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Meer nieuws

Hij had een droombaan bij de NS, het bedrijf waarvan hij zeker wist dat hij er
tot zijn pensioen zou werken. Maar op een nacht luisterde Bram Schaper (38)
naar een podcast die zijn leven veranderde. Hij nam ontslag en probeert nu
zijn ultieme ambitie waar te maken: zoveel mogelijk mensen- en dierenlevens
redden.
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Op een steenworp afstand van Leiden Centraal, in een jaren ’70 flat op de

zevende verdieping, woont Bram Schaper samen met zijn vriendin Carine.

Eigenlijk wilde hij helemaal niet weg uit Amsterdam, toen ze dertien jaar

geleden besloten te gaan samenwonen, maar dit appartement maakte de keus

wel makkelijker: je hebt er geweldig uitzicht over het station en de treinen die er

dag en nacht voorbij denderen. En laat de liefde voor het spoor nou net bij

Bram door de aderen stromen.

Treinen als troost
Hij groeide op in Hoorn, op nog geen 100 meter van het spoor. "Mijn ouders

hebben me weleens verteld dat ik 's nachts veel huilde als baby. Op een avond

liep mijn vader radeloos met mij op z’n arm door het huis, in de hoop me stil te

krijgen. We belandden op zolder, waar het raam openstond en er net een trein

voorbij kwam. De bellen van de slagbomen die sloten, de wagons die voorbij

denderden. Tegen de tijd dat de slagbomen weer open waren, was ik gestopt

met huilen. Vanaf dat moment was dat het vaste ritueel om me rustig te

krijgen."

En dat gevoel ging nooit meer weg. Zijn eerste woordje was 'mama', zijn

tweede woordje 'tjein'. Als hij in de vakantie bij familie logeerde, bracht hij uren

door op station Gouda, terwijl zijn tante zat te vernikkelen op het perron. Hij

spaarde twee jaar lang al zijn geld op om één bepaalde modeltrein te kunnen

kopen.

Misschien trok het spoor wel zo, omdat het leven voor de rest vaak niet zo leuk

was.

"Aan mijn schooltijd heb ik maar weinig goede herinneringen. Ik was het

buitenbeentje van de klas. Ik werd geplaagd, soms ook wel echt gepest. Die

keer dat ik door de prikkelstruiken werd gesleept bijvoorbeeld, en thuiskwam

met een jas vol gaten. We hadden het in die periode niet breed, geld voor een

nieuwe (tweedehands) jas was er niet. Dus dan naaide mijn moeder er allemaal

patches op, waar ik de volgende dag natuurlijk weer mee gepest werd." In

groep 7 veranderde hij van school, waar het wel goed ging. Maar op de

middelbare is hij weer het mikpunt. "Ik werd niet in elkaar geslagen, maar leuk

was het ook niet."

Illegaal in de locomotief
Gelukkig had hij Laurens, nog altijd een van zijn beste vrienden. Die doet hem

in die tijd een bijzondere ervaring cadeau voor zijn verjaardag. "Hij had op het

station rondgehangen en allerlei machinisten benaderd: of ik een keer mee

mocht in de locomotief. Dat is eigenlijk verboden, dus hij moest flink zoeken.

Maar op mijn verjaardag kreeg ik een briefje met een nummer: een machinist

die ik kon bellen voor een afspraak."

Een paar weken later mocht hij – illegaal, 'nu zou het echt niet meer kunnen' –

voor het eerst een trein besturen. "Een gevoel van totale extase. Zo’n groot,

machtig apparaat met honderden mensen achterin, en dat dan allemaal met

één pookje vooruit krijgen. En dan dat prachtige Hollandse landschap dat aan

je voorbij trekt. Voorin de cabine zitten is zo’n serene ervaring, zo mooi!" Maar

hij besluit ook: machinist word ik pas aan het eind van mijn carrière. "Iedere

dag acht uur lang een trein besturen zou voor mij te eentonig worden. Dan zou

ik er op uitgekeken raken en dat zou zonde zijn."

Baas van alle treinen
En dus koos hij na school voor een hbo-opleiding in de ICT, met later nog

bedrijfskunde ernaast. Langzaamaan herwon hij het zelfvertrouwen dat hem in

zijn schooljaren werd afgepakt. Toen een mentor op zijn stage hem meegaf dat

hij één doel moest stellen, zette hij hoog in: baas worden van alle treinen. Hij

studeerde cum laude af, maar zijn eerste sollicitatie als managementtrainee bij

de NS werd afgewezen: hij moet een papiertje van de universiteit hebben. Aan

de bak dan maar. Waar hij ooit als jongetje mavo-advies kreeg, rondde hij nu

zijn master af en werd alsnog aangenomen bij zijn droombedrijf.

