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Verbeterde methode voor het schatten van giften
De schattingen van het geefgedrag van huishoudens in dit hoofdstuk en in deel B zijn 
gebaseerd op generalisaties van gegevens uit steekproeven, waaronder een groot aantal 
vermogende Nederlanders. De gegevens zijn gewogen op basis van gegevens van het 
CBS over het gebruik van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Bovendien hebben 
we de schattingen robuuster gemaakt door de invloed van uitschieters te beperken. 
De verbeterde methode heeft tot correcties geleid in eerder gepubliceerde cijfers over 
2015 en leidt ook tot een trendbreuk. De met de nieuwe methode gecorrigeerde cijfers 
over 2015 zijn aangegeven met een sterretje. Meer informatie over de generalisatie en 
de trendbreuk leest u in de methodologische verantwoording.
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Tabel 1.2: Percentage van huishoudens dat geld en goederen geeft en de waarde van giften, 2015

In 2018 geven huishoudens in Nederland 
voor €2,4 miljard aan goede doelen in 
de vorm van geld of goederen (zie tabel 
1.1). De gemiddelde gift per huishouden 
is €308. Meer dan 80% van de huishou-
dens geeft geld of goederen aan goede 
doelen. De helft van de huishoudens 
geeft meer dan €79. 

Een vergelijking met de vorige meting 
over 2015 (zie tabel 1.2) laat een toename 
zien in de waarde van giften van huis-
houdens met ongeveer 10%. De stijging 
is groter dan de inflatie in de periode 

2015-2018 (3,4%). De gemiddelde gift 
nam toe van €286 in 2015 naar €308 in 
2018. De stijging is het resultaat van ho-
gere giften in de vorm van geld. De waar-
de van geldgiften is gestegen van €236 
in 2015 naar €265 in 2018. De waarde 
van goederen is juist licht gedaald: van 
€50 in 2015 naar €44 in 2018. Het deel 
van de huishoudens dat goederen geeft 
is gedaald, van 38% in 2015 naar 31% in 
2018. We zien ook een lichte daling van 
het percentage dat geld geeft, van 82% 
in 2015 naar 80% in 2018.

1.1 Nederlandse huishoudens geven €2,4 miljard

Tabel 1.1: Percentage van huishoudens dat geld en goederen geeft en de waarde van giften, 2018
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We geven meer, maar niet als 
percentage van het bbp
Figuur 1.1 laat zien hoe de waarde van 
giften van geld en goederen als aandeel 
van het bruto binnenlands product (bbp) 
en de consumptieve bestedingen zich 
ontwikkeld heeft sinds 1997. We zien een 
toename van 1997 tot 2001, een stabili-
satie in 2003 en een daling na 2005. Na 
2011 zien we weer een stijging. In 2018 is 
de waarde van giften als percentage van 
de bestedingen van huishoudens 0,46%, 
vrijwel gelijk aan het percentage in 2015 
(0,45%). De waarde van giften door 
huishoudens als percentage van het bbp 
bleef ook ongeveer gelijk: in 2018 was 
het 0,35%, in 2015 0,34%. 

Figuur 1.1: Waarde van giften in geld en goederen door Nederlandse huishoudens ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), 
1997-2018
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1.2 Giften van geld stijgen verder

Figuur 1.2 laat zien dat fluctuaties in het 
totaal gegeven bedrag in giften van geld 
en goederen vooral veroorzaakt worden 
door veranderingen in de waarde van 
giften in de vorm van geld. In 2018 
is 86% van de totale waarde van de 
bijdragen van huishoudens in de vorm 
van giften van geld. Na een stijging in de 
waarde van giften in de periode 1997-
2003 zien we een daling tot 2011, waarna 
het bedrag weer stijgt.

Figuur 1.2: Totaal gegeven bedrag aan geld en goederen in miljoenen euro’s, 1997-2018 (nominale waarde, niet gecorrigeerd voor inflatie)
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1.3 Trends in geefgedrag in geld en goederen gecorrigeerd voor inflatie

Figuur 1.3: Waarde van geld en goederen in miljoenen euro’s door Nederlandse huishoudens, 1997-2018 (reële waarde, gecorrigeerd voor 
inflatie ten opzichte van prijspeil 2015)

In figuur 1.3 zien we de nominale en 
reële waarde van het geefgedrag van 
Nederlandse huishoudens in geld en 
goederen. De reële waarde geeft het 
geefgedrag gecorrigeerd voor prijsinfla-
tie, ten opzichte van het basisjaar 2015. 
De reële waarde van giften stijgt sinds 
2011, maar ligt ook in 2018 nog onder 
het tot nu toe hoogste niveau van 2003.
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Figuur 1.4: Percentage van de huishoudens dat geld en goederen geeft, 1995-2018

1.4 Acht van de tien huishoudens geeft 

Figuur 1.4 laat het percentage van huis-
houdens zien dat geeft: 80% geeft geld, 
31% geeft goederen, en 83% geeft geld of 
goederen. Sinds 2007 zien we een daling 
in het percentage van huishoudens dat 
geld en/of goederen aan goededoelenor-
ganisaties geeft, met een eenmalige piek 
in 2013. 
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1.5 Het gemiddelde bedrag in de vorm van giften is gestegen

Figuur 1.6: Waarde van giften van geld en goederen onder huishoudens die geven, 1997-2018 (in €)

Figuur 1.5: Waarde van giften van geld en goederen onder alle huishoudens, 1997-2018 (in €)

Wanneer we in figuur 1.6 naar het 
gemiddelde kijken onder alleen de huis-
houdens die geven, dan zien we vanaf 

2013 een toename. Giften van geld onder 
donateurs liggen in 2018 15% hoger dan 
in 2015. De waarde van gedoneerde goe-

deren onder huishoudens die goederen 
doneren ligt in 2018 wat hoger dan in 
2015. 

