
Solidair met land van herkomst via informele giften
Het geefgedrag van niet-westerse allochtonen in 2007

ONDERZOEK 42

INLEIDING
NCDO heeft de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit gevraagd het geefgedrag van een aantal groepen 

niet-westerse allochtonen in Nederland te onderzoeken. Dit onderzoek is een aanvulling op de tweejaarlijkse studie  

“Geven in Nederland” die deze werkgroep uitvoert. Aan de hand van vragenlijsten zijn 109 Afghanen, 156 Antillianen,  

161 Marokkanen, 155 Surinamers, 161 Turken en 156 autochtone Nederlanders ondervraagd over hun geefgedrag. Er zijn 

quota gesteld op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio om tot een representatieve steekproef van de groepen te komen. 

De interviews vonden plaats van 1 juni tot en met eind augustus 2008. De gepresenteerde cijfers zijn ‘geschatte’ totaal- 

bedragen op basis van de antwoorden van de respondenten die meewerkten aan het onderzoek.

In 2007 gaven niet-westerse allochtonen  

gezamenlijk bijna 400 miljoen euro.  

Meer dan de helft van dit totaalbedrag  

(ongeveer 60%) stuurden zij naar het land 

van herkomst.

De meerderheid van de niet-westerse  

allochtonen (80%) doneert aan goede 

doelen in Nederland. Allochtonen die giften 

sturen naar het land van herkomst geven 

relatief minder vaak aan Nederlandse 

goede doelen.

Geven aan goede doelen in 
Nederland en aan het land 
van herkomst 

Tabel 1: Giften aan goede doelen in Nederland en aan land van herkomst in 2007

•	 Niet-westerse	allochtonen	gaven	in	2007	gezamenlijk	bijna	400	miljoen	euro	aan	remittances	en	goede	doelen	in	

 Nederland. 

•	 60%	van	de	giften	van	niet-westerse	allochtonen	wordt	naar	het	land	van	herkomst	gestuurd.	

•	 Levensbeschouwelijke	organisaties	ontvingen	verreweg	het	hoogste	bedrag	aan	giften	van	niet-westerse	allochtonen.	

•	 80%	van	de	niet-westerse	allochtonen	geeft	aan	Nederlandse	goede	doelen.	

•	 Indien	we	formeel	en	informeel	geven	samen	beschouwen,	geven	niet-westerse	allochtonen	gemiddeld	een	hoger	

 totaalbedrag aan giften per jaar (598 euro)  dan autochtone Nederlanders (399 euro). 

•	 Surinamers	blijken	de	meest	gulle	gevers	in	Nederland.	
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Geven aan het land van herkomst: remittances
Ongeveer de helft van de niet-westerse allochtonen stuurde in 2007 geld en goederen naar het land van herkomst. Dit komt overeen 

met 60% van de giften van niet-westerse allochtonen. Deze giften worden ook wel remittances genoemd. Zij kunnen deze vanuit  

Nederland naar het land opsturen, maar ook meenemen wanneer zij naar het land van herkomst reizen en daar het geld en de  

goederen ter plekke geven.

Het gemiddelde bedrag dat niet-westerse allochtonen aan remittances geven (316 euro per jaar) is hoger dan het gemiddelde bedrag 

dat zij aan Nederlandse goede doelen geven (211 euro per jaar). We schatten dat niet-westerse allochtonen in 2007 in totaal  

ongeveer een kwart miljard euro in giften naar het land van herkomst stuurden.

Verreweg het grootste deel van de remittances (87%) is bestemd voor familieleden. Afghanen en Surinamers sturen ook remittances 

naar vrienden en Turken, Marokkanen en Afghanen sturen ook remittances naar dorps- of stadsgenoten. Opvallend is dat ongeveer 

een tiende van de niet-westerse allochtonen, en bij Afghanen zelfs een derde, geeft aan goede doelen in het land van herkomst. 

De overgrote meerderheid van de remittances wordt in het land van herkomst gebruikt voor basisbehoeften, zoals: voedsel, onder-

dak, onderwijs en medische zorg. Antillianen en Surinamers besteden remittances ook aan sociale behoeften: bijvoorbeeld kleding, 

mobiele telefoons en bruiloften. Slechts een klein deel wordt aan zakelijke activiteiten besteed.

Geven aan Nederlandse goede doelen
Kijken we naar het geefgedrag in Nederland, dan zien we dat de levens- 

beschouwelijke instellingen in 2007 verreweg het grootste bedrag aan giften  

en goederen ontvingen (59 miljoen euro) van niet-westerse allochtonen,  

gevolgd door maatschappelijke en sociale doelen (26 miljoen euro),  

internationale hulp (22 miljoen euro) en gezondheid (18 miljoen euro).  

Niet-westerse allochtonen geven relatief even veel aan internationale hulp  

als autochtonen. Veertien procent van de totale giften aan goede doelen  

van niet-westerse allochtonen en vijftien procent van de totale giften van  

autochtonen is bestemd voor internationale hulp. 

Niet-westerse allochtonen geven veelal via de collectebus aan de deur, en het 

inleveren van kleding is ook populair. Dit zijn twee vormen van geven die ook populair zijn onder autochtonen. Het geven via vast 

donateurschap en via goede doelen loterijen zijn  

veel minder populair onder niet-westerse allochtonen dan onder autochtonen.
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NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en  
ondersteunt hen daarbij met informatie, subsidie en adviezen. NCDO laat regelmatig onderzoek uitvoeren 
naar de betrokkenheid binnen de Nederlandse samenleving bij Internationale Samenwerking. Dit is een 
samenvatting van één van deze onderzoeken. Het volledige onderzoeks-rapport en een overzicht van de 
onderzoeken van NCDO kunt u vinden op www.ncdo.nl
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Informeel en formeel geven
Een ander onderscheid dat binnen geven gemaakt kan worden is dat tussen formeel en informeel geven. Met formeel geven wordt 

het geven aan zaken voor het algemeen nut, zoals het geven aan goede doelen aangeduid. Informeel geven is het geven dat zich 

richt op familie en vrienden. Eén op de acht huishoudens in Nederland geeft informeel. 

Wanneer we alleen het formele geven  

in Nederland in ogenschouw nemen  

dan geven autochtonen per huishouden  

gemiddeld meer (277 euro) dan  

niet-westerse allochtonen (211 euro).  

Indien we ook informele giften aan het  

land van herkomst en informele giften  

in Nederland erbij betrekken, geven  

niet-westerse allochtone gezinnen gemid-

deld een hoger totaalbedrag (598 euro)  

dan autochtone gezinnen (399 euro).  

De verklaring hiervoor moet worden gezocht 

in de verplichtingen die niet-westerse alloch-

tonen voelen ten opzichte van familieleden 

en vrienden in het land van herkomst.  

Surinamers blijken de meest gulle gevers 

van Nederland te zijn. Zij zijn niet alleen 

guller dan alle andere groepen niet- 

westerse allochtonen, maar ook guller  

dan autochtonen. 

Tabel 2: Formeel en Informeel geven