Baas worden van alle treinen was nog steeds zijn doel, maar tijdens zijn

traineeship moest hij dat nog breder trekken. "Ik kwam uiteindelijk uit op 'meer

mensen gelukkiger maken'. Maar dan wel bij de NS graag."

Na een paar jaar leiding ging geven aan alle machinisten in Amsterdam, 360

man sterk, besloot hij zelf ook zijn 'blauwe rijbewijs' te halen. "Ten eerste leek

het me zinvol als ik hen kon laten zien dat ik écht geïnteresseerd was in het vak.

En in de tweede plaats was het mijn jongensdroom." Hij besteedde er een jaar

lang al zijn vrije tijd aan. "Stond ik hier in de keuken de risotto te roeren en

intussen het seinenboek uit m’n hoofd te leren." Toen hij zijn papiertje eenmaal

op zak had, reed hij zichzelf regelmatig in de trein van en naar werk, altijd

keurig in uniform. "Dan liep ik hier op station Leiden naar de machinist en vroeg

ik of ik 'm zelf naar Amsterdam mocht rijden."

Slapeloze nacht
Brams carrière ging als een speer. Op zijn 35e was hij manager van alle 1400

servicemedewerkers van de stations. Een baan met heel veel

verantwoordelijkheid, niet in de laatste plaats omdat er gereorganiseerd moest

worden. "Er moesten zeker 250 mensen uit, ik was er dag en nacht mee bezig.

Om het malen te stoppen, liet ik me graag in slaap praten door een podcast.

Dat werkte altijd prima."

Behalve die ene nacht, nu drie jaar geleden. "Daar lag ik, in het donker, met

Carine naast me, en op mijn koptelefoon een podcast met Stijn Bruers, een

Vlaamse moraalfilosoof die sprak over 'effectief altruïsme'. Als je bijvoorbeeld

een brandweerman op zijn sterfbed zou vragen naar het meest betekenisvolle

moment in zijn leven, zei Bruers, dan zou die waarschijnlijk vertellen over die

ene keer dat hij een kindje uit een brandend huis had gered. Dat klonk voor mij

ontzettend logisch. En toen ging hij verder en zei: 'Als je in een Westers land

woont en je verdient modaal, dan behoor je al tot de rijkste 3,5 procent op

aarde. Verdien je iets meer, dan zit je al snel bij de top 1 of 2 procent. Als je een

klein deel van dat geld effectief doneert, kun je ieder jaar wel een leven

redden'."

Het verhaal van Bruers was niks minder dan een openbaring voor Bram. "Ik was

hooked. Ik dacht: hoe werkt dat dan, en waarom wist ik dit nog niet? Mijn hart

klopte in m’n keel." In plaats van lekker rustig in slaap te vallen volgde er een

rusteloze nacht. Hij ontdekte dat er een hele community bestaat van mensen

die zich allemaal afvragen hoe je zo effectief mogelijk aan een betere wereld

werkt. Dat er wetenschappelijke instituten zijn die goede doelen beoordelen op

hun effectiviteit. "Tegen half vier vond ik mezelf terug achter de computer: ik

zocht uit of ik een studie moraalfilosofie zou kunnen doen en had twee boeken

over het onderwerp besteld."

Toen een paar uur later om 06:00 uur de wekker weer ging, moest hij gewoon

weer aan de bak. "Maar ik wist wel: als ik het ooit iets rustiger krijg op werk,

dan moet ik hier iets mee."

Drie potjes
In de tussentijd besloot hij al een aantal waarden van het effectief altruïsme in

zijn eigen leven toe te passen. "De filosofie is dat je je inkomen verdeelt in drie

potjes. Het eerste potje is voor jezelf, voor je vaste lasten, maar ook voor wat je

nodig hebt voor een gelukkig en gezond leven. Ik had bij NS een topsalaris,

verdiende veel meer dan ik wenste op te maken. Dus zette ik voor mezelf het

eerste potje op 2500 euro netto. Dat is genoeg voor de hypotheek, maar ook

om af en toe op vakantie te gaan of een keer uit eten."