In figuur 1.5 zien we de trend in het 
gemiddelde gegeven bedrag in de vorm 
van giften en goederen onder alle huis-

houdens. De giften van geld stijgen sinds 
2011. Na de trendbreuk zet de stijging 
zich verder door. De waarde van giften in 

de vorm van goederen is in 2018 hetzelf-
de als in 2001.  
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Figuur 1.7: Robuuste beschrijvende statistieken van geldgiften, 2001-2018 (in €)

1.6 Ook in robuuste statistieken een toename in 2018

De toename in het geefgedrag in 2018 
is niet veroorzaakt door uitschieters. 
Dit blijkt uit figuur 1.6, die robuuste 
trends laat zien in giften in geld. Omdat 
gemiddelden sterk kunnen worden 
beïnvloed door uitschieters hebben we 
het robuuste gemiddelde berekend, dat 
de invloed van de allerhoogste bedragen 
vermindert. In de methodologische ver-
antwoording lichten we deze procedure 
nader toe. We laten ook de ontwikkeling 
zien in de mediaan – het bedrag dat pre-
cies op de helft ligt van wat huishoudens 
geven, in het eerste kwartiel– het bedrag 
dat de 25% minst gevende huishoudens 
geven – en het derde kwartiel – het be-
drag dat de 25% meest gevende huishou-
dens geven. In al deze statistieken zien 
we nauwelijks verandering tot 2009. 

Daarna zien we het robuuste gemiddelde 
dalen tot in 2013. In 2015 zien we echter 
weer een toename. Deze toename zet 
zich door na de trendbreuk in 2018. 

De mediaan en de grens van het derde 
kwartiel stijgen vanaf 2011. Na de 
trendbreuk zetten deze stijgingen zich 
voort. Daarnaast zien we in 2018 ook de 
grens van het eerste kwartiel stijgen: de 
25% minst gevende Nederlanders geven 
gemiddeld €40, flink meer dan in 2015. 
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1.7 Vermogende huishoudens doneren hogere bedragen

Figuur 1.8: Gemiddelde en mediaan van giften per vermogenscategorie (in €)

Vermogende huishoudens zijn verant-
woordelijk voor een groot deel van het 
totale geefgedrag. Figuur 1.8 geeft het 
gemiddelde gegeven bedrag aan giften 
per vermogenscategorie weer. Huis-
houdens met een vermogen tot €5.000 
geven gemiddeld €109. Voor de groep 
huishoudens met een vermogen van 
€200.000 tot €500.000 is dit €481. Voor 
de huishoudens met een vermogen bo-
ven de miljoen is het gemiddelde €1.350. 

De figuur geeft ook de mediaan weer, 
waarmee we de invloed van uitschieters 
beperken. Voor huishoudens met een 
vermogen tot €5.000 ligt de mediaan 
op €40. Dit betekent dat de helft van de 
huishoudens in deze categorie minder 
dan €40 geeft. In de groep huishoudens 

met een vermogen van €200.000 tot 
€500.000 geeft de helft minder dan 
€187. In de hoogste vermogenscategorie 
(€1 miljoen of meer) geeft de helft min-
der dan €822. Zowel het gemiddelde als 
de mediaan wijzen uit dat vermogende 
Nederlanders veel hogere bedragen do-
neren dan Nederlanders met een kleiner 
vermogen. 
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Tabel 1.3: Aantal huishoudens (x 1000) naar vermogenscategorie (bron: CBS, maatwerk)

Figuur 1.9: Gebruik van de giftenaftrek naar vermogen (bron: CBS, maatwerk; in %)

Tabel 1.4: Bedrag aan giftenaftrek (in €) en aandeel (in %) naar vermogenscategorie (bron: CBS, maatwerk)

Toename aantal vermogende Nederlanders en hun aandeel in het geefgedrag

Gegevens over de vermogensverdeling 
in Nederland die het CBS op ons verzoek 
heeft geleverd laten zien dat het aantal 
huishoudens met een vermogen van 1 mil-
joen of meer sinds 2011 is toegenomen. 
Het gebruik van de giftenaftrek neemt 
toe met de hoogte van het vermogen, zo 
laat figuur 1.9 zien. In de afgelopen jaren 
waarover we gegevens hebben verkregen 
zijn zeer vermogende huishoudens steeds 
vaker gebruik gaan maken van de giften-
aftrek. Het gebruik van de giftenaftrek 
neemt juist af onder minder vermogen-
de particulieren. De scheefheid in het 
gebruik van de giftenaftrek is daardoor 
toegenomen.
Het bedrag dat vermogende huishou-
dens aan giftenaftrek opvoeren blijft de 
afgelopen jaren ongeveer gelijk, zo blijkt 
uit tabel 1.4. 
De toename van het aantal vermogen-
de huishoudens en het percentage dat 
gebruik maakt van de giftenaftrek zorgt 
ervoor dat het totaalbedrag aan giftenaf-
trek door vermogende Nederlanders is 
toegenomen. De scheefheid is groot. In 

2018 neemt de rijkste 0,1% van de huis-
houdens in Nederland, met een vermo-
gen van €10 miljoen of meer, 9% van het 

totaalbedrag aan giftenaftrek voor haar 
rekening. 
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Tabel 1.6: Percentage van de huishoudens dat giften van geld geeft en gemiddelde bedragen onder de huishoudens die geven,  
voor 2015 en 2018

1.8 Een kleiner deel van de huishoudens geeft grotere bedragen

Het beeld dat we hebben gezien voor alle 
giften bij elkaar opgeteld zien we nog 
duidelijker als we naar het geefgedrag 
per doel kijken. De top drie van popu-
lairste doelen voor giften in geld is niet 
veranderd: het vaakst geven huishou-
dens aan gezondheid (62%), op ruime af-
stand gevolgd door internationale hulp 
(32%) en natuurbehoud (31%). Voor de 
meeste doelen zien we een daling van 
het percentage van de huishoudens dat 
geeft. Tegelijk zagen we eerder dat het 
percentage huishoudens dat in 2018 aan 
minstens één doel geeft (80%), nage-
noeg hetzelfde is als in 2015 (81%). Dit 
betekent dat huishoudens aan minder 
verschillende doelen zijn gaan geven. 

We zien ook dat het gemiddelde bedrag 
onder gevende huishoudens voor de 
meeste doelen is gestegen, met name op 
het terrein van kerk en levensbeschou-
wing, gezondheid, en sport en recreatie. 
De hoogte van giften aan cultuur, milieu 
en overige doelen is in 2018 juist lager 
dan in 2015. 
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1.9 Giften in de vorm van goederen zijn afgenomen

In het percentage van huishoudens dat 
goederen geeft zien we een daling van 
37% in 2015 naar 31% in 2018. Tabel 1.7 
laat zien dat de twee populairste doelen 
die huishoudens met goederen steunen 
net als in 2015 maatschappelijke en soci-
ale doelen (14%) en internationale hulp 
(9%) zijn. We zien voor deze doelen een 
daling in het percentage dat goederen 
geeft, maar de waarde van de gedoneer-
de goederen is in 2018 wat hoger dan in 
2015. Het bedrag voor de ‘overige doelen’ 
is relatief groot. Dit komt waarschijn-
lijk doordat respondenten niet precies 
weten in welke categorie zij goederen 
zoals schoenen, kleding en andere 
spullen die zij in een container doen of 
aan een kringloopwinkel geven, kunnen 
plaatsen. 

