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instelling moet bovendiefil
lijk maken hoe die uitgaven binnen de doelstelling passen. Een
fonds dat is opgericht met het doel
onderzoek te doen naar een zeldzame ziekte zou zijn geld niet zonder overleg moeten besteden aan
het organiseren van uitstapjes

stuurders. Een honoreringaie1iet
salaris van de minister-president
overschrijdt zou vragen bij de donateurs moeten oproepen.
Een keurmerk zelf is echter niet
zaligmakend vindt Lagaaij. "Er
zijn 268 grote goede doelen met

Ondememen

a
rantprijs kreeg voar de duideIijK:ste jaarverslaglegging van charitatieve instellingen. Het fonds kreeg
met name complimenten voor de
gedetailleerde
verslaglegging,
waarbij de kosteD onder andere

pact van een dergelijk ini
veel groter als er samen
met andere partijen wor,
zocht.
Goede doeleD staan niet

De aankoop

Engelen aan de m
In de tuinkamer van zijn huis uit
de vroeg achttiende eeuw, staarde
Jan-Willem Briiggenwirth (47)
steeds naar een lege, witte wand.
Er moest iets hangen. Het werd
een schilderij van Ruud de Wild
voor 7.500 euro. "Ruud snapt het
heel goed", zegt Briiggenwirth
over zijn aankoop.
Hoe kwam u bij Ruud de W,1d?
"Ik ben directeur bij radio 538."

Foto J~rgen Krielen
Egbert van Keulen (39) en Marina Tognetti (43)
Vorige beroep: operationeel verantwoordelijk voor eBay Nederland
resp. belast met strategische projecten bij eBay
Huidige beroep: eigenaren on line taalschool Myngle.com

Chinese les

,

Marina

heeft Myngle.com

be-

dacht. Zij wilde Chinees leren.
Dan moest ze op de fiets in de regen naar een achteraflokaaltje met
andere cursisten die allemaal een
ander niveau hebben. En dat is dan
in Amsterdam, maar in Zwolle of
Bartlehiem vindje nieteens een leraar Chinees. Bij Myngle.com gaat
dat anders.
Op je beeldscherm zie je een
whiteboard, een digitaal schoolbord. Daarin hebben we Skype
geYntegreerd, zodatje kunt praten
met je docent. Met een webcam
kun je elkaar ook nog zien. Docenten en studenten zitten over de heIe wereld, dus je hebt met tijdsverschil te maken. Op Myngle.com is
een lesrooster dat daar rekening
mee houdt. Ais Marina vanavond
om 10 uur Chinese les wil, geeft ze
dat aan en kan ze zien of haar docent beschikbaar is.
De docenten bepalen zelf hun
tarief. Gisteravond sprak ik nog
een docent Portugees, die in Brazilie in de bergen woont. Voorhem is
het geweldig om 15 euro per uur te
verdienen. Maar de taalscholen,
waarmee we ook gaan samenwerken, zullen wel hogere tarieven rekenen. Wij zitten er met een percentage tussen.
Marina was mijn manager bij
eBay. Zij begon hiermee en heeft

mij erbij gevraagd. Het bouwen
van het platform heeft meer dan
eenjaar geduurd. Nu is de testfase
voorbij. Het bouwen van het platform hebben we van ons eigen
geld betaald. Maar we hebben ook
financiers. Een Nederlandse investeringsmaatschappij en twee prive-investeerders uit Frankrijk.
Nu begint de marketingexpaDsie. Naamsbekendheid krijgen is
Diet moeilijk. Die trues hebben we
bij eBay wel geleerd. Naast de betaalde searchbijzoekmachineskun
je je site zo inrichten dat hij zo
hoog mogelijk scoort in zoekmachines. Ook gebruiken we social
Dan lift je mee
mediaoptimisation.
met profielsites, zoals Hyves. In de
paar weken dat we draaien hebben
we al 5.000 aanmeldingen gekregen van over de hele wereld, van
500 docenten en de rest cursisten.
Wij che\;ken niet of de docent goed
is, want dat geven de cursisten zelf
aan. We verwachten dat MYDgle.com ook veel zakenmensen zal
trekken. Die hoeven niet meer
voor 3.000 euro per week naar de
nonnen in Vught, maar Demen geWOODeen les tijdens hun lunchpauze. Deze manier van taalonderwijs klinkt logisch, maar technisch
is dit nog maar net mogelijk."
WILMA VAN HOEFLAKEN

Ahf
"En zodoende ken ik Ruud goed.
Een keer per maand houden we
met ODZe top-dj's zoals Edwin
Evers en voorheen dus ook Ruud
de Wild - die niet meer voor 538
werkt - een zogeheten villasessie.
Dat is een soort vergadering zonder agenda, waarin we over alles
praten wat iD ons opkomt. Zoals
acties op de radio, de sound van
het station en de manier waarop
we die verder kunnen perfectioneren. We zitten altijd in de tuinkamer van mijn huis om de rust die
daar heerst. We kunnen daar ongestoord praten."
En tijdem zo'n sessie staarde Ruud
de Wild naar uw muur.
"Hij zei inderdaad: wat een mooie
plek. Toevallig dat je dat zegt, zei
ik, mijn vrouw en ik zoeken a1heel
lang naar iets om daar op te hangen. Ruud antwoordde direct dat
het hem leuk leek wat voor ons te
maken. Dat vonden wij een fantasri5ch idee. Ik hou van zijn werk,
hoe hij zijn schilderkunst combi-

neert met songteksten. Zi,
heeft een enorme lading,
mij erg aan."
Heeft u zelf de songteks,
zorht?
"Mijn vrouw en ik zijn al
begin gek op Robbie Will'
is toch echt de ultieme co
van zanger en entertaine
nummer 'ADgels' vinde

'Angels' vanEDud de Wild Foto's Evelyne Jacq
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