
Enkele weken geleden ben ik door ons kantoor in Shengzhen/HongKong gebeld en in contact gezet, 
met een van de (nieuwe)deelnemers in BoB Eco, deze man schrijft voor een aantal media , onze 
assistente droeg hem bij mij aan. Hij had een hele lijst vragen die ik op mij afgevuurd kreeg, daarna 
heb ik niets meer gehoord, publicaties zouden in de zomermaanden zijn. Hij had namelijk tijd nodig 
om het overal te laten plaatsen, redacties, zelfde dus als ik bij jullie hoor, voordat het klaar is en 
redactie plaatst het ben je zo 2 maanden verder. Tot mijn verbazing kregen wij het artikel via via 
ineens al vorige week (dus en te vroeg, en zonder dat ik het had goedgekeurd, met veranderingen die 
ik niet kende). Ik heb net maar eens opgezocht wat het woord filantroop betekend in het Engels waar 
men dit woord (kennelijk) veel vaker gebruikt, ik zie het in Nederland eigenlijk nooit. Bij het 
opzoeken van de echte betekenis begrijp ik ook waarom het betekent “mensenvriend” , en die zijn er 
in onze egoïstische maatschappij niet veel van. De buitenwereld ziet ons project als sociaal en 
charitatief, er waren ook niet veel anderen die leningen durfden en wilden verstrekken in de 
gebieden waar wij zitten. Ik noem mijzelf echter geen filantroop, ik ben ondernemer en in dit gevoel 
heeft de onderneming een sociale inslag waarbij ons sociale rendement een van de pijlers is waarop 
beslissingen worden genomen. Er stond zoals je gezien heb meer in dit artikel waar ik niet voor had 
gekozen. Komende week plaatsen we dan ook weer de eerste serie waterputten waarmee we enkele 
duizenden mensen toegang tot water krijgen. Daarnaast zijn we gestart met de aanplant van de 
bomen, een boom per motorfiets. Deze komende week komen we met 2 grotere nieuwe 
nieuwsupdates waarin we weer een stuk meer openleggen van ons doel, onze doelstellingen en ook 
wat we bereikt hebben en bereiken. Hierbij zullen we ook verdergaan op de ingestoken weg en het 
doel van 100% transparantie en tastbaarheid. Er is inmiddels genoeg animo van de mensen dat we in 
september/oktober (als corona het toelaat) 2 of misschien zelfs 3 reizen organiseren naar Afrika 
(verschillende plekken) om onze participanten in de gelegenheid te stellen te laten zien wat we doen. 
Als aangegeven nemen we ook een aantal (internationale) journalisten mee, waarvoor ik jou heb 
uitgenodigd (heb ik er tenminste nog een bekende bij). 
  
Het is inderdaad correct dat wij 8% commissie geven als mensen andere mensen aanbrengen, dat 
doen heel veel organisaties, dit is geen piramide maar een MLM systeem of MLCI systeem. Er zijn 
partijen die hier inderdaad misbruik van hebben gemaakt van deze systemen in het verleden, echter 
met een Porsche zijn er mensen doodgereden wat een Porsche geen moordmachine maakt (en 
daarmee dus iedereen die erin rijdt een moordenaar). Er zijn echter veel meer partijen die dit 
systeem zeer succesvol toepassen denk aan AMWAY, Herbalife, Mary Kay maar ook PayPal en Netflix 
zijn groot geworden door Multi Level Marketing. Wij hebben bewust gekozen voor deze strategie 
omdat wij voor de rest de organisatie niet hoeven uit te breiden met mensen en we verdere 
marketing (kosten) tot een minimum kunnen beperken. Dit is voor BoB dus veel interessanter, we 
spreken ook in de communicatie over passief en actief inkomen voor onze deelnemers. Het systeem 
is ook pas net actief, maar het goed redelijk tot goed. Wij hebben liever veel kleine partijen dan 
enkele grotere omdat dit uiteindelijk de handel niet ten goede zal komen. De 8% zie ik dus als sales 
kosten die ik normaal ook had gehad als ik was gaan plaatsten via derden (was veel duurder 
geworden), maar dan komt het niet ten goede aan BoB noch ten goede aan de deelnemers, daarom 
deze keuze. 
  
In het laatste gedeelte komen we dan uiteraard weer bij het verleden en daar zou ik nou wel eens 
wat langer bij stil willen staan; het bijzondere is natuurlijk dat je moet verdedigen op spoken in jouw 
termen “bronnen”. Bij mij is het simpel als ik iets van iemand claim ga ik daar langs, schrijf ik een 
brief, laat ik een brief schrijven of stuur ik een dagvaarding. Ik zou deze mensen graag spreken! Want 
ik ken namelijk de feiten; mensen die van mij iets claimden of terecht ergens echt recht op hadden of 
hebben (en voor wie ik ook altijd bereikbaar ben) zijn allemaal gecompenseerd. Ik durf daarin zelfs 
nog een stapje verder te gaan, iedereen die zich fatsoenlijk heeft opgesteld daar ben en blijf ik ook 
fatsoenlijk tegen, altijd. Ik kan jou talloze mensen en gesprekken overleggen die keurig netjes door 
mij, zelfs jaren na Sabon (onverplicht) vanaf mijn kant volledig zijn gecompenseerd. Wat ook wel heel 
mooi is dat ik zelfs een boete van de AFM heb gekregen met 1 van mijn partners omdat er in Sabon 