Tabel 1.7: Percentage van de huishoudens dat giften van geld geeft en gemiddelde bedragen onder de huishoudens die geven,  
voor 2015 en 2018
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De verdeling van de filantropische taart
Hoe zijn de giften van geld en goederen verdeeld over de verschillende doelen? Met andere woorden, hoe ziet de filantropische taart 
eruit? Figuur 1.10 laat zien dat het grootste deel van alle giften van huishoudens naar kerk en levensbeschouwing gaat (31%), gevolgd 
door gezondheid (20%), internationale hulp en nationale acties (16%) en milieu, natuur en dieren (11%).

In deel B van het boek treft u uitgebreide analyses aan van de bijdragen per doel.

Figuur 1.10: Het aandeel van de totale waarde van giften van geld en goederen door huishoudens dat doelen ontvangen
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1.10 Giften aan lokale goededoelenorganisaties veel lager in 2018

Huishoudens geven minder vaak aan 
lokale goededoelenorganisaties. Tabel 
1.8 laat zien dat het percentage van de 
huishoudens dat geeft aan lokale goede-
doelenorganisaties in 2018 veel lager ligt 
dan in voorgaande jaren. We zien lagere 
percentages bij de meeste lokale goede-
doelenorganisaties. Sportverenigingen 
zijn in 2018 nog steeds het populairste 
lokale doel, maar zitten onder het niveau 
van de jaren ervoor. 

Tabel 1.9: Gemiddeld gedoneerde bedrag aan lokale goededoelenorganisaties onder huishoudens die hebben gegeven, 2007-2018 (in €)

Tabel 1.8: Percentage van huishoudens dat geeft aan lokale goededoelenorganisaties, 2007-2018

Tabel 1.9 laat zien dat ook de gemiddelde 
bedragen onder de donateurs van lokale 
goededoelenorganisaties zijn gedaald. 
De gemiddelde bedragen aan klein-
schalige goede doelen op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking zijn 
ongeveer gehalveerd. De stijging die we 
eerder zagen in de bedragen vanaf 2011 
is in 2018 bij de meeste lokale doelen 
weer ongedaan gemaakt. De daling zien 
we niet bij buurtverenigingen en lokale 
culturele instellingen. 
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Nederlanders kunnen op verschillende manieren kiezen voor een goed doel. De verde-
ling tussen spontaan versus bewust kiezen voor de doelen is ongeveer gelijk verdeeld. 
Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan spontaan te geven wan-
neer iets op hun pad komt wat zij belangrijk vinden. De andere 45% zegt een bewuste 
keuze te maken voor de doelen die ze steunen. 
Nadat er een goed doel is gekozen, kunnen gevers zich op verschillende manieren bin-
den aan goede doelen. Ondanks dat er een toename is in het percentage dat zich voor 
een langere tijd aan een goed doel bindt, geeft het grootste gedeelte (73%) aan eenma-
lig of voor een korte periode te geven aan goede doelen. De overige groep (27%) geeft 
aan zich voor een langere tijd aan een specifiek goed doel te binden. Incidentele giften 
zijn vooralsnog populairder, maar figuur 1.12 laat wel een afname zien. 

Nederlanders geven vooralsnog voornamelijk 

eenmalig voor een korte periode

1.11 Vaste donateurschappen toegenomen

Er is een breed scala aan manieren om 
aan goededoelenorganisaties te geven. 
Hieronder beschrijven we hoe Nederlan-
ders in de loop van het kalenderjaar heb-
ben gegeven. We maken onderscheid 
tussen (1) gepland geven, (2) incidenteel 
geven en (3) geven met profijt/kopen.

Vast donateurschap neemt toe
Het doneren via een vast donateurschap 
neemt sinds 2011 toe. Figuur 1.11 laat 
zien dat deze stijging zich ook dit jaar 
heeft doorgezet. Iets minder dan de 
helft van de huishoudens geeft aan te 
geven via een vast donateurschap. We 
zien een toename in het percentage 
van de huishoudens dat via een perio-
dieke schenking geeft. Het percentage 
huishoudens met een vaste bijdrage aan 
de kerk (21%) is sinds 2009 ongeveer 
constant gebleven. Huishoudens geven 
nauwelijks door een vaste inhouding op 
het loon (2%). 

Figuur 1.11: Manieren van gepland geven door huishoudens, 2005-2018 (in %)
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Incidenteel geven neemt verder af
Figuur 1.12 laat zien dat de meest popu-
laire vormen van incidentele giften de 
huis-aan-huiscollecte (68%) en kleding 
in de container (67%) zijn. De populari-
teit van deze twee manieren van geven 
neemt wel af. Het percentage van huis-
houdens dat geeft via sponsoring (54%) 
is sinds 2007 stabiel. 
Naast de huis-aan-huiscollecte zijn er 
andere vormen van collectes zoals een 
collecte op straat. Figuur 1.13 laat zien 
dat in veel vormen van collectes de 
dalende trend sinds 2011 zich verder 
doorzet. Dit geldt voor collectes op straat 
(van 48% in 2011 naar 38% in 2018), 

collectes in de kerk (van 37% in 2007 
naar 22% in 2018) en collectes in winkels 
(van 33% in 2005 naar 17% in 2018). Een 
uitzondering op deze dalende trends zijn 
collectes via een vereniging, tijdens ma-
nifestaties, en op het werk. Hier zien we 
een lichte stijging of geen verandering 
in vergelijking met de vorige editie.

