Waarom beleg jij bij Gabriël?
Ik ben van oudsher een echte spaarder. Risico heeft me
nooit aangetrokken. Maar ik begon ooit met 7 procent rente.
Inmiddels zitten we op nul en door inflatie en belastingen
neemt de waarde van mijn geld verder af. Mijn beleggingsadviseur van Gabriël heeft me ervan overtuigd dat ik wel
degelijk nog rendement op mijn spaargeld kan maken, in ruil
voor een klein risico. Dat risico is, nu ik me erin heb verdiept,
goed te overzien. En: ik kan mijn geld binnen een paar
werkdagen ‘uit’ de beleggingen halen. Dat wist ik ook niet,
ik dacht altijd dat geld in beleggingen muurvast zat.
Mark en Jacqueline, Leusden

Onze missie
Wij zetten jou en jouw genoeg voorop. Genoeg om
van te leven, genoeg om te kunnen delen, etc.
We geven je concreet financieel inzicht wat jou meer
tevredenheid en rust geeft.
We geloven in Bijbelse wijsheid over gulheid en
genoeg, daarom delen wij onze overvloed.

Gabriël Financiële Bescherming
Zielhorsterweg 71
3813ZX Amersfoort
E-mail: info@gabrielfb.nl
Tel: 033-4556555

‘ Ik beleg bij Gabriël
omdat ik meer wil doen voor
de wereld én voor mijn geld .’

De Gabriël Duurzame
Beleggingsstrategie

Met een visie beleg je beter
Sparen doen we bijna allemaal. Beleggen is voor veel
mensen een beetje spannend, maar heeft wel een hoger
te verwachten rendement. Waar kies jij voor? Gabriël
helpt je met een duidelijke visie zodat je kunt beleggen
mét impact op je geld en op de wereld.

Onze visie op jouw geld: beleggen met impact
Geld beschouwen we als iets dat je is toevertrouwd, net als
een talent of een eigenschap. Je gebruikt het voor je levensonderhoud en dat van de mensen om je heen. Wel is het
wijs om een reserve te hebben voor toekomstige uitgaven.
Beschik je over voldoende reserves, dan kun je er zelfs
rendement mee maken én de wereld een beetje mooier:

Aantrekkelijk rendement
Verantwoord beleggen met meer zekerheid kan mede
door te investeren in minder risicovolle projecten en een
grotere spreiding. Dan gaat een aantrekkelijk rendement
op je spaargeld prima samen met investeren in een betere
wereld. Wist je dat een duurzame beleggingsportefeuille
vrijwel net zo goed presteert als een klimaatvervuilende
portefeuille met olie-, gas- en kolenbedrijven?

Waarom beleggen?
Nu de spaarrente extreem laag is en vaak zelfs nihil, is
beleggen aantrekkelijk. Zeker als je bedenkt dat je over
spaargeld ook nog belasting betaalt en je inlevert door
inflatie. Dat beleggen aantrekkelijk is, is niet nieuw. Kijk
zelf maar naar de beleggingsopbrengst door de jaren heen:
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We geloven in een betere wereld. Beleggen doe je dus
alleen in producten waar je achter staat. Liever niet in
wapenhandel of kernenergie.
Je rendement moet komen van organisaties die waardig
omgaan met mensen en mensenrechten respecteren.
Beleggen doe je natuurlijk alleen in bedrijven die eerlijk
zijn en transparant. Zo gaan we samen corruptie tegen.

40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Bezorgd om je geld in beleggingen? Hierboven zie je dat dat niet nodig is als je

Waar komt het rendement op je geld eigenlijk vandaan?
Bij Gabriël onderzoeken we voortdurend beleggingsfondsen
die investeren in organisaties die passen bij onze visie op
geld. Jij kunt vervolgens beleggen in die fondsen. Je hebt
dan de zekerheid dat we streven naar een mooi rendement
voor je geld, terwijl je de wereld intussen een stukje beter
maakt. Dit zijn altijd duurzame fondsen die langer dan drie
jaar bestaan. Zij investeren in meer dan 1500 bedrijven
en overheden over de hele wereld. De voorkeur gaat uit
naar bedrijven die door de jaren heen stabiel groeien, niet
naar bedrijven die een tijdelijke groeispurt doormaken. De
bedrijven behoren tot de groep maatschappelijk en ethisch
meest verantwoorde ter wereld. Ook gaan veel van de
fondsen waarmee we samenwerken regelmatig in gesprek
met de bedrijven om hen te stimuleren (nog) duurzamer te
werken.

kijkt naar de rendementen van de afgelopen tijd. Zelfs na een of enkele slechte

Oók waar je geld het hardste nodig is
Vaak wordt geïnvesteerd in grote concerns. Wij vinden dat
je ook een boer in Ethiopië kunt helpen met een koe. Of een
klein atelier in Bolivia met een naaimachine. Deze mensen
hebben je geld vaak harder nodig dan mensen in rijkere
landen, dus daar kijken we ook naar. Het risico houden we
beheersbaar dankzij de grote mate van spreiding.

Je kunt snel bij je geld
In de Gabriël Duurzame Beleggingsstrategie kun je altijd
snel bij je geld. Als je dat wilt, is je geld binnen een paar
werkdagen weer beschikbaar.

jaren volgden weer goede jaren en werd het verlies meer dan goedgemaakt.

Het risico is bij ons in goede handen
Nu spaargeld bijna niets meer oplevert, groeit de belangstelling
voor beleggen. Ik vind dat een goede ontwikkeling, want
daardoor gaan mensen vragen stellen en leren ze hun angst
voor beleggen te overwinnen. Ik leg altijd de nadruk op wat
het extra risico je oplevert. Als mensen dat eenmaal begrijpen,
zijn ze meestal minder bang voor beleggen. Bovendien, het
risico is bij Gabriël in goede handen, we blijven waakzaam en
zijn niet te beroerd om te waarschuwen.
Ronald van Kaam, financieel adviseur

Zo werkt het
Beleggen gaat net zo makkelijk als sparen, via een rekening.
Maar het is natuurlijk wel iets anders. Informeer daarom bij
ons naar de gang van zaken. Welke adviezen krijg je en wat
zijn de kosten van beleggen en van beleggingstransacties?
Dat spreken we allemaal vooraf af.

