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Wat is financiële

ontwikkeling
... eigenlijk?

ROBERT T. KIYOSAKI
Auteur van de internationale bestseller Rijke pa arme pa

Tom Wheelwright, registeraccountant

Er was eens een tijd dat spaarders winnaars waren.
Er was eens een tijd dat een spaarder kon sparen en daar rijk mee kon worden.

Tegenwoordig zijn spaarders verliezers.

Wat heeft school je over geld geleerd?
Dit boek gaat over wat school je niet heeft geleerd.
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WaaRom de Rijken alsmaaR RijkeR WoRden
gaat over echt financieel onderricht – en niet over het sprookje van:

“Ga naar school, vind een baan, spaar geld, koop een huis, los je schulden af en 
investeer voor de lange termijn in aandelen.”

Dit boek is de masteropleiding van Rijke pa arme pa. Als je op zoek 
bent naar nieuwe ideeën over hoe je in de toekomst in voorspoed kunt 

overleven, dan is dit een boek voor jou.

In 1997 heeft Robert Kiyosaki Rijke pa arme pa geschreven: het nummer één 
boek over persoonlijke financiën. Dit boek heeft de manier waarop tientallen 
miljoenen mensen ter wereld over geld denken, uitgedaagd en veranderd. 

Met inzichten over geld en investeren die vaak tegen de conventionele 
wijsheid indruisen, heeft Robert een internationale reputatie van rechtdoorzee 
zijn, vrijmoedigheid en moed opgebouwd en is hij een gepassioneerd en 
uitgesproken voorstander van financiële ontwikkeling geworden.

Roberts missie: het verhogen van het financiële welzijn van de mensheid.

WAAROM SPAARDERS VERLIEZERS ZIJN

Kijk eens naar wat er gebeurd is met de waarde  
van de spaartegoeden van de spaarder:

In 1970 was $ 1 miljoen aan spaargeld tegen 15% rente goed voor $ 150.000 p.j.
In 2018 was $ 1 miljoen aan spaargeld tegen 0,5% rente goed voor $ 5.000 p.j.

Zelfs een miljonair kan tegenwoordig niet van $ 5.000 per jaar leven.

IS hET SPROOKJE VOORBIJ?