Figuur 1.12: Manieren van incidenteel geven, 2005-2018 (in %)

, zie paragraaf 1.12)



68 | Geven in Nederland 2020

1. | GEVEN DOOR HUISHOUDENS

Figuur 1.13: Manieren van geven door huishoudens, 2005-2018 (in %)

Nederlanders besluiten voornamelijk per gift hoeveel ze geven
Nederlanders kunnen op verschillende manieren besluiten hoeveel ze geven aan 
goede doelen. Figuur 1.14 geeft het percentage weer van Nederlanders die op een 
bepaalde manier besluiten hoeveel ze willen geven aan goede doelen. Bijna twee 
derde geeft aan per donatie te besluiten over het bedrag (64%). Een vijfde geeft een 
vast bedrag per jaar. Slechts een kleine groep (4%) zegt een vast percentage van het 
inkomen te doneren. 

Figuur 1.14: Percentage respondenten dat op een bepaalde manier besluit hoeveel ze 
geven
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Figuur 1.15: Manieren van geven met profijt/kopen voor een goed doel, 2005-2018 (in %)

Geven met profijt en iets kopen 
voor een goed doel
Figuur 1.15 laat zien dat de populariteit 
van de Nationale Postcode Loterij en 
de VriendenLoterij ongeveer gelijk is 

gebleven. Bij de BankGiro loterij, de 
Lotto, en krasloten zien we dat de daling 
die zichtbaar is sinds 2015 zich verder 
doorzet. 
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1.12 Een op de zes huishoudens geeft weleens online

Dit jaar hebben we uitgebreid gevraagd 
naar online geven. Ongeveer één op 
de zes huishoudens (16%) geeft aan 
het afgelopen jaar online gedoneerd te 
hebben. Wanneer Nederlanders online 
doneren, dan doen ze dit meestal via 
crowdfunding. Ongeveer één op de 
negen huishoudens (11%) zegt op deze 
manier te hebben gegeven. Crowdfun-
ding richt zich op het ophalen van geld 
via een online omgeving (crowdfunding 
platform), waarbij potentiële donateurs 
vooraf kunnen lezen waar de actie voor 
is, hoeveel geld er nodig is en wie de 
initiatiefnemer is. Vaak ondersteunt de 
initiatiefnemer de actie met een pro-
motiefilmpje. De gegevens die wij hier 
presenteren bevatten zowel donaties aan 
Nederlandse crowdfunding platforms, 
als aan buitenlandse platforms. 
Ondanks dat andere vormen van 
crowdfunding aanslaan bij de Neder-
landse bevolking (Crowdfundingcijfers.
nl, 2019; Van Teunenbroek, 2019), lijkt 
het erop dat in Nederland filantropische 
crowdfunding nog niet zijn ‘crowd’ heeft 
gevonden. Slechts een kleine groep 
Nederlanders doneert aan crowdfunding 
projecten. Daarnaast zijn de donatiebe-
dragen op jaarbasis laag, namelijk €43 
onder respondenten die geven. Als Ne-
derlanders via crowdfunding doneren, 
dan doneren ze meestal eenmalig (57%), 
of 2-3 keer per jaar (39%). 

 
Vier verschillende typen crowdfunding
Crowdfunding gaat niet alleen over het inzamelen van donaties. Er zijn vier ver-
schillende typen crowdfunding: (1) donatie, (2) beloning, (3) lening, en (4) aande-
len. In dit hoofdstuk analyseren wij alleen crowdfunding op basis van donaties en 
beloningen. Dit noemen we ook wel filantropische crowdfunding (van Teunen-
broek, 2016): hierbij is de input (het donatiebedrag) van een donateur groter dan 
de tegenprestatie. Bij crowdfunding op basis van donaties ondersteunen dona-
teurs zonder enige tegenprestatie een project. Bij crowdfunding op basis van een 
beloning krijgen donateurs wel een (kleine) tegenprestatie, die zij vaak zelf kunnen 
uitkiezen. In 2018 was filantropische crowdfunding goed voor 10% van het totale 
geefbedrag voor crowdfunding (Crowdfundingcijfers.nl, 2019). De overige 90% 
komt binnen via crowdfunding op basis van lening of aandelen. Bij crowdfunding 
in de vorm van een krediet lenen financiers een bepaald bedrag aan een onderne-
mer. Bij crowdfunding op basis van aandelen ontvangen financiers een aandeel van 
het bedrijf in ruil voor hun financiering. Crowdfunding op basis van een lening of 
aandelen is sinds de economische crisis die na 2008 de economie in zijn greep hield 
steeds populairder geworden, maar is geen filantropie. 

Onder respondenten die een crowd-
fundingproject hebben gesteund blijkt 
de relatie met de initiatiefnemer een 
belangrijke motivatie te zijn om te 
geven, zo blijkt uit figuur 1.16. De meest 
genoemde reden om te doneren is de 

relatie met de initiatiefnemer (34%). Als 
Nederlanders de initiatiefnemer kennen, 
dan is het in de meeste gevallen een 
vriend (47%), een familielid (30%) of een 
collega (23%).

Nederlanders steunen vooral crowdfunding projecten waarvan ze de 
initiatiefnemer kennen
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Figuur 1.16: Motivaties voor geven aan een crowdfunding project (in %)

Bij crowdfunding kunnen zowel goede-
doelenorganisaties als privépersonen 
een project starten om giften in te zame-
len. De respondenten die aan crowdfun-
dingprojecten hebben gegeven noemen 
de bekendheid van de organisatie niet 
vaak als belangrijkste reden om te geven 
(10%). Vaker noemen respondenten het 
belang van het project als reden om te 
doneren (22%). 

Bij crowdfunding is het gebruikelijk dat 
gevers kleine tegenprestaties krijgen 
aangeboden, zoals op Voordekunst, 
Kickstarter NL en Cinecrowd. De tegen-
prestaties kunnen uiteenlopen van een 
geschreven bedankje tot een rondleiding 
door een museum. Slechts een kleine 
groep gevers (10%) zegt voornamelijk te 
geven vanwege de tegenprestatie. 
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1.13 Manieren waarop Nederlanders geven en gevraagd zijn

Van de respondenten geeft een meer-
derheid (58%) aan in de twee weken 
voorafgaande aan het onderzoek niet 
benaderd te zijn door goededoelenorga-
nisaties. Tabel 1.10 laat zien dat wanneer 
respondenten wel benaderd zijn, dit 
in de meeste gevallen gebeurt in een 
huis-aan-huiscollecte (22%), via een 
collecte op straat (9%), met het verzoek 
iemand te sponsoren (9%) of een loterij-
actie (8%). 