In het tweede potje gaat geld voor goede doelen waar je een emotionele band

mee hebt, ongeacht hoe effectief ze zijn. "Voor mij is dat bijvoorbeeld stichting

Jarige Job, die zorgen dat kinderen uit arme gezinnen toch hun verjaardag

kunnen vieren. Omdat wij zelf thuis ook een moeilijke periode hebben gekend,

voel ik daarin mee en vind ik het belangrijk om hen wat te geven."

Het derde potje is puur rationeel: geld dat je doneert voor een zo groot

mogelijk positief effect op de wereld. "Dan hebben we het over levens redden,

niet over verjaarscadeautjes voor kinderen. Je gaat voor de meeste waarde

voor iedere euro die je erin steekt."

Sterfdag als mooiste dag
Zijn levensdoel stelde hij in die tijd ook bij, van 'meer mensen gelukkiger maken'

naar 'zoveel mogelijk levens redden, van mensen en dieren'. "Ik dacht: mijn

carrière wordt alleen maar groter, ik ga alleen nog maar meer verdienen. Het

komt met bakken binnen en ik geef er bijna niets van uit. Het geld dat overblijft

ga ik sparen of beleggen of in ieder geval laten groeien. En op de dag dat ik

doodga, komt al dat geld vrij voor de meest effectieve goede doelen en kunnen

er talloze levens worden gered. Daarmee zou mijn sterfdag de mooiste dag van

mijn leven worden."

Een nobel streven, maar toen nam zijn carrière een onverwachte wending.

"Ongeveer een jaar geleden kreeg ik het daadwerkelijk rustiger op mijn werk. Ik

wilde eens kijken of ik me niet een paar uur per week kon inzetten voor de

stichting Doneer Effectief. Die was toen net in oprichting: een club slimme,

talentvolle professionals, die zich vrijwillig inzetten om doneren aan effectieve

goede doelen makkelijker te maken. Daar wilde ik wel bij helpen. Ik nam

contact op met de bestuursvoorzitter, Andrea de Wildt en ging bij haar op

bezoek om kennis te maken."

De afspraak zou een uurtje duren, maar toen Bram uiteindelijk vier uur later

weer vertrok, had hij een aanbod voor een baan op zak. "Andrea vertelde dat

ze een directeur zochten, of dat niets voor mij was? Ik dacht meteen: ja, dat wil

ik. En ik dacht ook: o jee, dan moet ik weg bij de NS. Maar als ik dit kan doen,

kan ik zoveel impact maken. Het was natuurlijk al een paar jaar aan het

sudderen. Ik vond het mooi, ik vond het logisch, ik vond het integer en ik wilde

het gewoon heel graag."

De 10 procent-belofte
Vanaf dat moment ging het snel. Tot verbijstering van zijn collega’s, zegde hij

zijn baan bij de NS op. "Iedereen had gedacht dat ik tot mijn pensioen zou

blijven, ik natuurlijk zelf ook. Maar ik kreeg een prachtig afscheid en ze zijn

zelfs nog met de pet rondgegaan om geld in te zamelen om effectief te

doneren."

Per 1 augustus is Bram officieel directeur. "Dat was ook de dag dat ik de 'ten
percent pledge' heb getekend, een belofte om voortaan ten minste 10 procent

van mijn inkomen aan effectieve goede doelen te geven." Met de stichting

bieden ze een podium voor alleen díe goede doelen waarvan wetenschappelijk

bewezen is dat je met je gedoneerde geld zo veel mogelijk positief effect

bereikt. En ze adviseren (potentiële) donateurs die dat belangrijk vinden.

Maar wat maakt een goed doel een effectief goed doel? "We kijken naar

problemen op wereldniveau. Voor ons zijn dat armoede & gezondheid, klimaat

en dierenwelzijn & de voedseltransitie. Op die vlakken valt de meeste winst te

behalen. Voor ieder van die aandachtsgebieden bestaat een onafhankelijk,

wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat doorrekent welke goede doelen het

beste resultaat behalen met het geld dat ze binnenkrijgen. Het ene doel redt

bijvoorbeeld een leven voor 5000 euro, terwijl een ander doel daar 3500 euro

voor nodig heeft."

"Ze kijken dan natuurlijk naar kosteneffectiviteit, maar ook naar ruimte voor

groei. Veel goede doelen krijgen meer geld binnen dan ze kunnen uitgeven,

dan staat het maar op de bank, en dat is niet effectief. Transparantie is ook

belangrijk: zijn goede doelen niet alleen open over hun resultaten, maar ook

over de fouten die ze maken? Uiteindelijk blijft er maar een select groepje

organisaties over die het meeste effect sorteren."

