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De wereld heeft met veel uitdagingen te 
maken en één daarvan is fi nancieel. 
De ik-heb-er-recht-op-mentaliteit is 
epidemisch en creëert mensen die 
verwachten dat hun land, hun werknemers 
of hun gezinnen voor hen zullen zorgen. 
Donald Trump en Robert Kiyosaki, allebei 
succesvolle zakenmensen, zijn natuurlijke 
leraren en hebben hun krachten gebundeld 
om die uitdagingen het hoofd te bieden. 
Ze geloven dat je geldproblemen niet kunt 
oplossen met geld. Je kunt geldproblemen 
alleen maar oplossen met fi nanciële ont-
wikkeling. Trump en Kiyosaki willen je 
leren rijk te worden.

Ze zouden allebei een boek over dit 
onderwerp kunnen schrijven, maar hebben 
in plaats daarvan ervoor gekozen samen 
een boek te schrijven, vanwege hun 
gezamenlijke passie voor onderwijs en hun 
verlangen om het belang van fi nanciële 
ontwikkeling te onderstrepen. 
Daarnaast hebben ze een deel van de 
opbrengsten van dit boek beschikbaar 
gesteld als donatie aan liefdadigheids- en 
onderwijsorganisaties die ook fi nanciële 
ontwikkeling ondersteunen.

“Geef een mens een vis en je geeft hem 
voor een dag te eten.

Leer hem vissen en je geeft hem zijn 
leven lang te eten.”

Waarom we willen dat je rijk wordt
Twee mannen • Een boodschap

is voor jou geschreven.

Donald J. Trump is de defi nitie van het Ameri-
kaanse succesverhaal. Hij is afgestudeerd aan 
de Wharton School of Finance. Zijn vastgoed-
ontwikkelingen zijn nationaal en internationaal 
de meest prestigieuze adressen. Daaronder 
bevinden zich de wereldberoemde wolkenkrab-
ber op Fifth Avenue, de Trump Tower, Trump 
Park Avenue, de historische Mar-a-Lago Club 
in Palm Beach en de Palm Trump International 
Hotel & Tower, die momenteel op Dubai in 
ontwikkeling is. Zijn vier prijswinnende golfba-
nen, met nog een die binnenkort in Schotland 
ontwikkeld gaat worden, weerspiegelen zijn 
passie voor golf. Als Oscargenomineerde ster 
en coproducent van de televisiehit The Appren-
tice en schrijver van zeven boeken is hij werke-
lijk een mediagigant.

Robert Kiyosaki, schrijver van Rijke pa arme 
pa, ook uitgegeven door Succesboeken.nl, een 
internationale superbestseller, is zowel een 
investeerder, een ondernemer gespecialiseerd 
in mijnbouw en onroerend goed, als een onder-
wijzer wiens inzichten in geld en investeren 
de conventionele wijsheden overstijgen. De ori-
ginele Amerikaanse versie van Rijkepa arme pa, 
Rich Dad Poor Dad, uitgegeven in 1997, heeft 
bijna zes jaar op een topplaats gestaan van 
de befaamde New York Times lijst. De boeken 
van de Rich Dadserie zijn in 46 talen vertaald 
en zijn verkrijgbaar in 97 landen. Er zijn we-
reldwijd meer dan 26 miljoen exemplaren van 
verkocht en ze hebben de bestsellerslijsten in 
Azië, Australië, Zuid-Amerika, Mexico, Zuid-
Afrika en Europa gedomineerd. Hij heeft in feite 
eigenhandig de manier waarop tientallen mil-
joenen mensen wereldwijd denken over geld, 
beïnvloed en veranderd.

www.succesboeken.nl

“In deze onzekere economische tijden 
hebben twee zakengiganten 

hun krachten gebundeld in een boek 
dat de sterke noodzaak voor 

fi nanciële ontwikkeling onderstreept.” 

Een gedeelte van de opbrengsten van dit boek zal gedoneerd worden aan liefdadigheids- en 
onderwijsinstellingen die fi nanciële ontwikkeling ondersteunen.
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Opdracht

Wij dragen dit boek op aan William Zanker

 en The Learning Annex en juichen 

hun commitment aan financiële ontwikkeling toe.

     Donald J. Trump      Robert T. Kiyosaki

 

Met alle respect hebben wij de vrijheid genomen u te tutoyeren. Dit 
boek is in de mannelijke vorm geschreven. Uiteraard hebben we respect 
en bewondering voor de vrouwelijke lezer van dit boek.

De schrijvers

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet vertaald; ze 
zijn in het Engels krachtiger dan in het Nederlands.
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wereld. “Wanneer de Verenigde Staten niezen, wordt de rest van de 
wereld verkouden.”

Beide mannen zijn leraar

Zowel Donald Trump als Robert Kiyosaki zijn succesvolle entrepre-
neurs en investeerders. 
 Beiden doen zaken en worden internationaal erkend. Beide mannen 
zijn ook leraar. Beiden zijn schrijver van bestsellers, maken educatieve 
bordspellen, spreken op financiële seminars en beiden hebben educa-
tieve televisieprogramma’s.
 Donald Trump heeft zijn megatelevisiehit het programma The 
Apprentice en Robert Kiyosaki heeft zijn televisieprogramma Rich 
Dad’s Guide to Wealth op PBS, de zeer hoog aangeschreven educa-
tieve televisiezender.
 Beide mannen zijn geen van beiden leraar omdat ze meer geld nodig 
hebben. Ze zijn beiden leraar omdat ze bezorgd zijn over jouw lot en dat 
van je gezin, van het land en van de wereld.
 Over het algemeen geven rijke mensen die een verschil willen 
maken, geld aan doelen waar ze in geloven. Maar Donald en Robert 
geven zowel hun tijd als hun geld.
 Het verhaal gaat dat, als je iemand die honger heeft een vis geeft, je 
hem voor een dag te eten geeft; maar als je hem leert vissen, heeft hij 
zijn hele leven te eten. 
 In plaats van alleen maar cheques uit te schrijven aan de lage en 
middenklasse, leren Donald en Robert hun te vissen. Daarbij komt dat 
een deel van de opbrengst van de boekverkopen naar andere organi-
saties gaat die financiële ontwikkeling onderwijzen.

Financieel advies

 Er zijn drie soorten financieel advies: advies voor de lage inkomens, 
advies voor de middeninkomens en advies voor de rijken. 
 Het financieel advies voor de lage inkomens is dat de overheid voor 
hen zal zorgen. De lage inkomens rekenen op de bijstand en de basis-
gezondheidszorg.

INLEIDING

 Donald Trump en Robert Kiyosaki zijn allebei bezorgd. Hun zorg is 
dat de rijken rijker worden, maar dat Amerika armer wordt. De mid-
denklasse is aan het verdwijnen, net als de ijskappen op de polen. 
Amerika wordt een samenleving met twee klassen. Je bent straks rijk 
of arm. Donald en Robert willen dat jij rijk bent.
 Dit verschijnsel van een krimpende middenklasse is een wereldwijd 
probleem, maar met name in de rijkere G8-landen (landen zoals Enge-
land, Frankrijk, Duitsland, Japan enz.).
 Alan Greenspan, de vroegere voorzitter van de Federal Reserve 
Board (de FED, de centrale bank van de VS - red.), heeft gezegd: 
“Zoals ik vaak heb gezegd, is dit niet iets wat een democratische 
samenleving, een kapitalistische democratische samenleving, zonder 
meer kan accepteren.” Hij ging door met uit te leggen dat het verschil 
in inkomen tussen de rijken en de rest van de bevolking van de VS zo 
groot is geworden en zo snel toeneemt dat het de stabiliteit van het 
democratische kapitalisme zou kunnen bedreigen.

Het probleem is onderwijs

Wat gaf de ex-voorzitter van de Federal Reserve aan als de belang-
rijkste oorzaak van het probleem? Zijn antwoord was, in één woord: 
onderwijs. 
 De heer Greenspan wees erop dat de kinderen in de VS in groep 6 
bij testen boven het wereldgemiddelde scoren. Tegen de tijd dat ze in 
de vierde klas van de middelbare school zitten, liggen ze echter ver 
achter. Hij zegt: “We moeten iets doen om dat te voorkomen.”
 Donald Trump en Robert Kiyosaki leggen de schuld ook bij het 
gebrek aan onderwijs. Maar ze richten zich op een ander soort onder-
wijs, namelijk financieel onderwijs.
 Beide mannen zijn zeer bezorgd over het gebrek aan kwalitatief goed 
financieel onderwijs op ieder niveau in Amerika.
 De snelle verandering van Amerika, van het rijkste land ter wereld 
naar het land met de grootste staatsschuld uit de geschiedenis, wordt 
door beide mannen geweten aan het gebrek aan financieel onderwijs.
 Een zwakke economie in de VS en een zwakke dollar (de standaard-
munteenheid van de wereld) zijn niet goed voor de stabiliteit in de 
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oosten van de VS - red.). Daarom hebben ze dat model laten staan voor 
het huidige model van de democratie in de Verenigde Staten.
 In dat model werden vertegenwoordigers gekozen in een Hoger- 
en Lagerhuis en in een Hooggerechtshof (volledig door vrouwen 
gevormd).
 Terwijl de grondleggers van Amerika de vorm van democratie van 
de Irokezen kopieerden, werd in Europa het idee van democratie en 
een middenklasse nog steeds onrealistisch geacht. Tegelijkertijd flo-
reerden een krachtige middenklasse en de democratie in de Verenigde 
Staten.

 Heden ten dage, in het informatietijdperk sterft de middenklasse 
een langzame dood, net als het democratische kapitalisme. En in 
tegenstelling tot in elke andere tijd in de geschiedenis bestaat er nu 
een breed en groeiend verschil tussen zij die hebben en zij die niet 
hebben.
 Gaan we terug naar het agrarische tijdperk, toen er geen democra-
tie bestond en slechts twee klassen, of evolueren we naar een nieuwe 
vorm van kapitalisme en democratie?