Tabel 1.10 geeft ook het percentage 
weer van Nederlanders die, mits ze zijn 
gevraagd, ook daadwerkelijk geven. De 
hoogste kans op een gift na gevraagd te 
zijn vinden we in de kerk, moskee, tem-
pel of synagoge (58%). Verzoeken zijn 
vaker niet dan wel succesvol bij collectes 
op straat (36%), collectes aan de deur 
(35%) en via het internet/e-mail/sociale 
media.

We zien de hoogste bedragen als reactie 
op een collecte in een kerk, moskee, 
tempel of synagoge. Een klein aantal 
uitschieters beïnvloedt dit bedrag sterk. 
De helft van de respondenten die op 
deze manier geeft doneert minder dan 
€9. De laagste bedragen zien we bij de 
twee methodes die het vaakst worden 
ingezet door goededoelenorganisaties 
om Nederlanders te benaderen, namelijk 
de huis-aan-huis collecte en de collecte 
op straat. De helft van de respondenten 
doneert daarbij minder dan €3.

Tabel 1.10: Manieren waarop Nederlanders gegeven en gevraagd zijn te geven
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 1.14 Andere manieren van geven naast geld

Naast geld geven aan goede doelen kun-
nen Nederlanders ook op andere manie-
ren bijdragen aan een betere wereld. Op 
welke manier willen Nederlanders het 
liefst iets doen voor goede doelen? Tabel 
1.11 laat zien dat Nederlanders aangeven 
te willen bijdragen door persoonlijk 
voor iemand uit hun eigen omgeving 
te zorgen (16%). Daarnaast is milieube-
wuster of duurzamer leven een manier 
waarop Nederlanders iets voor een goed 
doel willen doen (14%). Vrijwilligers-
werk is naast het geven van geld een veel 
genoemde manier om te dragen aan een 
betere wereld (13%). Slechts een beperkt 
deel geeft aan dat ze het liefste geld 
geven (7%). Eén op negen Nederlanders 
wil op geen enkele manier bijdragen aan 
goede doelen (11%). 

Wat vinden ouderen de belangrijkste 
manier om een bijdrage te leveren, en 
wat vinden jongeren de belangrijkst 
manier? In de special kijken we of er een 
verschil is tussen ouderen en jongeren 
in hun voorkeuren voor verschillende 
manieren om bij te dragen aan goede 
doelen.

Tabel 1.11: Andere manieren van geven (in %)

We zien de wens om milieubewuster te leven ook terug in de reacties op de vraag 
hoe goededoelenorganisaties eventuele ergernis kunnen verminderen. Responden-
ten geven als tip aan goede doelen om het aantal brieven en post in het algemeen te 
verminderen.  

 
Respondent aan het woord

Minder post sturen en het mogelijkheid maken om aan
 te kunnen geven geen post meer te willen ontvangen. 

Alleenstaande hoger opgeleide man, 63 jaar, geeft aan goede doelen
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1.15 Wie geeft er? 

Hoe ziet het geefgedrag van de ver-
schillende demografische groepen in 
Nederland eruit? In tabel 1.12 staan de 
resultaten weergegeven van analyses die 

deze vragen beantwoorden. We bekijken 
zowel de kans dat Nederlanders uit ver-
schillende groepen geven als het gemid-
delde bedrag dat zij per jaar geven. We 

maken hiervoor gebruik van multipele 
regressieanalyse, waarmee we statistisch 
rekening houden met verschillen tussen 
de groepen. 

Tabel 1.12: Achtergrondkenmerken van huishoudens die geven en een hoger bedrag geven
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We zien de vrijgevigheid van Nederlan-
ders terug onder zeer uiteenlopende 
bevolkingsgroepen. De kans op een gift 
is hetzelfde onder mannen en vrouwen, 
maar mannen geven wel hogere bedra-
gen. Huishoudens met kinderen geven 
even vaak als huishoudens zonder kin-
deren, maar huishoudens met kinderen  
geven wel hogere bedragen. Nederlan-
ders ouder dan 55 jaar geven vaker en 
ook hogere bedragen dan Nederlanders 
van 35 jaar of jonger. In de generatie-
special blijkt dat de meeste verschillen 
tussen leeftijdsgroepen niet veroorzaakt 
worden door het ouder worden, maar 
door generatieverschillen. Verschillen 
in de kans om te geven naar het hebben 
van een eigen huis verdwijnen als we 
rekening houden met andere kenmer-
ken van huishoudens. Nederlanders met 
betaald werk doneren minder vaak en 
ook lagere bedragen dan Nederlanders 
zonder betaald werk. Gepensioneerde 
Nederlanders doneren even vaak en 

vergelijkbare bedragen als Nederlanders 
met betaald werk. Huishoudens met 
een hoger inkomen geven vaker en ook 
hogere bedragen dan huishoudens met 
een lager inkomen. 
Onder gelovige respondenten liggen 
de percentages gevers en de gegeven 
bedragen hoger dan onder niet-gelovi-
gen. Rooms-katholieken geven vaker 
en hogere bedragen dan niet-gelovige 
respondenten. Protestanten geven ook 
vaker en hogere bedragen dan niet-ge-
lovige respondenten, maar dit verschil 
verdwijnt wanneer we rekening houden 
met de frequentie van kerkbezoek. In 
de generatiespecial zien we dat kerke-
lijkheid een belangrijke verklaring is 
voor geefgedrag en verschillen tussen 
generaties.
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1.16 Huishoudens met een migratieachtergrond

Tabel 1.13: Percentage van huishoudens met een migratieachtergrond dat geld en goederen geeft en waarde van de giften, 2018

Figuur 1.17: Percentage van de huishoudens met een migratieachtergrond dat geeft, 2013-2018 (in %)

In deze paragraaf bespreken we hoeveel 
geld Nederlandse huishoudens met een 
migratieachtergrond aan goede doelen 
hebben gegeven. 
Onder huishoudens met een migra-
tieachtergrond verstaan wij in dit 
onderzoek huishoudens waarvan de 
respondent of diens ouders een Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaan-
se achtergrond heeft. Hoe verschilt het 
geefgedrag tussen deze groepen? Tabel 
1.13 geeft de cijfers weer van het geefge-
drag in 2018. We zien dat onder huis-
houdens met een migratieachtergrond 
het gemiddelde bedrag €286 is. Van de 
huishoudens geeft 79% geld of goederen 
aan goede doelen. 

