
De resultaten van klimaatverandering zijn zichtbaar overal om ons heen. Door continue
groei van de wereldbevolking en het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van onze
aarde door onze samenleving, wordt onze planeet geconfronteerd met ernstige be-
dreigingen. Hittegolven, droogte, zware regenval en stijgende zeeniveaus veroorzaken
verlies van land en gewassen.

En om het nog erger te maken, zijn de mensen die lijden aan de gevolgen van klimaat-
verandering vaak niet de mensen die het veroorzaken. Het rijkste deel van de wereld
heeft de meest negatieve impact op klimaatverandering, maar de minst ontwikkelde
landen hebben de meeste last van de gevolgen.

Dat is niet eerlijk en niet duurzaam.
Wij geloven dat het ieders verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat we toekomtige 
generaties over de hele wereld een veilige omgeving en duurzaam bestaan bieden. Het is 
tijd om echte verandering teweeg te brengen, voordat de gevolgen van klimaatverande-
ring onomkeerbaar zijn. Bij FairClimateFund werken wij aan de vermindering van de 
wereldwijde CO2-uitstoot en het creëren van een duurzaam bestaan voor mensen in
ontwikkelingslanden.

2 voor de prijs van 1.
Ons doel is om klimaatneutraliteit de norm te maken op een eerlijke manier.
Dit betekent dat we toewerken naar een beter klimaat en tegelijkertijd de
meest kwetsbare mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering.

Onze oplossingen zijn zorgvuldig gekozen om een positieve en blijvende 
impact te creëren. Van efficiënte kookmethoden implementeren, bomen 
planten en beschermen tot het CO2-neutraal maken van onze zakelijke 
partners. In deze dingen willen we effectief zijn. We houden er niet van om 
gewoon met cijfers te strooien en we verbergen onze resultaten niet in 
stapels papier. Wij zorgen ervoor dat onze impact meetbaar is en gemakke-
lijk te begrijpen.

Dat is wat ons drijft.
Maar we kunnen het niet alleen. Samen met al onze partners, in het noorden
en het zuiden, kunnen we voor iedereen een levensvatbare toekomst creëren
door de gevolgen van klimaatverandering echt te verminderen en creëren
we een duurzaam bestaan voor de meest kwetsbare mensen. De wereld is
misschien niet duurzaam en eerlijk vandaag, maar laten we samen opstaan
om hier iets aan te doen!

Volg gewoon ons voorbeeld…