Problemen rijzen aan de horizon

 We worden ons bewust van de gevolgen van het verdwijnen van de 
middenklasse. 
 Momenteel voelen de meeste leden van de middenklasse zich veilig 
en zeker. Ze zijn tevreden, hoewel de meesten zich er wel van bewust 
zijn dat er problemen rijzen aan de horizon.
 Ze voelen zich veilig omdat ze geloven dat de overheid hen wel zal 
verzorgen en beschermen. Ze weten niet dat overheden maar weinig 
kunnen doen om hen te beschermen.
 Overheden, zelfs de overheid van de VS, kunnen hun mensen niet 
beschermen zoals ze dat vroeger makkelijk konden, omdat de proble-
men nu problemen op wereldschaal zijn.
 De prijs van olie wordt bijvoorbeeld bepaald door landen buiten de 
invloedssfeer van de Verenigde Staten. Terrorisme is geen oorlog tegen 
een land. Terrorisme is een oorlog tegen ideeën.

INLEIDING

 Het advies voor de middeninkomens is: neem een baan, werk hard, 
leef zuinig, spaar geld, investeer voor de lange termijn in beleggings-
fondsen en spreid je risico. De meeste mensen in de middeninkomens 
zijn passieve investeerders; investeerders die werken en investeren om 
niet te verliezen.
 De rijken zijn actieve investeerders die werken en investeren om te 
winnen.
 Dit boek gaat over het worden van een actieve investeerder; je finan-
ciële middelen vergroten om een groots leven te leiden door te werken 
en te investeren om te winnen.
 Donald Trump en Robert Kiyosaki zijn schrijver van bestsellers en 
populaire sprekers, omdat ze mensen leren hun financiële middelen 
te vergroten en de kwaliteit van hun leven te verbeteren, in plaats van 
hard te werken en zuinig te leven. Ze willen dat mensen werken en 
investeren om te winnen.

Een beetje geschiedenis

 Tijdens de ontwikkeling van de mensheid, leefden de mensen in het 
tijdperk van de jager-verzamelaar in stammen en was iedereen over 
het algemeen gelijk. Als je de hoofdman van de stam was, leefde je 
nog steeds zoals de rest van de stam. Hoofdmannen hadden nog geen 
Lear-jets, miljoenen kostende landgoederen en gouden handdrukken.
 In het agrarische tijdperk ontstond een maatschappij met twee 
klassen. De koning en zijn rijke vrienden vormden de ene klasse, en de 
anderen (de boeren) die voor de koning werkten, vormden de tweede 
klasse.
 In het algemeen was al het land bezit van de koning. De boeren 
bewerkten het land en betaalden de koning een vorm van belasting 
door de koning een deel van hun oogst te geven. De boeren bezaten 
niets, de koning bezat alles.
 In het industriële tijdperk ontstond de moderne middenklasse en 
daarmee gepaard gaand de democratie.
 De grondleggers van Amerika waren zeer onder de indruk van de 
Statenbond van de vijf stammen van de Irokezen; een indianenvolk 
dat leefde in wat nu New England is. (De staten in het uiterste noord-
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vijfentwintigduizend euro. Wat moet ik ermee doen?” Wanneer je 
mensen vertelt dat je niet weet wat je met je geld moet doen, willen ze 
je maar wat graag vertellen wat je ermee moet doen. Ze adviseren dan 
dat je je geld aan hen geeft.
 Dit boek is geen handleiding. Donald en Robert zullen je niet vertel-
len waar je in moet investeren. Ze zullen met je delen hoe ze denken, 
waarom ze financieel succesvol zijn en hoe ze tegen de wereld van 
geld, zaken en investeren aankijken.

Een kwestie van visie

 De meeste rijke mensen willen niet dat je te weten komt wat zij weten 
of wat hun geheimen voor het bereiken van rijkdom zijn. Maar Donald 
en Robert zijn anders. Zij willen hun kennis met jou delen.
 Een van de definities van leiderschap is visie. Dit boek gaat over 
visie; over zien wat de meeste mensen niet zien, door de ogen van 
twee mensen die in het spel van geld hebben gewonnen (en af en toe 
verloren). 

 Waarom we willen dat je rijk wordt is een boek over hoe deze twee 
mensen denken en waarom ze denken zoals ze denken. Door hun ogen 
zul je extra inzicht verkrijgen in hoe je je eigen financiële toekomst 
kunt verbeteren.

Een woord van waarschuwing

 In de wereld van geld wordt een ander woord vaak gebruikt − trans-
parantie. Transparantie heeft veel definities. Drie definities die voor dit 
boek van toepassing zijn:

1. Vrij van valse schijn of bedrog
2. Doorzichtig genoeg om doorheen te kijken
3. Makkelijk te begrijpen

 Mensen willen een bredere visie zodat ze het met hun eigen ogen 
kunnen zien en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Omdat ons 

INLEIDING

 Een terrorist kan overal toeslaan en in de menigte verdwijnen. 
Globalisering is het probleem van multinationals die rijker en mach-
tiger worden dan veel landen. Globalisering is ook de oorzaak van 
veel banenverlies in het westen. Deze globalisering is ook mogelijk 
gemaakt door het World Wide Web, waardoor onmiddellijke, directe 
communicatie wereldwijd mogelijk is geworden.

 Net als dat milieudeskundigen bij ons merken dat sommige soor-
ten kikkers aan het verdwijnen zijn, merken economen dat pensioenen 
en gezondheidszorg voor de middenklasse en de lage klasse aan het 
verdwijnen zijn. 
 Over een paar jaar zal de grootste babyboomgeneratie uit de geschie-
denis wereldwijd met pensioen gaan. De meeste overheden hebben 
niet de financiële middelen om hun beloftes na te kunnen komen.

Zakenmensen, geen politici

 Mensen verwachten dat de door hen gekozen bewindslieden de 
groeiende problemen van de lage en middenklasse zullen oplossen.
 Donald Trump en Robert Kiyosaki zijn geen politici (hoewel er een 
sterke beweging is die wil dat Donald zich verkiesbaar stelt voor het 
presidentschap). Ze schrijven dit boek als ondernemer, investeerder 
en onderwijzer.
 In plaats van je te beloven dat ze je problemen zullen oplossen, 
willen ze dat je gaat vermijden om een slachtoffer van de problemen 
te worden. Verwacht niet dat de politici en overheidsfunctionarissen 
oplossingen zullen aandragen.
 Denk niet dat je recht hebt op een zeker, welvarend en gezond leven. 
Donald en Robert willen dat je in plaats daarvan rijk wordt en onder-
deel wordt van de oplossing van de problemen die we als natie en als 
wereld tegen gaan komen.

Geen handleiding

 Wanneer het om geld gaat, willen veel mensen graag exact weten 
wat ze moeten doen. Ze stellen vaak specifieke vragen zoals: “Ik heb 
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1973: De eerste olieschok werd gevoeld. Het was een politiek 
probleem. Echter, de huidige olieschok is een actueel vraag- en 
aanbodprobleem en zal ons allen raken. Sommigen van ons 
zullen rijker worden, maar de meesten van ons zullen armer 
worden door het olietekort van vandaag de dag.
Wat voor effect zal de huidige oliecrisis op jou hebben?

1974: ERISA, de Employee Retirement Income Security Act 
(een wet waarin de minimumeisen voor een pensioenregeling 
stonden waaraan een werkgever moest voldoen - red.), werd aan-
genomen. 
Uiteindelijk leidde ERISA tot wat nu als 401(k) (een pensioen-
vorm waarbij de werknemer een percentage van zijn salaris in 
aandelen belegt, en de onderneming ook een bijdrage levert - 
red.) bekendstaat. 
Er zijn maar weinig wetten die op zo veel mensen effect hebben 
gehad als deze. 
De 401(k) was oorspronkelijk een geheime paragraaf in de belas-
tingwet van de VS. Eigenlijk was die alleen bestemd voor hoog-
betaalde CEO’s en executives die op zoek waren naar een manier 
om meer geld voor de belasting weg te houden.
Het betekende een ommekeer in het sparen voor pensioen, toen 
de belastingdienst in 1981 uitsprak dat werknemers van dezelfde 
regeling gebruik konden maken. 
Het probleem is echter dat de 401(k) een spaarplan is en geen 
pensioenplan. Veel werknemers die 401(k)’s hebben, zullen niet 
genoeg geld hebben om met pensioen te kunnen. Dit komt 
omdat de 401(k) eenvoudig bedacht is voor functionarissen met 
zeer hoge inkomens, niet voor de lagelonenwerknemers.
Simpel gesteld zullen de 401(k)-spaarplannen voor ongeveer 
tachtig procent van de werknemers niet toereikend zijn. Dit geldt 
met name voor hen die minder dan $ 150.000 per jaar verdienen. 
Miljoenen werknemers uit de middenklasse zullen tot de bedel-
staf gebracht worden, ondanks het feit dat ze nu een 401(k)-plan 
hebben.
Hoe ziet jouw pensioenregeling eruit?

