
 
 

Jos Busscher doneerde samen met zijn onlangs overleden vrouw 15.000 euro aan Welzijn 

Putten. © Ruben Schipper Fotografie 

 

Succesvol zakenman doet forse 
donatie en roept rijke 
Veluwenaren op: ‘Laten we de 
kleintjes helpen’ 

Hij was van oorsprong arm en verwierf zijn kapitaal als succesvol 

zakenman. Na verkoop van zijn luchtvrachtbedrijf hielpen hij en zijn 

vrouw Inge kinderen in de Derde Wereld met hun stichting Rainbow. 

Nu wil Puttenaar Jos Busscher ook mensen op de Veluwe oproepen 

tot ‘noaberschap’. 
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Het is privé een moeilijke tijd voor Jos Busscher (81). Vorige week zaterdag 

overleed zijn vrouw Inge, eigenaresse van SPEL Psychologen in Putten, op 



72-jarige leeftijd na een langdurige ziekte. Bij leven wilde zij nog een mooie 

donatie doen en samen schonken ze Welzijn Putten een bedrag van 15.000 

euro.  

Jos Busscher vertelt: ,,In de laatste maand van haar aanwezig zijn hebben 

we alles besproken voor de periode dat ze er niet meer is. We spreken ook 

al 25 jaar over het verdelen van wat we over hebben in de maatschappij en 

het daarvan genieten. Want sommigen hebben veel en anderen hebben 

iedere maand tekort.’’  

Overschot moet je delen met de medemens 

,,De armoede neemt schrikbarend toe’’, vervolgt hij. ,,Dat wordt steeds 

duidelijker, als je kijkt naar de toeloop bij de Voedselbank. Wij zijn bang 

voor de mentale gevolgen van armoede. Daarom vinden we dat je het 

overschot moet delen met de medemens en in het bijzonder besteden aan 

kinderen. Zij zijn het fundament voor de toekomst.” 

Auto’s wassen 

De gepensioneerde zakenman heeft ook de andere kant van de medaille 

gezien. Van oorsprong was hij arm, hij was de jongste van zestien kinderen 

en werd op zijn zeventiende op straat gezet door zijn vader. ,,Ik kom uit een 

religieus gezin en werd buiten gezet na een conflict met mijn vader over het 

invullen van het geloof. Ik moest op mijn zeventiende gaan werken: ik was 

loopjongen bij een expeditiebedrijf in het centrum van Amsterdam. Mijn 

eerste loon was 108 gulden netto in de maand, maar ik betaalde al 45 

gulden voor mijn kamer. Ik moest na mijn werk op Schiphol auto’s wassen 

en post rondbrengen om mijn kostje bij elkaar te schrapen.’’ 

Tapijten voor paleizen 

Busscher kan terugkijken op een mooie loopbaan. Bij het expeditiebedrijf 

werd hij op zijn 27ste afdelingschef en vijf jaar later werd hij directeur van 

een klein bedrijf onder de Koninklijke Nedlloyd Groep. ,,Ik liep in 1976 al in 

Dubai. We vlogen 60 ton per week naar de Golf, van Porsches tot tapijten 

voor de paleizen van de sjeiks.’’ 



In 1997 heb ik het verkocht aan een Zwitserse 
multinational en die hebben er goed voor 
betaald 

In 1988 kocht hij het bedrijf, dat in 10 jaar groeide van 16 naar 82 

medewerkers. ,,Chartair werd een van de grootste luchtvracht 

expeditiebedrijven van Schiphol. In 1997 heb ik het verkocht aan een 

Zwitserse multinational en die hebben er goed voor betaald.’’ 

Glanzende ogen 

Op dat moment vonden Busscher en zijn vrouw dat ze de grens van het 

bezit hadden overschreden. ,,We wilden de helft weggeven aan kinderen in 

de Derde Wereld en hebben Stichting Rainbow opgericht, met projecten in 

Sri Lanka, India en Indonesië. Mensen met veel geld zoeken rendement, wij 

hebben dat gevonden in de gezichtjes van de kinderen. Ik zie liever 

glanzende ogen dan al dat geld, dat is geen rijkdom.’’ 

Busscher heeft vroeger enkel de Mulo gevolgd, maar de ‘universiteit van 

het leven’ heeft hij met veel interesse tot zich genomen. Een paar maanden 

voor het overlijden van zijn vrouw is de stichting overgedragen ‘in 

vertrouwde handen’, al blijft hij wel betrokken. 

Busscher doet een oproep aan welgestelde Veluwenaren. ,,Als je al een 

auto of huis hebt of misschien wel twee, kun je ook zeggen: genoeg is 

genoeg. Laten we in plaats daarvan de kleintjes helpen, zij zijn het groeiend 

fundament van de toekomst. Kinderen uit arme gezinnen zijn ook een deel 

van de nieuwe generatie. Zij verdienen een glimlach en wij kunnen daar bij 

helpen. Ik zoek noaberschap op de Veluwe, als Amsterdammer zie ik 

daarvoor genoeg warmte in deze omgeving.’’ 

 