Figuur 1.17 geeft het percentage van 
huishoudens met een migratieachter-
grond weer dat geeft in de jaren 2013, 
2015 en 2018. We zien een afname in het 
percentage van gevers onder Surinaam-
se en Antilliaanse huishoudens sinds 
2013.
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Figuur 1.18: Gemiddelde bedrag aan giften van huishoudens met een migratieachtergrond, 2013-2018 (in €)

Tabel 1.14: Percentage van de huishoudens met een migratieachtergrond dat giften van geld geeft en waarde van giften onder de  
huishoudens die geven

Figuur 1.18 geeft de gemiddelde donatie-
bedragen weer. We zien dat terwijl het 
percentage gevers onder Marokkaanse 
huishoudens is afgenomen, het dona-
tiebedrag is toegenomen. In de andere 
groepen zien we een daling in het dona-
tiebedrag. 

Doelen waaraan huishoudens met 
een migratieachtergrond geven
Het percentage van huishoudens met 
een migratieachtergrond dat geeft is 
het hoogste op het terrein van kerk en 
levensbeschouwing (65%). Dit doel 
ontvangt ook de hoogste gemiddelde 
bedragen. Daarnaast geeft 50% van de 

huishoudens aan gezondheid. Cultuur 
is minder populair onder huishoudens 
met een migratieachtergrond, slechts 
5% geeft hieraan. Huishoudens met een 
migratieachtergrond die goederen done-
ren doen dat vaak aan kerk en levensbe-
schouwing (40%). 
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Tabel 1.15: Manieren waarop respondenten met een migratieachtergrond gegeven hebben en gevraagd zijn te geven

Manieren waarop huishoudens met een migratieachtergrond gevraagd 
zijn te geven aan goededoelenorganisaties

Het percentage van de huishoudens met 
een migratieachtergrond dat geeft ligt 
voor de meeste doelen lager (met uitzon-
dering van kerk en levensbeschouwing) 
dan onder huishoudens zonder een 
migratieachtergrond. Een verklaring 
hiervoor die we hebben onderzocht en 
uit kunnen sluiten is dat huishoudens 
met een migratieachtergrond minder 
vaak benaderd worden door goededoe-
lenorganisaties. Van de respondenten 
met een migratieachtergrond geeft iets 
meer dan de helft (52%) aan in de twee 
weken voorafgaande aan het onderzoek 
benaderd te zijn door goededoelenor-
ganisaties. Onder huishoudens zonder 
migratieachtergrond is dit percentage 
lager, 42%. De huis-aan-huis collecte 
bereikt huishoudens met en zonder 
migratieachtergrond in gelijke mate, 
respectievelijk 21% en 22%. Het per-
centage van de huishoudens met een 
migratieachtergrond dat gevraagd is te 
geven in een collecte op straat (16%) ligt 
duidelijk hoger dan onder huishoudens 
zonder een migratieachtergrond (9%). 

Een kanttekening is dat de tabel zich 
beperkt tot de methodes waarvan de 
groepsgrootte groot genoeg was om een 
percentages weer te geven en gemid-
delde te berekenen. Voor wat betreft 
het meedoen aan een loterij, iets kopen 
aan de deur en radio- en televisieacties 
waren er te weinig respondenten om een 
percentage te geven.

Wanneer een huishouden met een 
migratieachtergrond gevraagd is via 
een huis-aan-huis collecte, is de kans op 
een gift met 65% duidelijk hoger dan bij 
huishoudens zonder een migratieachter-
grond (35%). De gemiddelde bedragen 
liggen ook hoger onder huishoudens 
met een migratieachtergrond dan bij 
huishoudens zonder migratieachter-
grond, bij zowel een huis-aan-huis 
collecte (€6 versus €4) als bij collectes op 
straat (€11 versus €4). Echter, bij collectes 
via de kerk, moskee, tempel of synagoge 
ligt het bedrag lager, namelijk op €11 
versus €82 onder huishoudens zonder 
migratieachtergrond. 
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Geven onder Nederlanders met een 
niet-westerse migratieachtergrond
Als we alleen giften aan fondsenwervende goededoelenorganisaties bekijken 
dan ontstaat er een vertekend beeld over het geefgedrag van Nederlanders 
met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij doen namelijk veel aan religi-
euze giften en informele geldzendingen aan familie en vrienden in het buiten-
land (zgn. remittances). 
Voor haar masterscriptie analyseerde Hafsa el Yakoubi (2019) de giften van 
Nederlanders met een niet-westerse herkomst in 2015 op basis van de gege-
vens uit het vorige Geven in Nederland onderzoek. Uit de analyses blijkt dat 
28% van de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond geeft 
in de vorm van remittances, 42% van de respondenten aan religieuze doelen 
en 70% van de respondenten aan niet-religieuze doelen (zoals gezondheid, 
maatschappelijke doelen of internationale hulp). Figuur 1.19 geeft een overzicht 
van de hoogte van de giften. Remittances blijken de grootste waarde te hebben: 
€200 miljoen. Daarna volgen religieuze doelen met €168 miljoen en niet-religi-
euze doelen met €123 miljoen. 

Deze doelen sluiten elkaar overigens niet uit. Niet-westerse migranten die niet 
alleen in de vorm van remittances geven maar ook aan religieuze doelen geven 
ook hogere giften. Hieruit blijkt dat de verschillende vormen van geven elkaar 
niet vervangen, maar vaak naast elkaar bestaan.

Figuur 1.19: Totaal gegeven bedragen per jaar door niet-westerse migranten-
groepen, 2015 (in € miljoenen)



80 | Geven in Nederland 2020

1. | GEVEN DOOR HUISHOUDENS

1.17 Hoe presteert de tegenprestatie?

Soms levert een gift aan een goed doel 
een tegenprestatie op. Denk hierbij aan 
een cadeautje of gratis toegang. Naast 
deze meer traditionele tegenprestaties 
zijn er ook minder gebruikelijke tegen-
prestaties mogelijk zoals het geven van 
input, waarbij een donateur medezeg-
genschap krijgt over een activiteit die zij 
steunt. De mogelijkheid voor het geven 
van input zien we voornamelijk bij 
crowdfunding projecten waarbij de ini-
tiatiefnemers een product ontwikkelen. 
Welke tegenprestatie stimuleert Neder-

landers het sterkste om meer te geven 
en welke tegenprestatie zorgt ervoor dat 
Nederlanders minder gaan geven?
Figuur 1.20 laat het percentage van 
respondenten zien dat aangeeft minder, 
hetzelfde, of meer te gaan geven als goe-
de doelen een bepaalde tegenprestatie 
aanbieden. Van alle tegenprestaties die 
we genoemd hebben geven de respon-
denten aan dat ze het terugkoppelen 
van informatie over wat er met de gift 
gebeurd is en de mate waarin het doel 
bereikt is (updates) het aantrekkelijkste 

vinden. Voor updates is de groep die 
meer zou geven (22%) vijf keer groter 
dan de groep die minder zou geven (4%). 
Daarnaast geven respondenten aan dat 
het aanbieden van een vermeerdering 
van de eigen gift door een andere partij 
een aantrekkelijke reden is om meer te 
geven. Van de respondenten zegt 20% 
meer te gaan geven als goede doelen een 
vermeerdering aanbieden en 4% zou 
minder geven. 