En het verschil met het gemiddelde goede doel is enorm. "Volgens een

conservatieve schatting, zijn de door ons geselecteerde goede doelen zo’n 100

keer effectiever. Dat betekent dat je als je ieder jaar 100 euro doneert aan

goede doelen gebaseerd op emotie – bijvoorbeeld aan kankeronderzoek

omdat een bekende daaraan overleden is – en 1 euro op basis van ratio aan

een effectief goed doel, je met beide bedragen even veel goeds voor de wereld

doet. Daarmee is die ene euro bij de door ons geselecteerde goede doelen

zeker 100 euro waard. Kun je nagaan als je meer geeft."

Jongensdroom
De stichting groeit snel. "Ik zie soms letterlijk de donaties binnenstromen en

dan denk ik: Yes! Weer een mensenleven, en nog een, en nog een." Daarmee

komt zijn ultieme doel steeds een stapje dichterbij. "Ook dankzij ons geweldige

team, dat uit gedreven professionals bestaat die allemaal geïnteresseerd zijn in

dit gedachtegoed en belangeloos hun tijd hierin steken." Bram wordt zelf

betaald uit een fonds dat wordt verstrekt door een wereldwijde organisatie

voor altruïsme. "Zo kunnen donateurs er zeker van zijn dat 100 procent van hun

gift ook echt bij het goede doel van hun keuze terecht komt."

En zijn eerste jongensdroom, om machinist te worden? Die staat nog altijd op

de planning voor de laatste jaren van zijn carrière. Maar eerst maar eens al die

levens redden, samen met iedereen die mee wil doen. 

Zondaginterview
Elke zondag publiceren we een interview in tekst en foto's van iemand

die iets bijzonders doet of heeft meegemaakt. Dat kan een ingrijpende

gebeurtenis zijn waar hij of zij bewonderenswaardig mee omgaat. De

zondaginterviews hebben gemeen dat het verhaal van grote invloed is

op het leven van de geïnterviewde.

Ben of ken jij iemand die geschikt zou zijn voor een zondaginterview?

Laat het ons weten via dit mailadres: zondaginterview@rtl.nl

Lees hier de eerdere zondaginterviews.
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De modeltrein waar Bram als 7-jarig jongetje twee jaar voor spaarde, staat nu 'ingelijst' in zijn
woonkamer.

De liefde voor treinen zat er altijd al in.

Bram als machinist in opleiding 'op de bok' in de locomotief waarvan hij als jongetje het model
kocht.
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Bram Schaper
English version below



 Saving a life every day – Bram makes it his day job 

 He was working his dream job at NS, the company he was certain he would work for until 
 retirement. But one night, Bram Schaper (38) listened to a podcast that changed his life. He 
 quit his job and is now trying to fulfil his ultimate ambition: to save as many human and 
 animal lives as possible. 

 Bram Schaper lives in a 70s build flat on the seventh floor, just a stone’s throw away from 
 Leiden Central Station, together with his girlfriend Carine. Bram didn’t want to leave 
 Amsterdam at all when they first decided to live together some thirteen years ago. The 
 apartment made the choice easier, with a great view of the station and the trains that rumble 
 by day and night. A love of the railroads runs through Bram’s veins. 

 Trains as a comfort 

 He grew up in Hoorn, less than 100 metres from the railway track. “My parents told me that I 
 cried a lot as a baby.  One evening, my father paced desperately around the house with me 
 on his arm, hoping to quiet me. We ended up in the attic where the window was open just as 
 a train was passing. The bells indicated the closing of the barriers and the train carriages 
 thundered past. By the time the barriers had opened again, I had stopped crying. From then 
 on, that was the regular ritual to calm me down.” 

 That feeling never went away. His first word was ‘’mama’’, his second word – “tjein” [his 
 attempt at the Dutch word for train]. When he stayed with relatives during the holidays, he 
 would spend hours at Gouda train station while his aunt sat freezing on the platform. He 
 even saved up all his money for two whole years to buy one particular model train that 
 caught his eye. 



 Trains may have had this pull on Bram because the rest of his life was not so easy. 

 “I have very few good memories from my school days. I was the outcast of the class. I was 
 teased and sometimes more seriously bullied. One time I was dragged through bushes and 
 came home with my coat full of holes. We weren’t well off at that time so there was no 
 money for a new (second-hand) coat.  My mother mended it with all sorts of patches which 
 of course led to more bullying the following day.” In grade 7 he moved schools and things 
 were better there. However, in high school he became a target again. “I didn’t get beat up, 
 but it wasn’t exactly fun.” 