INLEIDING

scholingssysteem mensen niet echt leert om financieel onderlegd te 
zijn, kunnen mensen het niet zien. 
 En als mensen het niet kunnen zien, is er geen transparantie. Door 
dit gebrek aan visie en transparantie investeren mensen door hun geld 
eenvoudig aan anderen te geven om te investeren. Ze volgen blinde-
lings het advies van ‘werk hard, spaar, investeer voor de lange termijn 
in beleggingsfondsen en spreid je risico’ op. Ze werken hard en volgen 
dit beleggingsadvies, omdat ze het niet kunnen zien.
 Een woord van waarschuwing: als je gelooft dat hard werken, sparen, 
investeren voor de lange termijn in beleggingsfondsen en het spreiden 
van je risico een goed advies is, dan zou dit boek wel eens niet voor jou 
geschreven kunnen zijn.
  Donald en Robert investeren niet in beleggingsfondsen, omdat de 
beheerders van beleggingsfondsen niet transparant hoeven te zijn. Ze 
zijn niet verplicht hun echte kosten te tonen.
 Daar de meeste amateurinvesteerders niet kunnen zien, maakt het 
hun niet uit. Professionele investeerders, zoals Donald en Robert, willen 
transparantie in al hun investeringen.
 Hoewel het financieel advies van sparen en in beleggingsfondsen 
investeren een goed advies is voor de lage en de middenklasse, is het 
slecht advies voor mensen die rijk willen worden.
 Dit boek gaat over het kijken door de ogen van twee rijke mensen en 
het begrijpen van de wereld van geld, zoals voor maar weinig mensen 
is weggelegd.

Hoe de geschiedenis het heden beïnvloedt

 Dit boek bespreekt ook hoe de geschiedenis ons naar deze financi-
ele noodsituatie heeft gebracht. Enkele belangrijke data zijn:

1971: Ons geld hield op met geld te zijn en werd valuta toen het 
niet langer gedekt werd door goud. Dit is het jaar dat ‘sparen’ 
achterhaald werd en een slecht advies werd. Tegenwoordig heeft 
de middenklasse nog maar heel weinig spaargeld.
Zou het kunnen zijn omdat ze weten dat sparen een achter-
haald idee is?
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Terwijl in Amerika en andere westerse landen de middenklasse 
tegenwoordig aan het krimpen is, groeit de middenklasse in 
China en India.
Gebruik jij producten die elders gemaakt worden?

2004: Tijdens de debatten tussen Kerry en Bush, was er sprake 
van het uitbesteden van Amerikaanse banen. Er is echter een 
groter probleem dat beide partijen ontweken. Er werd weinig 
gezegd over het uitbesteden van de Amerikaanse staatsschuld 
aan buitenlandse handen.

Terwijl er veel gediscussieerd wordt over illegale arbeiders, bestaat 
er een ernstiger immigratieprobleem, waar niet over gesproken 
wordt: de hoeveelheid vreemd kapitaal dat de Verenigde Staten 
op de been houdt. In 2004 was 44 procent van de staatsschuld 
in bezit van buitenlanders.
In de hele geschiedenis heeft geen enkel toonaangevend land 
zo veel buitenlandse schuld gehad. We kunnen ons als natie de 
afbetaling van die schuld niet veroorloven en er is een plafond 
aan de hoeveelheid schuld die de wereld ons wil toestaan.
Ben jij in staat je eigen schuld af te lossen?

 Dit boek is geen politiek boek. Het zal niet wijzen naar de Republikei-
nen of de Democraten, de Socialisten of de Conservatieven.
 Dit boek gaat over geld, financiële ontwikkeling en de gevolgen van 
het gebrek aan financiële ontwikkeling en het wanbeheer van geld. 
Het gaat over het beschermen van jezelf tegen het landelijke financiële 
wanbeheer.
 De huidige problemen zijn groter dan regeringen aankunnen. Dat is 
misschien de reden dat politici de discussie over de echte problemen 
uit de weg gaan.

 De Verenigde Staten hebben de hoogste levensstandaard van de 
wereld. We hebben die hoge levensstandaard verkregen door het 
grootste schuldenland van de wereld te worden.

1989: De Berlijnse Muur viel en het World Wide Web was in 
opkomst. Met andere woorden: het communisme faalde, een 
economisch systeem ontworpen om de arbeider te beschermen. 
In datzelfde jaar traden we tegelijkertijd het informatietijdperk 
binnen.
Plotseling ontstonden er jonge internetmiljonairs en -miljardairs, 
terwijl de babyboomwerknemers hun baan verloren.

Veel oudere werknemers moeten nu voor jongere werknemers 
werken, omdat ze een technische achterstand hebben. In plaats 
van dat ze opslag krijgen, zoals ze gewend waren in het industri-
ele tijdperk, krijgen ze nu een ontslagbrief omdat hun jarenlange 
ervaring en opleiding verouderd zijn.
Zijn jouw bekwaamheden verouderd?

1996: De Telecom Reform Act werd aangenomen. Deze wet 
stelde de wereld in de gelegenheid om met glasvezel verbonden 
te worden. Daarmee werd de globalisering verder in de hand 
gewerkt. 
Dat betekende dat kantoorbanen ook geëxporteerd konden 
worden. Het is nu economisch verstandig om een programmeur, 
een dokter, een advocaat of een accountant uit een ander land in 
te huren, waar de loonkosten laag zijn vanwege de lagere levens-
standaard.
Werk je in een sector die door de komst van glasvezel zou 
kunnen veranderen?

2001: China werd toegelaten tot de Wereldhandelsorganisatie 
(WHO). Tegenwoordig zijn Amerika en veel westerse landen, 
zoals de G8-landen, consumenten geworden in plaats van pro-
ducenten. Dit zorgt voor een enorm probleem voor de handels-
balansen en het berooft ons van onze fabrieken.

Veel kleine bedrijven zijn niet langer in staat om te concurreren 
met bedrijven als Wall Mart (een grote supermarktketen in de US 
- red.), die directe lijnen hebben met fabrieken in China.

INLEIDING
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 Maar omdat geld armoede niet kan oplossen, geven ze hun tijd. In 
aanvulling daarop zal een gedeelte van de opbrengsten van dit boek 
gegeven worden aan liefdadigheids- en onderwijsorganisaties die zich 
ook bezighouden met het onderwijzen van financiële ontwikkeling.

 Naarmate jouw financiële ontwikkeling toeneemt, zul je overal finan-
ciële mogelijkheden herkennen. Wanneer je eenmaal rijk bent, kun je 
ervoor kiezen mee te helpen de wereld te veranderen.
 Dat is wat Donald Trump en Robert Kiyosaki gedaan hebben. Dat is 
waarom ze zijn gaan samenwerken als leraren.
 Bij het lezen van dit boek zul je de geluiden herkennen van twee 
mannen, met twee verschillende achtergronden, met twee verschil-
lende uitgangspunten en met twee verschillende stemmen.
 Robert is een verhalenverteller en gebruikt vaak het tweegesprek 
in wat hij schrijft. Donald is direct en ter zake en gebruikt zo weinig 
mogelijk woorden. 
 We hebben twee verschillende lettertypen gebruikt om hun stem-
men te benadrukken.
 Ben je in staat dit boek met een open geest te lezen? Zo ja, dan zul 
je de wereld door de ogen van deze twee succesvolle mannen zien en 
kun je je eigen denkpatroon over geld en over wat in jouw financiële 
toekomst mogelijk is, uitbreiden.

 Voor je financiële toekomst van vrijheid,

      Sharon Lechter

 De Amerikaanse dollar is tevens de standaardvaluta en tot nu toe 
heeft de wereld het toegelaten dat we net zo veel bankbiljetten druk-
ken als we willen. Is dit het script van een sprookje of van een nacht-
merrie?
 Donald en Robert zijn van mening dat dit sprookje niet veel langer 
kan duren. Ze verwachten een wereldwijde massale correctie. Helaas 
zullen de lage en de middenklasse daar het meest de dupe van zijn. En 
daarom willen ze dat je rijk wordt.

Dit boek gaat niet over het veranderen van de
wereld

 Dit boek gaat niet over het veranderen van de wereld. Dit boek gaat 
over het veranderen van jou, zodat je niet het slachtoffer wordt van 
een veranderende wereld. 
 De wereld verandert in een hoog tempo. Politici en de overheid 
kunnen niet snel genoeg veranderen om iedereen voor die verschui-
vingen te beschermen.
 Onlangs werd bekend dat Bill Gates en Warren Buffet gaan samen-
werken om enige van de meest nijpende wereldproblemen op te gaan 
lossen. 
 Dit valt te prijzen, omdat geld de macht heeft om veel van de wereld-
wijde problemen op te lossen. Problemen als honger, betaalbare huis-
vesting en hopelijk veel ziektes (zoals kanker en AIDS).

Geld kan armoede niet oplossen

 Het enige probleem dat geld niet kan oplossen, is armoede. Hoewel 
er veel onderliggende oorzaken voor armoede zijn, is een van de oor-
zaken een gebrek aan financiële ontwikkeling.
 Het probleem van het geld stoppen in armoede is dat het geld alleen 
maar meer arme mensen oplevert en mensen langer arm houdt.
  Daarom zijn Donald en Robert leraren. Ze weten dat financiële ont-
wikkeling de enige echte oplossing voor de wereldwijde armoede is en 
niet geld. Als geld alleen armoede kon oplossen, zouden ze hun eigen 
geld hebben gedoneerd. 

INLEIDING
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DEEL ÉÉN

WAAROM DONALD TRUMP
EN ROBERT KIYOSAKI DIT 
BOEK HEBBEN GESCHREVEN

E r zijn veel redenen waarom Donald Trump en Robert Kiyosaki 
elkaar nooit ontmoet zouden hebben, laat staan dat ze samen 
een boek zouden schrijven. Donald Trump komt uit New York 

(de financiële hoofdstad van de wereld), komt uit een rijk gezin en is 
een miljardair die al op jonge leeftijd begon met zijn fortuin te maken. 
 Robert Kiyosaki groeide op in Hawaï (de vakantiehoofdstad van de 
wereld), komt uit een middenklassengezin en werd op veel latere leef-
tijd miljonair.
 Hoewel beide mannen financieel vrij zijn, hebben ze ervoor gekozen 
harder te werken dan ooit. En hoewel ze zich niet in dezelfde kringen 
bewegen, bracht iets hen toch bij elkaar: ze delen dezelfde bezorgd-
heid.
 Zowel Donald als Robert zijn schrijvers van internationale bestsellers 
en elk van hen zou op zichzelf een andere bestseller kunnen schrijven. 
Waarom dan gekozen voor het samen schrijven van een boek?
 Je zult hun boeken wel in de boekwinkels gezien hebben. Misschien 
heb je ze aangeschaft en misschien ook niet. Maar is het niet fasci-
nerend dat deze twee supersterren samenwerken om een boek te 
schrijven? Misschien doen ze het wel om je aandacht te trekken! Zo 
belangrijk is het.
 Deel één van dit boek bevat het persoonlijk verslag van Donald en 
Robert over de manier waarop ze elkaar zijn tegengekomen en waarom 
ze besloten hebben dit boek te schrijven. 

