
Beleggen in microkrediet 
met You-Save

Met You-Save beleg je in de beste microkredietfondsen 

van Nederland. Dit betekent extra zekerheid en minder risico. 

De afgelopen 5 jaar haalden deze fondsen samen gemiddeld 

2,9% netto rendement per jaar. Uniek is dat ze hun hele bestaan 

alleen positieve rendementen hebben behaald.

Microkredietfondsen waarin je belegt met You-Save

•  ASN-Novib Microkredietfonds: opgericht in 1996

•  Triodos Fair Share Fund: opgericht in 2002

•  Actiam Financial Inclusion Fund: opgericht in 2014  

   (vanaf voorjaar 2020)

Beleggen in microfinanciering

Met You-Save beleg je in microfinancieringen. Zo help je 

ondernemers in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld met 

leningen die ze anders niet krijgen. Vooral vrouwen en 

bewoners op het platteland hebben vaak geen toegang tot 

betaalbare leningen. Met jouw belegging, helpen we juist 

deze mensen.

You-Save beleggersrekening

Je geld staat niet vast, dus je kunt er altijd bij als dat nodig is. 

You-Save is beschikbaar als “vrij vermogen” rekening, 

maar ook als fiscaal vriendelijke pensioenoplossing.

onafhankelijk online duurzaam betaalbaar impact rendement

www.stanwende.nl

€



Spreiding belegging beperkt risico’s

De fondsen van You-Save hebben een grote portefeuille, 

verspreid over honderden partners en meer dan 60 landen. 

Natuurlijk zijn er wel eens problemen met het terugbetalen

 van een lening. Maar de grote spreiding van de beleggingen 

beperkt de risico’s. Lees meer over de fondsen op de website.

www.stanwende.nl              info@stanwende.nl           085  0607339 

Stan&Wende staat voor onafhankelijk en duurzaam beleggen
Dit doen wij tegen lage kosten en een verrassend goed rendement. 

De toekomst van alle Stannen en Wende’s komt bij ons op de 

eerste plaats. Terwijl jouw vermogen groter wordt, groeit er 

ergens anders iets met jouw geld mee. Hierdoor komen er ook 

bij anderen dromen en wensen uit. 

Kiezen voor duurzaam beleggen wordt steeds meer de norm. 

Je investeert tenslotte in een eerlijke, groene en menselijke 

wereld. Voor ons allemaal, nu en later. Daar doen wij het voor. 

Jij toch ook?’

Laat jouw licht schijnen!

Met een You-Save beleggingsrekening krijg je de 

duurzame WakaWaka-lamp cadeau! 

WakaWaka is een zonnepaneel met accu en een ledlamp die 

80 uur kan schijnen. Ook kun je je telefoon ermee opladen.

Je krijgt er eentje voor jezelf. En tegelijkertijd gaat er 

een WakaWaka naar mensen die geen toegang hebben tot 

stroom. Bijvoorbeeld in landen als Bangladesh, Colombia, Mali 

en Rwanda. Op dit moment steunt Stan&Wende een school in 

Lesotho voor het project “light up a nation”. Lees meer over de 

missie van WakaWaka op www.wakawakafoundation.org