Figuur 1.20: Percentage van respondenten die aangeven minder, hetzelfde, of meer te gaan geven als goede doelen een bepaalde tegen-
prestatie aanbieden
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Voor enkele tegenprestaties blijkt de 
groep die zegt er minder door te geven 
groter te zijn dan de groep die zegt meer 
te gaan geven. Dit zien we terug bij het 
geven van erkenning: het publiek maken 
van iemands naam. Dit opvallende 
resultaat suggereert dat het in Neder-
land de norm is dat mensen niet moeten 
pronken met hun giften. 
Voor de meeste tegenprestaties is de 
groep die zegt meer te gaan geven (onge-
veer) even groot als de groep die minder 
zou geven. Dit zien we bij het aanbieden 
van een product dat mede door de dona-
tie mogelijk is gemaakt. Denk bijvoor-
beeld aan een kleine draadloze oplader 
als tegenprestatie voor een gift aan een 
crowdfundingproject dat geld inzamelt 
voor de ontwikkeling van draadloze 
opladers. Een ander voorbeeld is het ont-
vangen van een cadeau dat niet mogelijk 
is gemaakt door een project, maar daar 
los van staat, zoals een pen, ansichtkaart 
of knuffelbeer.

Goededoelenorganisaties kunnen tegen-
prestaties niet zomaar achterwege laten, 
ook al zeggen respondenten dat ze daar-
door niet meer of minder zullen geven. 
Ook wanneer bepaalde tegenprestaties 
Nederlanders niet stimuleren om meer 
te geven, dan kunnen zij nog wel een 
voorwaarde zijn om überhaupt iets te 
geven. Er blijken duidelijke verschillen 
te zijn tussen ouderen en jongeren in 
de voorkeur voor tegenprestaties. In de 
special gaan we hierop in. 

Respondent aan het woord

“Mijn dochter (van toen 6) vond het raar dat je een cadeautje 
krijgt als je lid wordt, dat kunnen ze toch veel beter gebruiken 
voor die Nederlanders of dieren, zei ze, en ik moet toch lid worden 
omdat ik dat wil en niet voor het cadeautje, mama?? Slim kind”

Vrouw, alleenstaand, 51 jaar, opleiding MBO, geeft niet aan goede doelen
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1.18 Opvattingen over goededoelenorganisaties 

Naast het feitelijke geefgedrag brengen 
we in Geven in Nederland ook de opvat-
tingen over geefgedrag en over goede-
doelenorganisaties in kaart. Het gaat 
hier om de percepties van de responden-
ten, die niet altijd waar hoeven te zijn. 

Goededoelenorganisaties vervul-
len een belangrijke rol
Net als in de vorige editie zien we dat 
iets meer dan de helft van de responden-
ten van mening is dat goede doelen een 
belangrijke functie in de maatschappij 
vervullen. Sinds 2014 zien we in tabel 
1.16 een stijging in het percentage van 
Nederlanders dat aangeeft dat goede 
doelen een effectieve bijdrage leveren 

aan de problemen in de wereld, van 29% 
in 2014 naar 38% in 2019. Daartegen-
over staat dat ongeveer de helft van de 
respondenten aangeeft van mening te 
zijn dat veel van het geld dat naar goede 
doelen gaat verspild wordt. Een kwart 
zegt dat veel goede doelen slecht werk 
leveren (25%) en één op de zes vindt dat 
geld geven aan een goed doel geen zin 
heeft (16%). 

Figuur 1.21: Opvattingen van respondenten die geven aan goede doelen en respondenten die niet geven aan goede doelen (% dat het ‘eens’ 
of ‘helemaal eens’ is met de stelling)

Tabel 1.16: Opvattingen over de goededoelenorganisaties (% dat het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ is met de stelling)

Nederlanders die aan goede doelen 
geven zijn duidelijk positiever in hun 
opvattingen over goededoelenorga-
nisaties, zo laat Figuur 1.21 zien. Het 

verschil is het kleinste voor de stelling 
over verspilling, waar ook onder gevers 
een (nipte) meerderheid het mee eens is. 
Voor de andere stellingen is de relatief 

kleine groep Nederlanders die niet geeft 
aan goede doelen twee tot drie keer 
minder positief.



Geven in Nederland 2020 | 83 

Figuur 1.22: Percentage van de respondenten dat zegt zich ‘wel eens’ te ergeren aan het aantal verzoeken om giften

Ergernis gaat voornamelijk over 
de middelen die goede doelen 
inzetten om in contact te komen
Figuur 1.22 laat zien dat de frequentie 
waarmee goededoelenorganisaties om 
giften vragen veel Nederlanders stoort. 
Acht op de tien respondenten zegt zich 
hier weleens aan te ergeren. Dit percen-
tage is niet veranderd in de loop van de 
tijd. Respondenten die niet geven zeg-
gen vaker zich weleens te ergeren aan 
de frequentie waarmee zij verzoeken om 
giften ontvangen (88%) dan responden-
ten die wel geven (80%). 
Als we kijken naar de mate van ergernis 
zien we een iets genuanceerder beeld. 
In de vorige editie van het onderzoek 

vroegen we de respondenten die aan-
gaven zich weleens te ergeren hoe sterk 
die ergernis was. Ongeveer de helft van 
deze respondenten (48% - dat wil zeggen 
40% van alle respondenten) antwoordde 
zich ‘een beetje’ of ‘bijna niet’ te ergeren 
aan de frequentie van verzoeken. Slechts 
één op de tien respondenten (12% van 
degenen die eerder aangaven zich wel 
eens te ergeren) gaf aan zich ‘sterk’ te 
ergeren aan het aantal verzoeken. De er-
gernis is dus niet heel groot. Om beter in 
kaart te brengen waar respondenten zich 
aan ergeren hebben we dit jaar respon-
denten de ruimte gegeven om in open 
antwoorden zelf te beschrijven waar ze 
zich aan ergeren. 