“Ja, we hebben een nagenoeg perfecte republiek 
geschapen. Maar zullen ze hem behouden? 
Of zullen ze in hun drang naar overvloed 

de herinnering aan vrijheid verliezen?
Materiële overvloed zonder karakter is 

de snelste weg naar verwoesting. 
Ik vrees voor mijn land wanneer ik bedenk 

dat God rechtvaardig is”.

                                                                    — Thomas Jefferson

Een gedeelte van de opbrengsten van dit boek zal gedoneerd 
worden aan liefdadige en educatieve organisaties die 

financiële ontwikkeling ondersteunen.

WAAROM WE WILLEN DAT JE RIJK WORDT
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HOOFDSTUK ÉÉN

MILJONAIR ONTMOET 
MILJARDAIR

Roberts visie
Chicago: 6 november 2005

Het is zondagochtend vroeg. Tienduizenden mensen zijn afge-
komen op een grote onroerendgoedtentoonstelling in Chi-
cago die georganiseerd is door The Learning Annex (een 

bedrijf dat cursussen en seminars voor volwassenenonderwijs organi-
seert - red.). De expositieruimte is gevuld met inzendingen en uitstal-
lingen van investeringen en mogelijkheden met een hoge opbrengst. 
In kleinere zalen delen instructeurs hun kennis en wijsheid over hoe de 
gegadigden hun eigen persoonlijk fortuin kunnen maken. 
 De spelonkachtige hal is gevuld met een aanstekelijk geroezemoes. 
Mensen zijn opgetogen over hetgeen ze leren en hoe dat hun financiële 
bestemming kan veranderen.

 In de grote hal achter de schermen, waar het personeel aan het werk 
is, heerst een ander soort opwinding. Het is een stille elektrische opwin-
ding. Een grote zwarte limousine is voor de deur gestopt en mensen 
fluisteren: “Daar is ie! Donald Trump is er.”
 Ik bevind me met mijn zakenpartner en medeauteur, Sharon Lech-
ter, in de groene zaal, een privéruimte waar de gastsprekers op hun 
beurt wachten voor ze de bühne opgaan, dus ik zie de limo niet aanko-
men. Maar als ik twee politieagenten door de deur van de groene zaal 
zie komen, weet ik dat Donald Trump eraan komt. Ik haast me naar 
buiten om plaats te maken voor hem en zijn naderende gevolg.

WAAROM WE WILLEN DAT JE RIJK WORDT
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 Nu ik buiten de groene zaal sta, kan ik een grote, imposante figuur 
uit de limousine zien stappen. Dat kan alleen maar Donald Trump 
zijn, met zijn wereldwijd voor kijkers van The Apprentice bekende sil-
houet. 
 Degenen van ons die in het gelukkige bezit zijn van een backsta-
gepasje, vormen spontaan twee rijen. Alsof het gepland was, loopt 
Donald Trump glimlachend en knikkend tussen de twee rijen bewon-
deraars door. Een begroeting die voorbehouden is aan royalty’s of aan 
staatshoofden. In Hollywood zouden ze de rode loper hebben uitge-
legd.
 Bill Zanker, oprichter en CEO van The Learning Annex, begroet 
Donald, laat hem in de groene zaal en sluit de deur.
 “Oh, mijn hemel!” verzucht een jongedame. “Hij is in het echt nog 
indrukwekkender.”
 “Ik kan niet geloven hoe lang hij is”, zegt een andere jongedame.
 “Heb je z’n haar gezien?” zegt weer een ander. De meeste mannen 
in de groep zijn stil.
 De deur van de groene zaal gaat plotseling weer open. Degenen 
die naar binnen kunnen kijken, zien Donald in gesprek met de pers. 
Bill Zanker komt naar buiten en loopt naar me toe. “Kun jij Donald 
introduceren?” vraagt Bill. “Rijke Pa’s Robert Kiyosaki die De Donald 
aankondigt; het publiek zal dat geweldig vinden.”
 Donald komt uit de groene zaal tevoorschijn en loopt naar Bill en mij 
toe. Na een paar persoonlijke woorden met Bill richt Donald zich tot 
mij en zegt: “Hallo. Kondig jij mij aan?” Ik knik bevestigend.
 “Schitterend, ik zie dat je nog steeds op de New York Times bestsel-
lerslijst staat”, zegt Donald. “Dat is bijzonder.” Dan laat hij zijn stem 
een ietsje zakken: “Ik wil met jou over iets praten. Heb je daar nu even 
tijd voor?” 
 “Natuurlijk”, zeg ik.
 “Jij bent de nummer-één-schrijver over personal finance en ik ben 
de nummer-één-schrijver over business. We zouden samen een boek 
moeten doen. Wat vind jij daarvan?”
 Ik ben sprakeloos, beduusd als ik ben door het aanbod.
 “Dat is een schitterend idee!” zegt Bill Zanker het gat opvullend dat 
ontstond door mijn stilte. “Dat wordt vast en zeker een bestseller.”

 Eindelijk herstel ik me en antwoord zwakjes: “Fantastisch idee. Gaan 
we doen.”
 Wetende dat Donald er niet van houdt om handen te schudden, neem 
ik het risico en steek mijn hand uit om te zien of hij het werkelijk meent 
met dat idee over een boek. Hij meent het en we schudden elkaar de 
hand. Dan richt Donald zich tot Keith, zijn imponerende lijfwacht, en 
zegt: “Geef Robert mijn kaartje.”
 Keith, de 1.92 m lange lijfwacht stopt plotseling met een intimide-
rende figuur te zijn. Hij glimlacht, haalt een gouden kaartendoosje 
tevoorschijn en geeft me een van Donalds persoonlijke visitekaartjes.
 “Bel me als je weer in New York bent, dan gaan we dat boek in 
elkaar zetten”, zegt Donald. “Ik zal je aan Meredith voorstellen. Ze gaat 
ons assisteren met dat project.”
 Dan stel ik Donald aan Sharon voor en we schudden elkaar nog-
maals de hand.
 Het is tijd om te beginnen, dus ik draai me om en loop naar het 
podium waar in de grote zaal en de naastliggende zalen vierentwintig-
duizend fans uit Chicago zitten te wachten op Donald Trump.
 Zodra ik klaar ben met mijn korte introductie, klinkt de titelsong van 
The Apprentice, het televisieprogramma dat een megahit was, en dalen 
er duizenden gouden ballonnen van het plafond omlaag. Het publiek 
barst in applaus uit wanneer Donald Trump het podium opkomt.

De lange reis naar huis

 Onderweg, tijdens de vlucht van Chicago naar Phoenix begon de 
betekenis van die handdruk tot me door te dringen. “Wie ben ik om 
een boek met Donald Trump te schrijven?” bleef ik mijzelf afvragen. 
“En waarover gaan we dan schrijven?”
 “Wilt u misschien een deken?” vroeg de stewardess aan me, die me 
daarmee uit mijn verwarring haalde.
 “Nee, dank u wel”, antwoordde ik met een glimlach.
 Nadat de stewardess verdwenen was, kreeg ik opeens het idee: we 
zouden over onroerend goed kunnen schrijven.
 Met die gedachte kwam mijn persoonlijke criticus naar voren; de 
criticus die me vanaf het moment dat het idee van dat boek geopperd 

MILJONAIR ONTMOET MILJARDAIR
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 “Nee, nog niet”, antwoordde ik.
 “Waarom niet?”
 “Omdat ik in een lafaard veranderd ben”, zei ik. “Trouwens, waar 
zouden we over moeten schrijven? Hij en ik zijn beiden ondernemers 
en we investeren allebei in onroerend goed, maar zijn balans heeft een 
paar nullen meer dan de mijne.”
 “Ach, houd toch op”, zei Bill. “Je hebt meer dan 26 miljoen exem-
plaren van je boeken verkocht. Je bent over de hele wereld bekend. 
Je hebt vijf jaar lang op de bestsellerslijst van de New York Times 
gestaan. Vijf jaar! Er zijn slechts drie boeken die net zolang op die lijst 
gestaan hebben. Doe jezelf niet tekort. Jullie zijn beiden schrijvers van 
bestsellers.”
 “Ja,” zei ik schaapachtig, “maar hij heeft nog steeds meer nullen en 
komma’s. Zijn gebouwen zijn groter. Hij heeft een goedbekeken tele-
visieshow op primetime. We spelen allebei golf; maar hij bezit golfba-
nen. Waar zouden we over moeten schrijven?”
 “Robert, bel nou gewoon Meredith op en zoek het uit”, zei Bill vrien-
delijk. “Praat met haar. Ze zit op je telefoontje te wachten; waarom bel 
je haar niet nu?”
 “Oké, oké,” antwoordde ik, “ik bel d’r nu meteen.” Voordat ik de 
moed kon verliezen, hing ik Bill op en draaide het nummer van Mere-
dith.
 “Hallo, met Meredith McIver.”
En dit boek was geboren.

