/ideaal-maga-
zine.html

magzmaker @magzmaker
ASN bank heeft voor hun 
Ideaal Magazine gekozen 
voor @magzmaker & 
@FullmoonSI. #trots op het 
resultaat: buff.ly/1eRMQBi

VDWVM @vdwvm
Red de #bij én maak kans op 
een #workshop van een 
imker: bit.ly/1eLz5UM 
#VDWVM @IdeaalMagazine

VDWVM is het platform voor slimme ideeën voor een betere wereld. 
U kunt hier zelf een project starten, een project van een ander 
verder helpen én inspiratie opdoen. Doet u mee? Kijk op: 
www.voordewereldvanmorgen.nl.

Het eerste Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) 
vindt plaats van 29 oktober tot en met 1 november a.s. 
Vier dagen lang staat de schoonheid van de natuur 
centraal in de beste Nederlandse en internationale 
natuurfi lms en -documentaires. Daarnaast zijn er 
lezingen, gesprekken met fi lmmakers en fotopresenta-
ties. De IJsvogel, een Nederlandse fi lm van Cees van 
Kempen, gaat tijdens het WFFR in wereldpremière. 
Ook is er een bijzonder kinderprogramma. Meer infor-
matie: www.wffr.nl.

We verloten vijf maal twee kaarten voor het festival. 
Wilt u kans maken? Mail dan naar team@voordewereldvanmor-
gen.nl o.v.v. Wildlife Film Festival. Alleen de winnaars ontvangen 
van ons bericht. 

De ASN Bank Wereldprijs 2015 is begin augustus van start 
gegaan. Mensen met een slim idee voor een betere wereld door-
lopen een traject met training, coaching en spreken voor een 
groot publiek. Én ze maken kans op een geldprijs. Vijftig deel-
nemers gaan van start. Uiteindelijk zijn er vijf winnaars. 
Wilt u de deelnemers volgen? Of u laten inspireren door alle 
mooie initiatieven? Dat kan. We houden u op de hoogte via 
www.voordewereldvanmorgen.nl en via onze socialmedia-
kanalen. 
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Kaarten voor het WFFR

ASN SERVICE

ASN Bank
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
telefoon 070-356 93 33
fax 070-361 79 48
informatie@asnbank.nl
www.asnbank.nl
ASN Klantenservice 
0800 - 03 80 (gratis)

Ideaal is een uitgave 
voor klanten van de 
ASN Bank en verschijnt 
vijf keer per jaar.

Aanmelden voor de 
papieren en/of online 
versie van Ideaal: 
www.asnbank.nl/ideaal
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