Het grootste gedeelte van degenen die 
zich weleens ergeren (42%) geeft aan de 
middelen die goededoelenorganisaties 
gebruiken om contact te maken niet 
prettig te vinden (zie tabel 1.21). Het gaat 
hier om het sturen van post, cadeaus, 
brochures, en acceptgiro’s. Verder geven 
respondenten aan dat de frequentie van 
vragen (20%), manier van aanspreken 
(14%), en de kosten die goededoelen-
organisaties maken (12%) bij hen voor 
ergernis zorgen. Een klein deel (5%) 
geeft aan zich te ergeren aan de hoe-
veelheid goede doelen of het tijdstip van 
vragen (3%). 

Tabel 1.17: Redenen voor eventuele ergernis (% van respondenten die zeggen zich ‘wel eens’ te ergeren)
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Tabel 1.18: Suggesties om ergernis te verminderen (% van respondenten die zeggen zich ‘wel eens’ te ergeren)

Suggesties om ergernis te ver-
minderen gaan voornamelijk over 
communicatie
Wat zouden goededoelenorganisaties 
kunnen doen om ergernis te vermin-
deren? We hebben de respondenten in 
een tweede open vraag om suggesties 
gevraagd. In tabel 1.18 hebben we deze 
suggesties gecategoriseerd. Opvallend 
is dat slechts 9% als suggestie geeft dat 
goededoelenorganisaties minder vaak of 
zelfs helemaal niet om giften vragen. Dit 
duidt erop dat niet zozeer de frequentie 
van verzoeken voor veel Nederlanders 
een probleem is, maar de manier waarop 
goededoelenorganisaties communice-
ren over hun werk.
De meeste suggesties die respondenten 
doen die zich weleens ergeren (36%) 
gaan dan ook over de manier waarop 
goededoelenorganisaties communice-
ren. De context waarin zij dit doen is 
belangrijk. Dit blijkt ook uit onderzoek 
dat branchevereniging Goededoelen-
Nederland heeft laten uitvoeren (Zest 
Marketing, 2020). In dat onderzoek 
beantwoordden respondenten eerst de 
vraag of zij bereid waren goede doelen te 
steunen als er zich een grote ramp voor-

doet, zoals een tsunami of een aardbe-
ving. Meer dan de helft (61%) antwoord-
de ‘zeker’ of ‘zeer zeker’. Vervolgens zei 
39% van de respondenten het ‘zeker’ 
of ‘zeer zeker’ aanvaardbaar te vinden 
dat goededoelenorganisaties belacties 
houden om giften te werven. Nog eens 
32.5% koos ‘neutraal’ in antwoord op 
deze vraag. 
In GIN zegt bijna drie op de tien respon-
denten dat zij minder ergernis zouden 

ervaren wanneer goededoelenorgani-
saties minder indringend om giften 
zouden vragen. Ook geven responden-
ten (14%) als suggestie dat goededoe-
lenorganisaties meer met elkaar samen 
kunnen werken. Tenslotte doet ongeveer 
één op de acht concrete suggesties om 
de uitgaven te beperken (13%), bijvoor-
beeld aan televisiereclames en cadeau-
tjes. 

Respondent aan het woord

Wat zouden goededoelenorganisaties volgens u moeten doen om ergernis te 
verminderen?
 Ingezette middelen om in contact te komen minder  
 dwingend maken

“Vroeger’ kwam men tijdens erkende actieweken (hart-stich-
ting, KWF, MLD-stichting etc.) aan de deur met een collecte-
bus. En dan kon je eenmalig iets geven. Tegenwoordig komt men 
steeds meer aan de deur met de vraag om donateur te worden. 
Eenmalig iets geven kan dan niet meer of wordt bemoeilijkt 
omdat je dan via de website je donateurschap meteen moet op-

zeggen nadat je de eerste keer gedoneerd hebt. Ik moet te veel doen om eenmalig iets te geven 
en dus geef ik dan niets meer. Dit vind ik jammer, want ik ben best van plan wat te geven”
 
 Man, alleenstaand, 52 jaar, HAVO-VWO, geeft aan goed
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Het vertrouwen in goededoelenor-
ganisaties is weer wat hoger
Na een flinke daling in de periode 
2006-2016 zien we dat het vertrouwen 
in goededoelenorganisaties in 2019 weer 
wat hoger ligt dan in voorgaande jaren. 
Het deel van de respondenten dat veel 
of erg veel vertrouwen heeft in goede-
doelenorganisaties is wat hoger dan in 
voorgaande jaren en het percentage dat 
geen of weinig vertrouwen heeft in goe-
dedoelenorganisaties is wat lager. Het 
vertrouwen in de overheid is ook hoger 
in 2019 dan in 2016 en in 2012. 

Tabel 1.19: Vertrouwen in goededoelenorganisaties en de overheid (in %) 

Weinig Nederlanders kennen de Erkenning voor goededoelenorganisaties van het CBF 
Vanaf 2016 is het CBF-Keur voor goede doelen vervangen door de Erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Eerder 
zagen we dat de kennis van het CBF-keurmerk daalde, van 44% in 2010 naar 33% in 2016. Het nieuwe systeem is nog bij weinig mensen 
bekend. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan te weten wat het keurmerk Erkend Goed Doel van het CBF.

Figuur 1.23: Bekendheid van het CBF-Keur en de Erkenning (in %)

Respondent aan het woord

Waar stoort u zich aan wanneer goede doelen om giften vragen

 Ingezette middelen om in contact te komen

“Aan alle papieren reclame. Dit geld zouden 
zij beter kunnen besteden voor het goede doel. Via radio tv en 
sociale media zijn de Nederlanders goed te bekijken. Wij moeten 
langzaam af van alle brievenbus acties. Hier verdwijnt alles me-
teen in de papier bak”

Vrouw, gehuwd, 64 jaar, opleiding MAVO, geeft aan goede doelen
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