De directiekamer

12 december 2005
 Ik was in New York om een televisieprogramma op te nemen voor 
PBS (Public Broadcasting Service, een educatief televisie- en internet-
bedrijf - red.) en voor een bezoek aan Yahoo! Finance (de financiële 
website van Yahoo! - red.). 
 Daar ik toch in New York was, had ik met Meredith afgesproken om 
haar te ontmoeten en te kijken of we het ideale concept voor een boek 
konden bedenken.
 Op 12 december namen mijn vrouw, Kim, en ik een taxi naar het 
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werd, continu aan het treiteren was. Mijn criticus vroeg cynisch:
 “Jij en Donald Trump gaan samen een boek over onroerend goed 
schrijven? Op het gebied van onroerend goed speelt Donald Trump 
in de Champions League en zit jij bij de eerste klasse zaterdagama-
teurs. Hij bouwt wolkenkrabbers in New York. En wat heb jij? Een paar 
appartementsgebouwen, een paar goedkope commerciële gebouwen 
en wat kale grond. Trouwens, hij is een miljardair en jij bent maar een 
miljonair.”
 Tot op dat moment was ik nogal tevreden geweest met wat ik in mijn 

leven bereikt had. Maar bij het 
overwegen van het schrijven van 
een boek met Donald Trump, 
leken mijn successen maar klein 
en onbeduidend.
 In plaats van me vereerd te 
voelen om gevraagd te worden 
samen met Donald Trump een 
boek te schrijven, voelde ik me 
ellendig. 
 “Waar moeten we in hemels-
naam over schrijven?” vroeg ik 
mezelf telkens weer af, tijdens de 
vlucht van Chicago naar Phoe-
nix.

Twee lange weken

 Hoewel Donald me gevraagd 
had om Meredith McIver (degene 
van wie hij wilde dat die het boek 
tussen ons zou coördineren) te 
bellen, belde ik niet direct. 
Uiteindelijk belde Bill Zanker mij 
na twee weken vanuit New York 
op met de vraag: “Heb je Donald 
al gebeld?”

De meeste rijke mensen 

willen niet dat anderen 

erachter komen hoe zij 

rijk zijn geworden, laat 

staan dat ze anderen hun 

mislukkingen vertellen...

 Ik wil dat andere mensen 

dat wel weten, want het 

was de manier waarop ik 

zo veel heb geleerd. 

Ik wil dat de mensen 

weten dat we allemaal 

fi nanciële problemen 

hebben, arm en rijk. 

           — Robert T. Kiyosaki
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 Nadat we door mochten, gingen we met de lift naar een van de 
bovenste verdiepingen, van waaruit Donald zijn imperium bestuurt.
 Als je The Apprentice gekeken hebt, ben je bekend met de ingang 
naar het kantoor van de heer Trump, waar de aantrekkelijke receptio-
niste de deur bewaakt.
 (Voor degenen onder jullie die zich dat afvragen, Donald heeft een 
kopie van zijn kantoor een paar verdiepingen lager laten bouwen 
voor de televisieserie. In plaats van zijn echte directiekamer binnen te 
gaan, neemt hij de lift naar beneden en loopt de kopie van zijn kantoor 
binnen.)
 Hoewel ik vaak naar het programma heb gekeken, had ik nooit, 
maar dan ook nooit, gedacht dat ik op een gegeven moment de wereld 
van Donald Trump zou binnenlopen.
 Het was een heel aparte ervaring het gevoel te hebben dat ik op 
de set van het programma rondliep. Mijn gedachten schoten continu 
heen en weer tussen het televisieprogramma en de werkelijkheid.

 Keith, de reusachtige lijfwacht van Donald Trump, was de eerste die 
ons begroette, nadat de receptioniste ons een stoel gegeven had. Hij 
nam de tijd ons als oude vrienden hartelijk te begroeten.
 Hij ging bij ons zitten en zorgde ervoor dat wij ons compleet op ons 
gemak voelden. Hij was ongelooflijk attent en vertelde ons over zijn 
voormalige loopbaan als een detective in New York en zijn huidige car-
rière als persoonsbeveiliger van Donald. 
 Hij bleef bij ons, bood ons water aan en hield ons gezelschap tot de 
deur naar het kantoor openging en Meredith naar buiten kwam. 
 Meredith is het prototype van een jonge leidinggevende vrouw uit 
New York. Een aantrekkelijke vrouw die perfect op haar plaats zou 
zijn in Londen, Parijs, Sydney, Tokio, Toronto of Peking. Ze gaf ons 
een hand en zei met een warme glimlach: “Wat fijn om u eindelijk te 
ontmoeten.”

 Na Keith voor zijn warme ontvangst bedankt te hebben, volgden 
we Meredith door de glazen deuren naar de directiekamer; de echte 
directiekamer.
 Toen we gingen zitten, schoten mijn gedachten direct weer naar 
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kantoor van Donald Trump. Nou ja, kantoor... zijn kantoorgebouw.
 Degenen onder jullie die The Apprentice hebben gezien, zullen 
bekend zijn met de vergulden entree van de Trump Tower op Fifth 
Avenue, de beroemde straat in New York.
 Terwijl ik als een boertje van buiten op het trottoir stond, boog ik 
achterover en liet mijn blik langs de etages gaan totdat ik eindelijk bij 
het punt kwam waar het gebouw de hemel ontmoette.
 Trump Tower is duidelijk een stuk hoger dan elk gebouw dat Kim en 
ik in bezit hebben. En hoewel ik er heel vaak langs ben gelopen, leek 
het veel hoger toen ik wist dat ik naar binnen ging voor een afspraak 
met Donald Trump zelf.
 Er kwamen heel wat herinneringen naar boven toen ik op Fifth 
Avenue liep. Ik herinner me dat ik naar gebouwen als deze heb staan 
kijken toen ik in 1965 naar New York kwam om te beginnen met mijn 
opleiding aan de koopvaardijschool.
 Ik was toen een arme jongeman uit Hawaï, voor de eerste keer in de 
grote stad en ik werd beslist niet toegelaten in gebouwen als deze.
 De film The Graduate was toen erg populair en mijn vrienden en 
ik zwierven door dit gebied, in de hoop onze eigen Mrs. Robinson te 
vinden.
 Daar stond ik dan, veertig jaar later, uitgenodigd door Donald Trump 
in zijn kantoor, in zijn gebouw. Op dat moment moest ik echt even in 
mijn arm knijpen.

 De meeste mensen beschouwen mij als zeer succesvol. Ik heb mil-
joenen dollars verdiend en verloren, terwijl ik de principes volgde die 
ik uitdraag in de Rijke pa-boeken. Maar toen ik daar voor de Trump 
Tower stond, realiseerde ik me plotseling hoe ver ik was gekomen. Dat 
was een ongelooflijk gevoel.
  Ik herinner me een van Donalds favoriete gezegdes: ‘Denk groot!’ 
Alleen al door voor zijn gebouw te staan, realiseerde ik me hoe veel 
groter mijn denken die dag was, in vergelijking met toen ik voor het 
eerst in New York was aangekomen.
 “Wow!” zei ik hardop. Kim kneep alleen maar even in mijn hand.
 Met een diepe zucht ging ik met Kim Trump Tower binnen en we 
liepen naar de liften, waar veiligheidsmensen ons begroetten.
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 Meredith ging verder: “Er zit veel meer achter de heer Trump dan 
alleen maar televisieprogramma’s, missverkiezingen, casino’s en 
onroerend goed. Iedereen die bezorgd is over onze huidige wereldpro-
blemen en hoe die zijn op te lossen, zou zijn boek moeten lezen.”

 “Dus hebben we wel degelijk enkele onderwerpen gemeen. We 
hebben elkaar bij The Learning Annex ontmoet. We zijn allebei al jaren-
lang leraar voor die organisatie. Het is interessant om te merken dat 
zo’n rijk en beroemd man als de heer Trump voor het gewone publiek 
komt spreken. Ik ben er eigenlijk benieuwd naar waarom hij onder-
wijst. We hebben echter allebei zo veel haast, dat ik nooit de kans heb 
gekregen om het hem te vragen.”
 “Hij is een geboren onderwijzer,” zei Meredith, “dat heb ik in de afge-
lopen jaren, dat ik voor hem gewerkt heb, gezien. Kijk maar naar The 
Apprentice. Toen Mark Burnett het idee voor dat programma aan hem 
voorstelde, stond meneer Trump erop dat het programma een educa-
tieve waarde moest hebben en anders ging het hele feest niet door.”
 “Precies,” zei Kim, “ik keek ernaar voor de zakelijke lessen. En ik 
hield ervan om te leren hoe hij met verschillende situaties omgaat. 
Maar het mooiste is hoe hij het denkpatroon achter zijn handelen laat 
zien. Ik wil weten waarom hij iemand ontslaat.”
 Ik zei: “The Apprentice is zowel amusement als educatief. Ik heb niet 
het gevoel dat ik mijn tijd daarmee verspil. Ik heb altijd het gevoel dat 
ik iets praktisch geleerd heb; iets wat ik kan gebruiken.”
 “Misschien kan het feit dat jullie beiden leraar zijn de insteek van dit 
boek vormen”, viel Kim in. 
 “Per slot van rekening zijn jullie allebei ondernemer en investeerder 
in onroerend goed. Jij hebt een gouddelvingsbedrijf in China opgezet 
en het naar de beurs gebracht, en je hebt een onroerendgoedmaat-
schappij, een zilverdelvingsbedrijf in Zuid-Amerika en een oliemaat-
schappij opgezet.
 Heel veel mensen weten dat, net zoals ze bekend zijn met de Trump 
Toren en Trump Place. Maar ze weten niet dat jullie allebei leraar zijn.”
 “Ik heb geen olie gevonden”, zei ik sarcastisch.
Kim moest lachen. “Niet elke onderneming slaagt”, zei ze.
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scènes uit het televisieprogramma, waar mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten tegenover Donald en zijn adviseurs aan tafel zaten.
 Ik vroeg mezelf stilletjes af: ‘Wat doe ik in hemelsnaam hier? Hoe 
ben ik hier in hemelsnaam in verzeild geraakt?’ Ik weet zeker dat meer 
dan één stagiaire hetzelfde gedacht heeft.
 Na een paar minuten wat gebabbeld te hebben, vroeg Meredith: 
“Waar zou je over willen schrijven?”
 “Zelf ben ik nogal betrokken bij armoede”, antwoordde ik. “Ik zou 
kunnen schrijven over wat we zouden doen om daar een einde aan 
te maken. De titel zou Ending poverty (Armoede beëindigen - red.) 
kunnen zijn.” 
 Meredith knikte en zei: “Dat zou een mogelijk onderwerp kunnen 
zijn.”
 “Ik ben ook bezorgd over het feit dat de rijken rijker worden, maar 
dat Amerika als natie steeds armer wordt. We kunnen schrijven over 
de ondergang van de middenklasse en de armen; oftewel hoe goedbe-
taalde banen naar China en India worden geëxporteerd.
 Ik ben ook al lange tijd bezorgd over het verdwijnen van de pensioe-
nen en het failliet van de Social Security en Medicare (het stelsel van 
sociale zekerheid en ziektekostenverzekering in de VS - red.) net op het 
moment dat de babyboomers met pensioen gaan.”
 “Daar maakt meneer Trump zich ook grote zorgen over”, zei Mere-
dith. “Hij heeft daar een boek over geschreven.”
 “The America we deserve”*, zei Kim.
 “Ja”, zei Meredith. “Hij schreef over zijn bezorgd-
heid met betrekking tot deze onderwerpen, en 
over de dreiging van terroristische aanslagen; al 
voor de aanslag op elf september.”
 “Voor 9/11?” vroeg Kim.
 Meredith knikte: “Hij heeft niet alleen een deel 
aan terrorisme gewijd; hij praat ook over de onge-
controleerde staatsschuld. Maar hij benoemt 
de problemen niet alleen, hij gaat ook in op zijn 
unieke oplossingen.”
 Kim knikte, ze was gek op dat boek.