 The forbidden train drive 

 Fortunately for Bram, he had Laurens, who is still one of his best friends. Back at that time, 
 Laurens presented him with a special gift for his birthday. “He had hung around the station 
 and approached various train drivers asking if he could accompany them in the cab some 
 time. This is not actually permitted so it was difficult search. But, on his birthday I managed 
 to get him a number: a driver that could be called who was willing to take him.”. 

 A few weeks later he was given the opportunity – illegally, “now that would be totally 
 impossible” – to drive a train for the first time. “A feeling of total ecstasy. Moving this big, 
 powerful machine, with hundreds of people in the back, with only a tiny lever. And then that 
 stunning Dutch landscape passing you by. Sitting in the front of the cab is a serene and 
 beautiful experience.” But he concluded: I won’t become a train driver until the end of my 
 career. “Driving a train every day for eight hours would become monotonous. Then I’d get 
 bored of it and that would be a shame.” 



 The boss of all trains 

 So, after school he opted for a college education in ICT, with business administration on the 
 side in later years. Slowly he regained the self-confidence that was taken from him during his 
 schooling. When a mentor at an internship told him to set one goal, he set his sights high: 
 become the boss of all trains. He graduated with honours, but despite that his first 
 application to become a management trainee at NS was rejected. He needed to obtain a 
 diploma from a university. So, off he went. The boy who was once advised to take the lower 
 level of secondary school was now a man with a master’s degree hired at his dream 
 company. 

 Becoming the boss of all trains was still his goal, but during his initial traineeship he needed 
 to broaden it a bit. “I arrived at: make more people happy. Preferably at NS, please.” 



 After a few years managing all the train drivers in Amsterdam, all 360 of them, he decided it 
 was time to obtain his own train driving license. “For one thing, I thought it would be useful to 
 demonstrate to them that I was genuinely interested in the profession. And secondly, it was 
 my boyhood dream.” He devoted all his time to the preparations for a full year. “Standing 
 here in the kitchen, stirring the risotto, and memorising the signalling book at the same time.” 
 Once he got his license, he regularly drove himself to and from work on the train – always 
 looking sharp in uniform. “I would walk up to the driver here in Leiden station and ask if I 
 could drive the train to Amsterdam myself.” 

 A sleepless night 

 Bram’s career took off like a rocket. By age 35, he was manager of all 1,400 station 
 employees. This was a job with a lot of responsibility, not to mention the need for structural 
 changes in the organisation at the time. “250 people needed to go – I was working day and 
 night. I liked to let a podcast lull me to sleep as a distraction from the constant grind. That 
 usually worked.” 

 Except for one night three years ago. “There I lay in the dark with Carine next to me. On my 
 headphones was a podcast with Stijn Bruers, a Flemish moral philosopher who was 
 speaking about ‘effective altruism’. Bruers gave an example: if you asked a firefighter on his 
 deathbed what the most meaningful experience during his life had been, he would probably 
 tell you about that time he saved a baby from a burning house. This sounded logical to me. 
 But Bruers went on to say, ‘If you live in a Western country and you earn a median income, 
 you are already among the richest 3.5 percent of people on the planet. If you earn a little 
 more than the median, you’re among the top 1 or 2 percent. Now, if you donate a small 
 portion of that money effectively, you can save a life every year.’ ” 

 Bruers’ story was nothing short of a revelation for Bram. “I was immediately hooked. I 
 remember thinking: how does this work? Why didn’t I know this yet? My heart was beating 
 out of my chest.” Instead of being lulled to sleep, a restless night followed. He discovered 
 that there was an entire global community of people all wondering how to work most 
 effectively for a better world. That there are actual scientific institutions that assess charities 
 for their effectiveness. “By 3:30am I found myself back at my computer, figuring out if I could 
 study moral philosophy and ordering two books on the topic.” 

 When the alarm went off just a few hours later at 6am, he had to get back to his job. “But 
 then I decided: once things got a little calmer at work, I have to do something with this.” 

 Three pots 

 In the meantime, he already decided to apply some of the values of effective altruism to his 
 own life. “The philosophy is that you divide your income into three separate pots. The first 
 pot is for yourself, your fixed expenses, what you need for a happy and healthy life. I had a 
 top salary at NS, earning much more than I wanted to spend. So, I set the first pot for myself 
 at 2,500 euros net. That’s enough for the mortgage, but also for vacations and eating out 
 occasionally.” 

