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Virtueel dichtbijRabobank RoermondEcht steunt Amy Biehl  foundation

In het kader van een studiereis rond het thema ‘interculturele dialoog’, onder  
leiding van de Roermondse psychologe en leiderschapscoach Annette Man-Mul, 
maakte Ron Stevens in Kaapstad kennis met het werk van de Amy Biehl Foundation 
én haar gepassioneerde voorzitter Kevin Chaplin. “Een even indrukwekkende als 
inspirerende ontmoeting voor alle reisdeelnemers”, zegt Annette Man-Mul. “Een 
belangrijke boodschap van Chaplin en de Amy Biehl Foundation is dat verzoening 
en verbinding leiden tot energie en onderlinge verantwoordelijkheid. Met behulp 
van speciale programma’s wordt jonge mensen een mogelijkheid geboden aan 
hun toekomst te werken, om te beginnen met het verbeteren van hun talenten en 
vaardigheden. De blijdschap en de toewijding waarmee dat – in soms de armoe-
digste omstandigheden – gebeurt, is iets dat wij nauwelijks kunnen bevatten.”

Annette, die inmiddels optreedt als ambassa-
deur van de stichting, gelooft dat de basis van 
het succes van de Amy Biehl Stichting schuilt in 
het werken vanuit een filosofie die de Afrikaners 
‘Ubuntu’ noemen. Volgens het Afrikaanse  
principe van ‘Ubuntu’ kan er pas écht verbinding 
tussen mensen ontstaan als zij respect betonen 
aan de waarden van de ander(en). “Ubuntu draait 
om toewijding en relaties tussen mensen  
onderling. Het woord is afgeleid van ‘Umuntu  
Ngmuntu Ngbantu’, dat betekent: ‘een mens is 
een mens omdat er anderen zijn’. Het Ubuntu-

concept is diep verankerd in de Afrikaanse cultuur en staat met zijn centrale, 
verbindende waarden lijnrecht tegenover de individuele westerse cultuur. In de 
Afrikaanse cultuur bestaat een mens voornamelijk als lid van de groep, terwijl in 
de westerse cultuur meer de nadruk ligt op de mens als uniek individu. Die sterke 
Afrikaanse cultuur van verbondenheid en onderlinge betrokkenheid sluit perfect 
aan bij de kernwaarden van de Rabobank. 

“We hebben ook 
een mondiale 
verantwoordelijkheid”

Amy Biehl
Amy Biehl was een Amerikaanse studente die 
zich vanaf 1993 vol overgave wijdde aan het 
ontwikkelen van de multiculturele  democratie 
ZuidAfrika. Tijdens een bloe dige demonstratie 
op 25 augustus 1993, werd Amy Biehl op  
tragische wijze vermoord, toen ze enkele  
zwarte collega’s  terugreed naar hun township. 
Als eer betoon aan Amy's liefde voor ZuidAfrika 
en haar geloof in verzoening, steunden Amy's 
ouders het amnestieverzoek van de  mannen 
die hun dochter van het leven beroofden. Om 
het werk van hun dochter voort te  zetten, 
richtten Amy's ouders in 1997 de Amy Biehl 
Foundation op.  Momenteel werken twee van 
de mannen die Amy Biehl vermoordden voor 
de stichting, waarmee ze een rolmodel zijn wat 
betreft verzoening en het beteren van je leven. 

Amy Biehl Stichting 
De Amy Biehl Foundation (ABF) is een  
nonprofitorganisatie met de thuisbasis in 
Kaapstad, ZuidAfrika. De stichting,gedragen 
door vrijwilligers, heeft een breed maatschap
pelijk spectrum maar heeft als kerntaak het 
ontwikkelen en versterken van de jeugd in de 
townships in en rond Kaapstad met behulp 
van educatieve en culturele programma’s; 
bewust in de uren dat de kinderen uit school 
komen maar de ouders nog niet thuis zijn van 
hun werk. Niet alleen om de kids van straat te 
houden en te beschermen tegen negatieve 
invloeden (drugs, criminaliteit, geweld), maar 
vooral om ze een beschermde omgeving te 
bieden. Een plek waar ze extra onderwijs  
kunnen genieten, sport of muziek beoefenen 
en wegwijs worden gemaakt op het gebied 
van seksualiteit, aidspreventie, milieu en  
maatschappij.  

Info: www.amybiehl.org

Email:  r.c.m.n.stevens@roermondecht.rabobank.nl

 acl@kerntact.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt niet op bij de eigen 
gemeentegrenzen. Daarom levert onze bank ook bewust een bijdrage 
aan de Rabobank Foundation die zich nadrukkelijk richt op projecten in 
ontwikkelingslanden. “Maar ook als lokale bankgemeenschap hebben we 
een mon diale verantwoordelijkheid. Daarom hebben we besloten om ook 
rechtstreeks ons steentje bij te dragen aan een betere wereld”, zegt adjunct
directeur Particulieren Ron Stevens. “Het project dat wij hebben geadopteerd 
is het Amy Biehl Project, een project dat zich richt op het ontwikkelen en 
versterken van de jeugd in de townships in ZuidAfrika.”

Ron Stevens (adjunct-directeur Particulieren) 

en psychologe Annette Man-Mul.