* uitgegeven door Renaissance Books, 2000, USA
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 Ze zag er gefrustreerd uit. Dit was een pijnlijk onderwerp voor ons 
allebei.
 “De meeste rijke mensen willen hun geheim voor zichzelf houden.”
 “Daarin verschillen jij en meneer Trump van andere rijke mensen”, 
glimlachte Meredith. “Jullie zijn allebei onderwijzers en willen doorge-
ven wat jullie weten, ongeacht de kritiek.”
 “Wordt meneer Trump ook bekritiseerd vanwege zijn onderwijzen 
en het doorgeven van zijn kennis?” vroeg Kim.
 “Oh ja, meer dan je denkt”, zei Meredith. “Heel veel mensen denken 
dat hij praat en schrijft en zijn educatieve producten als zijn tv-pro-
gramma en zijn bordspel ontwerpt voor meer publiciteit of geld.
 Hoewel hij meer publiciteit krijgt en meer geld verdient, wat goed is, 
is zijn belangrijkste motief mensen te bereiken en te onderwijzen. Hij 
wil echt dat anderen rijk worden. Hij is erg bezorgd over de financiële 
situatie die ons land en de mensen tegemoet gaan.
 Hij maakt zich zorgen over hoe mismanaged de economie is en over 
het effect daarvan op de wereld. Hij vraagt zich af waarom er geen 
financieel onderwijs op de scholen wordt gegeven. Daarom is hij zo 
royaal met zijn kennis.”
 Plotseling werd er op de deur geklopt. Het was Rhona, de persoon-
lijk assistent van Donald. Ze zei: “Meneer Trump is over vijf minuten bij 
u en hij verontschuldigt zich voor de vertraging. Hij vindt het afschu-
welijk mensen te laten wachten, maar hij werd opgehouden door een 
telefoongesprek.”
 “Geen probleem hoor”, zei ik. “De extra tijd met Meredith is erg 
nuttig geweest.”
 Nadat Rhona verdwenen was, stond Meredith op om ons uit de 
directiekamer te leiden. Ik bekeek de pluche inrichting en dacht aan 
de plekken waar ik gewerkt had.
 “Weet je,” zei ik, “Donald en ik hadden allebei rijke vaders van wie we 
geleerd hebben en voor wie we vaak hebben gewerkt. We waren dus 
allebei op veel verschillende manieren stagiaires toen we jong waren.”
 “Dus wat jullie misschien gemeen hebben, is het feit dat jullie allebei 
echt leraren zijn en dat jullie coaches voor de wereld kunnen worden”, 
zei Meredith, terwijl we de directiekamer uitgingen naar het kantoor 
van Donald Trump, dat aan de andere kant van de hal lag.
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 “En meneer Trump slaagde ook niet altijd”, voegde Meredith daar-
aan toe. “Hij heeft ook zijn uitdagingen gehad.”
 “Hij was erg open over zijn financiële uitdagin-
gen in de The Art of the Comeback”*, zei Kim. 
“Dat was ook een fantastisch boek.”
 Meredith glimlachte en knikte: “Ondanks jullie 
financiële uitdagingen zijn jullie ook zeer open 
over jullie successen en over jullie mislukkingen. 
Vertel eens, waarom zijn jullie zo open over jullie 
financiële problemen?”
 “Omdat ik wil dat de mensen weten dat dat de 
manier was waarop ik zo veel heb geleerd. Ik wil 
dat men weet dat we allemaal, rijk en arm, onze financiële problemen 
hebben”, antwoordde ik.
 “Precies! Meneer Trump denkt daar hetzelfde over. Hij wil echt dat 
mensen leren. Daarom vertelt hij zowel over zijn successen als over 
zijn mislukkingen. Hoeveel andere rijken doen dat?” 
 “Niet veel”, zei ik. “De meeste rijke mensen willen niet dat anderen 
weten hoe ze rijk zijn geworden − laat staan dat ze over hun misluk-

kingen vertellen. En dat geldt ook voor de familie 
van mijn rijke pa.”
 “Hoezo?” Ik keek Kim aan en ze glimlachte 
bemoedigend.
 “Nadat ik Rijke pa arme pa* geschreven had,” 
zei ik, ”heb ik het boek aan zijn familie laten zien, 
en ze vroegen me om hun familienaam niet in 
het boek te onthullen; ook al heb ik niets nadeligs 
over mijn rijke pa gezegd. Ze wilden gewoonweg 
niet dat iemand erachter zou komen hoe ze rijk 
geworden zijn. Dus uit respect voor hun verzoek 

heb ik de naam van mijn rijke pa niet in mijn boek onthuld.”
 “En daar ben je door in moeilijkheden gekomen?” vroeg Meredith.
 “Ja,” zei ik, “sommige mensen hebben me zelfs een leugenaar 
genoemd en zeiden dat er nooit een rijke pa geweest was.”
 “Dat is belachelijk”, zei Kim. “Robert heeft alleen maar rekening 
gehouden met de wensen van de mensen om wie hij gaf.”

* uitgegeven door Succesboeken.nl, 2007, NL

* uitgegeven door Crown Business, 1997, New York, NY, USA



28

WAAROM WE WILLEN DAT JE RIJK WORDT

29

 “Dus zijn ze ‘vermogens-rijk’ en ‘cash-arm’ ”, zei Donald.
 “Ja, ze zijn op papier miljonair, maar in werkelijkheid behoren ze tot 
de middenklasse. Als een van hen, of een kind, ziek wordt, zouden ze 
zomaar naar armoede kunnen glijden.”
 “Dat gebeurt met een heleboel mensen, met name nadat ze zijn 
gepensioneerd en gestopt zijn met werken. Als ze ziek worden, moeten 
ze alles verkopen, alleen maar om te kunnen overleven”, voegde 
Donald daaraan toe.
 “En de problemen worden alleen maar groter als de generatie baby-
boomers over een paar jaar met pensioen gaat.”
 “Ik weet er alles van”, zei Donald. “Meer nog dan de Social Security is 
de Medicare de grootste financiële schuld die ons land te dragen heeft. 
Ik weet niet hoe we het ons kunnen veroorloven om voor vijfenzeventig 
miljoen nieuwgepensioneerden te betalen. Voor hun gezondheidszorg 
en hun langdurige zorg op het moment dat ze echt oud worden. Ik 
maak me zorgen over de generatie van mijn kinderen; hoe gaan die 
betalen voor het feit dat onze generatie financieel afhankelijk is van de 
overheid.”
 “Misschien moeten we daarover schrijven”, zei ik.
 “Ik heb er in The America we deserve over geschreven. Het heeft 
echter nooit het aantal lezers bereikt dat ik gewild had. Ik denk dat het 
mijn beste boek is geweest, omdat het over onze huidige problemen 
gaat, niet alleen maar over rijk worden. Maar het liep in het geheel niet 
zo goed als mijn andere boeken.”
 “Ik heb ook zo’n boek”, zei ik. “Het is Rich Dad’s Prophecy*. Het 
gaat over de ondergang van de aandelenmarkt wanneer de babyboo-

mers met pensioen gaan en de tekortkomingen 
van de 401(k)- plannen (401k: genoemd naar een 
artikel uit de Amerikaanse belastingwet, dat pen-
sioensparen mogelijk maakt voor werknemers. 
Een pensioenvorm waarbij de werknemer een per-
centage van zijn salaris in aandelen belegt, en de 
onderneming ook een bijdrage levert - red.).
 Het gaat er ook over hoe heel veel arbeiders in 
de nabije toekomst hun pensioenen kwijt zullen 
raken.”
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Een ontmoeting van gedachten