 The second pot is for money you wish to give to charities that you have an emotional 
 connection with, irrespective of their effectiveness. “For me, that’s the Jarige Job foundation 



 which ensures that children from low-income families can still celebrate their birthdays. Since 
 we ourselves went through a difficult period at home, I can sympathise with that and feel it’s 
 important to give them a donation.” 

 The third pot is purely rational: money you donate to have the greatest positive impact on the 
 world. “Here we’re talking about saving lives – not for children’s birthday presents. You aim 
 for the most value for every euro you put in.” 

 Dying for a good cause 

 He also adjusted his life goal from “make more people happy” to “saving as many lives as 
 possible – both people and animals”. “I thought: my career is only going to grow, I’m only 
 going to earn more. It comes in by the bucketful and I spend almost none of it. I’m going to 
 save and invest the money left over and on the day I die all that money will be given to the 
 most effective charities so countless lives can be saved. With that, my dying day would 
 become the best day of my life.” 

 A noble endeavour indeed, but his career took an unexpected turn. “About a year ago things 
 got quieter at work. I wanted to see if I could commit a few hours a week to Doneer Effectief. 
 It was a foundation just being set up – a group of smart, talented professionals who 
 volunteer their time to make donating to effective charities easier. I wanted to be a part of 
 that. I contacted the chair of their board, Andrea de Wildt, and then went to visit her to get 
 acquainted.” 

 The meeting was supposed to last an hour but when Bram finally left four hours later, he had 
 a job offer in his pocket. “Andrea told me they were looking for a director and asked if that 
 might be something for me. I immediately thought yes, I want that. I also thought: oh dear, 
 that means I have to leave NS. But if I can do this, I can make a significant impact. Of 
 course, these ideas had been simmering for a few years. I thought it was a beautiful 
 opportunity, I thought it made sense, I thought it had integrity, and I just really wanted it.” 

 The 10 percent pledge 

 From then on, things moved quickly. To the disappointment of his colleagues, Bram quit his 
 job at NS. “Everyone had thought I would be there until retirement, myself included. I 
 received a wonderful farewell and there was even a collection for effective donations.” 

 As of August 1 (2022), Bram is officially director of Doneer Effectief. “That was also the day I 
 signed the ’10 percent pledge’ -  a pledge to give at least 10 percent of my income to 
 effective charities from now on.” Doneer Effectief provides a platform for only those charities 
 that have been scientifically proven to achieve the maximum positive impact with your 
 donated money. And they advise (potential) donors who find that important. 

 But what makes a charity effective? “We look at problems on a global level. For us, those are 
 poverty and health, climate, animal welfare and the food transition. Those are the areas 
 where the most improvement can be made. For each area, there is an independent, 
 scientific research institution that calculates which charities achieve the best results with the 
 money they receive. For example, one charity saves a life for 5,000 euros while another 
 requires 3,500 euros to do so.” 



 “They then look at cost-effectiveness and room for growth. Many charities receive more 
 money than they can spend, so it just sits in the bank and that is not effective. Transparency 
 is also important: are charities open not only about their achievements, but also about their 
 mistakes? In the end, only a select few organisations meet the criteria.” 

 And the difference between them and an average charity is huge. “According to a 
 conservative estimate, the charities we select are about 100 times more effective than 
 average. This means that if you donate 100 euros every year to charities based on 
 emotional reasons – for example, to cancer research because someone close to you died 
 from it – and one euro to an effective charity, you do the same amount of good for the world 
 with both amounts. This makes that one euro donated to our selected charities worth at least 
 100 euros. Can you imagine if you gave more?” 

 Boyhood dream 

 The foundation is growing rapidly. “Sometimes I literally see the donations flowing in and 
 then I think – yes! Another human life saved, and another and another.” This brings him 
 closer and closer to his ultimate goal. “Also thanks to our great team, consisting of driven 
 professionals who are all interested in this line of thinking and selflessly put their time into 
 this.” Bram himself is paid from a fund provided by a global effective altruist organisation. 
 “This way, donors can be assured that 100 percent of their donation actually goes to their 
 charity of choice.” 

 And what about his boyhood dream of becoming a train driver? That one is still one the 
 cards for the final years of his career. But first, let’s save all those lives together with anyone 
 who wants to help. 