eigenlijk op het laatst op 1 hand te tellen participanten waren. De rest heeft allemaal een bak centjes 
verdiend, dat zijn gewoon aantoonbare feiten. Jouw “bronnen” melden zich wel bij jou maar 
benaderen mij niet, dat betekent feitelijk dat ze liever mij beschadigen of een reden hebben mij 
(proberen) onderuit te trekken dan hun geld terug krijgen. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd of 
opmerkelijk, of het verhaal wat men ophangt klopt of niet. Waar gewerkt word vallen spaanders 
maar dat wil niet zeggen dat je zaken niet kunt oplossen, schade is schade, en dan moet je daar 
redelijk en schappelijk in zijn naar elkaar. Maar dan moet je wel weten wie, wat of waar, graag 
namen en rugnummers. Ze kunnen iedereen bellen, ook de jouw bekende mensen die nog over 
waren; ik heb mijn best gedaan en iedereen daar netjes gecompenseerd, vorige maand heb ik zelfs 
tot zijn verassing nog een eigenaar gebeld van een van de winkels die zijn huur niet had gehad en 
volledig gecompenseerd. Gewoonweg niet omdat het moest maar omdat het wel zo netjes was en de 
man zich naar mij altijd correct heeft opgesteld. Idem Sietse, idem EJ, idem de rest. Overigens 
nagenoeg iedereen waar ik in het verleden veel zaken mee heb gedaan doet mee in BoB. We doen 
dit met zijn allen en met veel plezier ! Ik daag jouw bronnen dan ook uit, kom maar op, ik ga graag 
aan tafel zitten, laat het netjes afregelen of misschien gaan we samen dan zie je waarschijnlijk snel 
dat het anders. Wat dat betreft zou ik graag hebben dat je me hierbij helpt; laten we maar een 
volledige transparantie geven, daar kan nooit iets slechts uit komen. Deze mensen “bronnen” 
kunnen daar ook geen bezwaar tegen hebben, hebben ze dat wel dan begint het nog meer op laster 
te lijken (dan het nu al lijkt), men is niet uit op gecompenseerd te worden maar op beschadigen. 
  
De mooiste anekdote (met getuige), is degene in Breda een aantal jaren terug in een volle kroeg. 
Mijn naam viel en ik draaide me om en ging er even bijstaan. En magisch genoeg stond er een 
keurige heer zag die ook “Bob Ultee” goed kende, hij was erin gestapt ook omdat hij mij en Eveline 
persoonlijk goed kende, hij kwam vaak over de vloer bij ons op het landgoed.. Hij was met Sabon een 
zeer groot aandeelhouder maar helaas was het verloren gegaan, zijn geld was weg, en dat was die 
“Bob Ultee” zijn schuld. Ik kreeg in geuren en kleuren alles te horen, hoe ik woonde in Ulvenhout, 
hoe wij leefden etc etc hij bleef maar doorgaan. Aan het einde van de avond heb ik hem mijn 
visitekaartje maar gegeven... 
  
Dit was voor mij een absoluut tekenend verhaal hoe mensen maar iets te vertellen willen hebben. 
Mensen die op dit soort manier kennelijk (terecht of onterecht) bezig zijn en blijven (na 9! jaar), niet 
het lef hebben mij te benaderen als het terecht is (en ik ben goed benaderbaar) maar louter bezig 
zijn met beschadigen sta ik graag te woord. Het zijn de mensen die namelijk ervoor zorgen dat 
ondernemers Nederland de rug toekeren, het is ook waarom er in Nederland nooit “come backs 
kids” zijn, het is het zure, calvinistische, de achtergrondgevechten, elitair excellige of eencellige 
kantoormannen die alles beter weten maar zelf nog nooit iets ondernomen hebben. Hoewel ik niet 
meer met Nederland heb, wil ik graag de uitdaging aangaan als we er een punt van kunnen maken, 
dan doen we ook nog iets goeds. Het is jammer dat Nederland zo reageert op ondernemers, men 
vergist zich hoeveel ondernemers er nu in de problemen zitten en komen. Hoe gaat men dit straks 
doen? Dan kan je van de Quote een telefoonboek versie maken als al die mensen nooit meer 
opnieuw kunnen beginnen (en nog partijen uit het verleden compenseren) maar mensen 
(ongefundeerd) kunnen blijven beschadigen. 
  
Zoals ik het al vaker heb aangegeven, ik ben al een tijd weg en reis nagenoeg het hele jaar (vorig jaar 
wat minder helaas), ik ben een open boek maar en ben ongewild wellicht het vleesgeworden 
voorbeeld geworden waarom in Nederland een come back onmogelijk is en gemaakt word. 
  
Als besproken wil ik gerust nog een uitgebreid interview geven, en uiteraard de reis naar Afrika, ik 
denk dat we al veel verder zijn als de meeste mensen denken en kunnen weten, komende maand 
komen er nog een paar echte verrassingen dat beloof ik je. Stuk voor stuk in de categorie “die zagen 
we niet aankomen” gelukkig ben ik daarin niet van Nederland afhankelijk, bel me maar bij tijd als je 
zin en tijd hebt, maar deze mail was al lang genoeg denk ik 😊"#$% 



 