 “Welkom,” zei Donald Trump terwijl hij achter zijn bureau vandaan 
kwam, “mijn verontschuldigingen voor het feit dat ik jullie heb laten 
wachten.”
 “Geen probleem”, antwoordde ik, terwijl ik zijn kantoor bekeek en 
alle onderscheidingen, gedenkplaten en cadeautjes zag van mensen 
uit de hele wereld.
 Naast zijn bureau stond de radioapparatuur die hij voor zijn weke-
lijkse radioprogramma gebruikt. Alles kwam zeer indrukwekkend 
over.
 Na de gebruikelijke vriendelijkheden kwamen we toe aan de reden 
van onze bijeenkomst. “Zo, waar moet ons boek over gaan?” vroeg 
Donald.
 “Ik denk dat we allemaal met dezelfde vraag zitten”, antwoordde ik.
 “Daar er zo’n enorm gat zit tussen onze respectievelijke onroerend-
goedtransacties en de grootte van ons financieel vermogen, denk ik 
niet dat we bij elkaar passen op het gebied van geld. Per slot van reke-
ning ben jij een miljardair en ik maar een miljonair.”
 Donald grinnikte en zei: “Praat nooit zo geringschattend over het feit 
dat je miljonair bent. Miljarden mensen zouden financieel graag met je 
willen ruilen.”
 “Dat weet ik wel, maar er is een groot verschil tussen miljoenen en 
miljarden. Per slot van rekening zijn er tegenwoordig veel miljonairs 
die eigenlijk blut zijn.”
 “Hoe bedoel je dat precies?” vroeg Donald.
 “Welnu, we kennen allemaal mensen van wie het huis in waarde is 
gestegen, maar van wie het inkomen niet is gestegen.
 Ik ken bijvoorbeeld een klasgenoot van mij uit Hawaï, die het huis 
na de dood van zijn vader erfde. Daar de prijzen van onroerend goed 
explodeerden en er geen schuld op het huis rustte, is hij technisch 
gezien een ‘vermogens-miljonair’.
 Maar hij en zijn vrouw zijn nog steeds financieel aan het worstelen, 
omdat ze minder dan $ 90.000 per jaar verdienen. Ze hebben drie 
schoolgaande kinderen en zijn nog steeds in gevecht om uit te vinden 
hoe ze de opleiding van hun kinderen gaan bekostigen.”

* uitgegeven door Warner Business Books, 2002, New York, NY, USA
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twee uur. Dat is een hoop tijd en energie voor een praatje van twee 
uur. Zoals je al zei: er zijn veel makkelijker manieren om geld te verdie-
nen.”
 Kim en ik knikten tegelijk. Kim, die ook onderwijs geeft, voegde er 
nog aan toe: “We verdienen allemaal ons geld, veel makkelijker, met 
onroerend goed en andere investeringen. Toch is het onderwijzen onze 
passie. Het is die passie die ons het vliegtuig doet nemen om een dag 
lang te vliegen, te overnachten, een korte spreekbeurt te houden, en 
dan weer naar huis te vliegen. Het is zeker niet het geld.”
 Donald stemde in: “Heb je niet te doen met die duizenden mensen 
die we tijdens de seminars van The Learning Annex toespreken? Daar 
zitten ze dan. Ze besteden tijd en geld om naar ons te komen luisteren. 
Terwijl sommigen al rijk zijn en anderen rijk zullen worden, zullen velen 
te maken krijgen met een leven van constante financiële worsteling. 
Dat breekt mijn hart.”
 “Misschien moeten jullie daarover schrijven”, zei Meredith. “Misschien 
moeten de mensen weten waarom jullie willen dat ze rijk worden. Wat 
jullie zorgen zijn.”
 “En,” vulde Kim aan, “waarom jullie, terwijl het al lang niet meer 
hoeft, toch blijven werken. Jullie hebben allebei genoeg geld, maar 
jullie zijn niet van plan met pensioen te gaan. Waarom schrijven jullie 
niet over wat jullie aan de gang houdt… wat jullie echt drijft. Is motiva-
tie niet belangrijker dan geld?”
 “Nou, ik onderwijs omdat ik onderwijzen leuk vind,” zei Donald, 
“maar ik maak me echt zorgen. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik 
denk dat Amerika in de financiële problemen zit. Ik ben van mening 
dat onze overheid op een grove manier verkeerd bestuurd wordt.
 Ik zeg niet dat dat door de Democraten of Republikeinen komt. Het 
is zinloos om naar de ene of de andere groep te wijzen. Ik ben bang dat 
de middenklasse in de problemen zit en kleiner wordt ongeacht welke 
partij aan de macht is. 
 Zoals ik al vaker gezegd heb, ben ik bang dat velen uit de huidige 
middenklasse de nieuwe lage klasse worden, of nog erger: tot de bedel-
staf gedwongen worden, ondanks jarenlang hard gewerkt te hebben.”
 “Misschien zouden we een boek moeten schrijven over het beëindi-
gen van armoede door financieel onderwijs”, zei ik. “Per slot van reke-
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 “En dat verkocht ook niet?” vroeg Donald.
 “Nee, net als bij jouw boek zeiden veel mensen dat het mijn beste 
boek was, maar zo verkocht het niet. Maar veel erger waren de financi-
ele kranten en tijdschriften van Wall Street die mij niet geloofden.”
 “Wat was er aan de hand dan?” vroeg Donald.
 “Ik was er een tijdje boos over en het frustreerde me. En nu, een 
paar maanden geleden, zeiden het New York Times Magazine en TIME 
magazine in hun hoofdartikelen ongeveer hetzelfde als wat ik in 2002 
al zei.”
 “Wat zeiden ze dan?” vroeg Donald.
 Daar ik beide publicaties bij me had vanwege mijn PBS-programma, 
haalde ik ze uit mijn koffer.
 “Dit is de uitgave van TIME magazine van 31 oktober 2005. De kop 
op de voorpagina luidt: ‘De grote pensioenoplichterij’. De onderti-
tel luidt: ‘Miljoenen Amerikanen die denken dat ze een goed pensi-
oen hebben, wacht een lelijke verrassing. Hoe het bedrijfsleven de 
mensen besteelt, met hulp van het Congres.’ ”
 “Dat heb ik ook gelezen”, zei Donald. “Ik herinner me het gedeelte 
over het bestelen door het bedrijfsleven met hulp van het Congres. Het 
artikel zegt dat de rijken van de arbeiders stelen met de hulp van de 
overheid.”
 “Zo heb ik het ook gelezen”, zei ik.
 “En wat schreef het New York Times Magazine?” vroeg Donald.
 Terwijl ik het tweede artikel oppakte, zei ik: “De voorpagina op 30 
oktober 2005 luidt: ‘Het spijt ons u te moeten meedelen dat u niet 
langer een pensioen heeft’. De ondertitel luidt: ‘Amerika’s volgende 
financiële ramp’.”
 Donald knikte: “Jij en ik delen veel van dezelfde zorgen.”
 “Daar lijkt het wel op. Daarom onderwijs ik en schrijf ik en ontwerp 
ik bordspellen. Het gaat me niet om het geld, hoewel het geld goed is. 
Er zijn veel makkelijker manieren om geld te verdienen. Ik onderwijs 
en creëer educatieve producten vanuit een diepe bezorgdheid. Ik ben 
van mening dat ons land en miljoenen van onze mensen in de proble-
men zitten.”
 “Ik ook”, zei Donald. “Wanneer jij en ik voor de The Learning Annex 
spreken, dan zijn we vaak twee dagen onderweg voor een praatje van 
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 Wat ik erg ontwapenend vond van Robert, was dat hij erg beschei-
den en eenvoudig en zelfs wat teruggetrokken overkwam. En dit was de 
man van wie zesentwintig miljoen boeken zijn verkocht? Bijzonder. 
 Ik vroeg mijzelf af of dat een act was of schijn of een rol die hij 
met een bepaalde bedoeling speelde. Ik kan soms behoorlijk sceptisch 
zijn.
 Ik had niet lang nodig om erachter te komen dat Robert echt was. 
Nadat we elkaar een paar maal gesproken hadden, wist ik dat hij 
oprecht was en dat hij ervan hield om les te geven, waarschijnlijk net 
zo veel als ik.
 Toen ik hem vertelde dat de enige reden voor mij om The Apprentice 
te doen het feit was dat het ook een onderwijzend karakter had, zei 
Robert tegen me: “Donald, buiten al het andere ben je een leraar!” Ik 
denk dat je er zelf een moet zijn om er een te herkennen.
 We raakten aan de praat over het belang van onderwijs en hij begon 
over het mentoraspect van The Apprentice en het feit dat hij en Kim er 
iedere week wel wat van leerden.
 Ik vroeg hem wat hij zou doen als hij wist dat hij niet kon falen en hij 
zei meteen: “Dan zouden we wegen vinden om veel meer mensen te 
bereiken en te onderwijzen.”
 Het was net zoals toen ik hem tijdens The Learning Annex al ver-
telde: ik ben de topschrijver op businessgebied en hij is de topschrijver 
op gebied van persoonlijke fi nanciën. Samen konden we een miljoe-
nenpubliek bereiken. Maar meer dan dat: het zou erg leuk zijn.
 Robert snapte meteen wat ik bedoelde, maar ik waardeer dat hij 
eerst over het boek na wilde denken, voordat hij zich aan mij verbond. 
Ik wist dat hij een bedachtzaam persoon was en dat hij eerst bij zichzelf 
te rade zou gaan om een juiste beslissing te nemen.
 Toen hij een paar weken later bij mij op kantoor op bezoek kwam, 
viel hij meteen met de deur in huis: “Ik moet toegeven dat ik aanvan-
kelijk wat geïntimideerd was. Het was alsof er een gevecht binnen in 
me woedde. Ik wist niet of we genoeg gemeen hadden. De beste in mij 
won echter; degene die weigert de makkelijkste weg te kiezen!”
 Robert is eerlijk naar zichzelf en naar mij toe en dat bevestigde het 
beeld dat ik had door de monsterhits die zijn boeken zijn geworden.
 Het schrijven van boeken kan leuk zijn maar het is veel werk en 
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ning is het het gebrek aan financieel onderwijs dat ons in deze rotzooi 
heeft gebracht. Waarom laten we financieel onderwijs ons er ook niet 
weer uitkrijgen?”
 “Schitterend idee, maar we moeten mensen leren hoe ze zichzelf 
moeten redden, voordat wij trachten armoede op wereldschaal te 
beëindigen... hetgeen generaties kan duren. Dat moeten we eerst 
doen, voordat we er maar op kunnen hopen het onderwijssysteem te 
veranderen.”
 Hij ging verder: “In slechts een paar jaar tijd zullen miljoenen baby-
boomers met pensioen gaan. De overheid zal dan moeten toegeven 
dat zij geen geld meer heeft; de olieprijs verbreekt het ene record na 
het andere; onze dollar daalt in waarde; de inflatie is oncontroleerbaar 
en we voeren nog steeds oorlog in het Midden-Oosten.
 We moeten antwoorden hebben voor degenen die nu naar antwoor-
den op zoek zijn. We moeten mensen leren rijk te worden, of hun ten-
minste leren hoe ze de komende paar jaar moeten overleven. En liever 
vandaag dan morgen.”
 Toen wist ik waarom we bij elkaar zaten om een boek te schrijven.

