Impact wereldwijd Rabobank
2020

Voeding

Azië | Dignity Kitchen
In tijden van COVID hielpen
collega’s van Rabobank in
Singapore, een social enterprise genaamd Dignity
Kitchen om maaltijden te
bezorgen aan zorgmedewerkers.

Rabobank is een wereldwijd leidende food- en agribank. We zetten onze kennis, netwerk en financiële
middelen in om samen te werken aan een oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Hiermee
versnellen we de transitie naar een ecologisch en economisch duurzaam voedselsysteem.

€105,4 miljard
Leningen Food & Agri wereldwijd

In 38 landen
actief

Europa | Lekker Lupine
Rabo Food Forward deelnemers zetten lupine op
de kaart. Dit boontje is een
plantaardige eiwitbron van
Nederlandse bodem én
stikstofbinder.

€52,3 miljard
Duurzame financiering

Aarde
Brazilië | AGRI3 Fund
Agri3 Fund investeerde
in duurzame landbouwprojecten in Brazilië
($5 mln) om uitgeputte
weilanden te herstellen
en bossen te beschermen.

China | AGRI3 Fund
Agri3 Fund investeerde
$10 mln in duurzame
landbouwprojecten in
China om boeren te
helpen over te stappen
naar duurzamere en
lucratievere peperteelt.

Chili | WWF Partnership
WWF en Rabobank
werken samen aan de
transitie naar duurzaam
beheer van agrarische
grond in de Chileense
Valdivian Ecoregion door
herstel van biodiversiteit
en landschappen.

Europa | Oatly
Rabobank hielp Oatly
aan een lening waarvan
de rente gekoppeld is
aan duurzaamheidsdoelstellingen. Bij het
behalen van deze
doelstellingen wordt de
lening goedkoper.

Brazilië | Food donation to
local food bank
Tijdens COVID leverde de
Braziliaanse NGO Banco de
Alimentos, vijf miljoen kg
voedsel aan meer dan één
miljoen mensen. Rabobank
in Brazilië doneerde 50.000
kg voedsel; genoeg voor
200.000 maaltijden.

Chili | RetroAlimenta
Foundation
Rabobank in Chili steunt de
RetroAlimenta Foundation.
Deze organisatie creëert
bewustzijn rondom en voorkomt voedselverspilling en
maakt maaltijden voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Stabiliteit
$5
miljoen

Australië | Farm to Fork
Cooking Show
Rabobank is partner van het
Australische kookprogramma
‘Farm to Fork’. Het programma brengt gezonde recepten
en verhalen van boeren die
de ingrediënten produceren.

Afrika | Carbon farming
Carbon farming haalt CO2 uit
de lucht en biedt kleine
boeren een extra verdienmodel. In een pilot in Afrika
helpt Rabobank kleine
boeren om carbon farmer te
worden.

$10
miljoen

Verspillingsvrij

co2

Europa | RaboDirect hilft
RaboDirect in Duitsland helpt lokale
horeca ondernemers en de detailhandel
met het ontwikkelen van een online
platform waar zij vouchers en tegoedbonnen kunnen aanbieden.

Australië | 2020 Food Waste report
Rabobank becijferde dat in Australië
voor $A10,3 mld. aan voedsel wordt
verspild. Rabobank helpt gezinnen
voedselverspilling terug te dringen.

Europa | Food Waste Challenge
Uit de Food Waste Challenge blijkt dat
Nederlandse restaurants en hotels gezamenlijk jaarlijks 61 miljoen kilo voedselverspilling kunnen voorkomen; een
besparingspotentieel van €582 miljoen!

Noord-Amerika | Conservis
Samen met Rabo AgriFinance ontwikkelde Conservis
software waarmee agrariërs
hun bedrijf beter financieel
kunnen managen.

Australië | Tertiary Pathways
Met het programma Tertiary
Pathways helpt de Rabobank in
Australië studenten zich voor
te bereiden op een carrière in
duurzame landbouw.

Azië | Agrocorp
Samen met FMO, verstrekte
Rabobank een financiering
aan Agrocorp. Deze wereldwijde handelaar in agrarische
producten is belangrijk voor
een betrouwbare voedselketen, biedt trainingsprogramma’s aan boeren en
committeert zich aan duurzaamheidsdoelstellingen.