Donalds visie

Het begin

 De eerste keer dat ik Robert Kiyosaki ontmoette, was een van die 
verrassingen die het leven zo af en toe voor ons in petto heeft. Ik wist 
af van zijn wapenfeiten, namelijk dat er miljoenen boeken van hem 
verkocht waren en dat hij vijf jaar lang op de bestsellerslijst van de New 
York Times gestaan had.
 Dat bereik je niet zomaar. Ik verwachtte dat hij één brok energie zou 
zijn en een intimiderende persoonlijkheid.
 Ik had gelijk voor wat betreft die energie; Robert heeft een positieve 
energie die uit hem stroomt en iedereen in zijn omgeving beïnvloedt. 
Hij lijkt zich daar niet speciaal voor in te spannen. Het gebeurt hem 
gewoon. Ik was daar zeer van onder de indruk.
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ken. Robert en ik hopen die risico’s wat minder spannend en wat meer 
haalbaar te maken.
 Ik geef toe dat de mensen die ik kende, verrast waren dat ik met een 
andere ondernemer zou gaan samenwerken om een boek te schrij-
ven. Ondernemers willen graag alles zelf onder controle hebben en 
het delen van die controle staat niet hoog op hun lijst van gewenste 
situaties.
 Maar als je iemand tegenkomt die op zo veel gebieden op dezelfde 
golfl engte zit als jijzelf, dan wordt dat zelfs een plezier. Het samenbun-
delen van onze krachten maakt ons sterker, niet zwakker.
 Het is in feite een van de zwakheden van veel visionairs en onder-
nemers dat ze niet in staat zijn hun denkbeelden en doelen op een 
succesvolle manier met anderen te delen. Het kan een eenzame weg 
zijn.
 Het oude gezegde ‘Het is eenzaam aan de top – maar niet druk’, is 
soms maar al te waar.
 Ondernemers zijn mensen 
die graag iets nieuws proberen. 
Op deze manier samenwerken 
is zowel voor Robert, als voor 
mij iets nieuws. En door onze 
persoonlijkheden bij elkaar te 
brengen om iets te bereiken dat 
zowel veelomvattend als begrij-
pelijk is, denk ik dat we elkaar 
als onderwijzer, als spreker en 
als mens hebben versterkt.
 Wat heeft het voor zin om veel 
te weten en die wetenschap voor jezelf te houden?
 Er is nog iets grappigs: ondernemers worden vaak gekenmerkt door-
dat ze niet graag in teamverband werken. Ze willen de baas zijn. Ze 
willen het zelf doen, en het voor zichzelf hebben; het is niet anders.
  Dat is tenminste wat de experts ervan zeggen wanneer ze persoon-
lijkheidsstijlen analyseren die geschikt zijn voor het ondernemerschap. 
Ik denk dat Robert en ik niet in dat keurslijf passen. Maar dat kan ons 
geen van beiden veel schelen.

MILJONAIR ONTMOET MILJARDAIR

mijn agenda laat geen aanvullende activiteiten toe en het schrijven van 
boeken kan daaronder vallen. Maar ik merkte aan mezelf dat ik er erg 
naar uitkeek om intensief aan iets nieuws te gaan werken, vooral met 
iemand die dezelfde zorg en hoop had.
 Emerson heeft eens gezegd: “Degene die moeilijke dingen makkelijk 
kan maken, is de leraar.” Hij heeft ook gezegd: “Kennis moet uitgedra-
gen worden.”
  Toen ik jaren geleden Rijke pa arme pa las, voor ik Robert nog maar 
ontmoet had, dacht ik al dat Robert een gave had om de dingen zo te 
maken dat ze makkelijk te begrijpen zijn.
 Hij is een beetje een verhalenverteller en dat is een van de geheimen 
om dingen makkelijk toegankelijk te maken voor mensen. Daardoor is 
hij ook een groot spreker geworden. Mensen zeggen vaak hetzelfde 
over mij. 
 Ik weet niet of wij die vaardigheid tot het vertellen van verhalen van 
nature hebben, maar het heeft ons geholpen om anderen te helpen. 
Ook helpt het ons om iets wat ogenschijnlijk ingewikkeld is, door 
middel van verhalen iets eenvoudiger voor te stellen.
 Ik weet dat als mensen aan me denken, ze dan denken: “Oh, daar 
heb je die miljardair...” en dat is net alsof de deur in je gezicht wordt 
dichtgegooid. 
 Donald Jr., mijn zoon, heeft eens gezegd dat ik net een arbeider ben 
met een grote stapel bankbiljetten. Misschien geeft dat wat inzicht in 
mijn persoon. Hij besteedt heel wat tijd met mij en hij weet dat ik van 
binnen eigenlijk heel eenvoudig ben.
 Dat betekent niet dat ik makkelijk ben, maar ik benader de dingen 
nogal simpel. En hoewel hetgeen ik doe, behoorlijk ingewikkeld kan 
zijn, weet ik ook hoe ik het op moet delen.
 Je begint niet met een kant-en-klare wolkenkrabber; je begint met 
een bouwtekening en een fundering. Ik weet dat dingen tijd en geduld 
kosten. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van jezelf.
 Als je The Apprentice hebt gezien, weet je dat we streng waren voor 
de stagiaires, omdat ook het echte leven weinig ruimte of sympathie 
heeft voor excuses. 
 Of, zoals het gezegde gaat ‘Het leven is geen generale repetitie.’ Het 
is echt. Dus zul je af en toe risico’s moeten nemen als je wilt uitblin-

Wat heeft het voor zin 

om veel te weten en die 

wetenschap voor jezelf 

te houden? 

           — Donald J. Trump
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HOOFDSTUK TWEE

ONZE GEZAMENLIJKE 
BEZORGDHEID

Roberts visie
Dallas, Texas: 19 februari 2006

En weer stopt er op een zondagmiddag een zwarte limo voor de 
achteringang van de onroerendgoedbeurs van The Learning 
Annex. Weer neemt de opwinding toe als het gerucht gaat dat 

‘De Donald’ er is. En weer komt eerst het politie-escorte om, in de vorm 
van twee rijen, de weg door de fans te banen voor de heer Trump.
 Toen de pers na ongeveer een uur verdwenen was, vroeg Donald 
aan me: “Hoe groot is het publiek en wat voor publiek is het?”
 “Tienduizenden zijn het, en het is een fantastisch publiek. Mensen 
zijn vanuit de hele wereld hiernaartoe gekomen om dit weekend hier 
te zijn. Ze willen vreselijk graag leren, en ze hebben honger naar 
kennis.”
 Ik was ook enthousiast, maar om een andere reden.

 Na onze laatste ontmoeting heb ik Donalds boek, The America we 
deserve, gelezen. Het boek behandelt vele problemen waar we als land 
en als wereld nu mee te maken hebben. Problemen als terrorisme, 
staatsschuld en gezondheidszorg. Hier volgen wat uittreksels uit zijn 
hoofdstuk over de kwestie van de gezondheidszorg.

De General Accounting Office van de overheid van de VS (de 
rekenkamer - red.), een objectief onderzoeksbureau van het Con-
gres, laat een vreselijk beeld zien:

 Wat zich tijdens dat proces ontwikkelde, ging een eigen leven leiden. 
Het werd meer dan zomaar een goed geschreven boek.
 Het werd een levend voorbeeld van waar we samen aan gewerkt 
hebben en samen doorheen zijn gegaan; vanaf onze eerste ontmoeting 
tot op de dag dat we onze eerste proefversie af hadden.
 Het werd al gauw een gezamenlijke inspanning om fi nanciële ont-
wikkeling te verschaffen aan iedereen die een beter leven zoekt in een 
tijd dat we allemaal fi nancieel toegerust moeten zijn voor de toekomst 
die we tegemoet treden.
 Dit boek is voor iedereen die vooruit wil en uit z’n makkelijke leven-
tje wil stappen. Ook al ben je al een miljonair, of nog niet, de lessen in 
dit boek gelden voor iedereen, ongeacht wat je fi nanciële situatie op 
dit moment ook is.
 Ik hoop dat je dit proces kunt zien als een waarvan je kunt leren 
terwijl je vermaakt wordt. Je zult er snel achter komen dat zakendoen 
niet saai is. 
 Robert en ik hebben nog iets gemeen: geen van beiden houden we 
ervan om ons te vervelen. We willen dingen voor elkaar krijgen.
 Dus let goed op, houd je focus en geniet ervan. 
 Waarom we willen dat je rijk wordt - Twee mannen een boodschap 
heeft veel te bieden. 




