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VOORWOORD
De CO2-uitstoot is in 2019 onverminderd doorgegaan. Bos-

Als we klimaatverandering willen tegengaan en iedereen

branden in Australië en Brazilië, droogte in India en zuidelijk

gelijke kansen willen bieden op onze opwarmende aarde

Afrika en een verwoestende sprinkhanenplaag in Oost-Afrika

moeten we nu in actie komen. Iedereen – particulieren,

bepalen wereldwijd het nieuws. Klimaatverandering wordt

overheden en bedrijven – kan op een eerlijke manier een

voor ons allemaal steeds tastbaarder.

positieve bijdrage leveren aan het klimaat en betere leefomstandigheden voor mensen in minder ontwikkelde landen.

Klimaatverandering treft ons allemaal, maar mensen in
minder ontwikkelde landen die het minste bijdragen aan

Hoe dan? Begin bij het begin en verklein je CO2-voetafdruk.

klimaatverandering zijn het meest kwetsbaar voor de

Bijvoorbeeld door minder te vliegen en over te schakelen op

gevolgen. Landen die veel fossiele energie gebruiken zijn

wind- of zonne-energie. Daarnaast kun je je resterende uit-

grotendeels verantwoordelijk voor de opwarming van de

stoot compenseren. Door te investeren in Fairtrade klimaat-

aarde. Europeanen, Chinezen en Amerikanen dragen

projecten draag je bij aan betere leefomstandigheden voor

gezamenlijk voor bijna 60 procent bij aan klimaatverande–

mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van

ring. Wij vinden dit niet rechtvaardig en voorzien dat extreme

klimaatverandering.

weersomstandigheden in veel delen van de wereld zullen
leiden tot meer hongersnood, oorlog en migratie.

Wij willen dat CO2–positief de norm wordt op een eerlijke
manier. Doe je mee?

Neera van der Geest – Directeur
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OVER FAIRCLIMATEFUND
Hoe we werken
Wij willen aantonen dat een eerlijke en effectieve CO2–markt in het voordeel kan werken van mensen
die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Samen met onze partners
implementeren wij klimaatprojecten in minder ontwikkelde landen die bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de meest kwetsbaren. Deze mensen hebben zich verenigd in lokale organisaties die
eigenaar zijn van de klimaatprojecten en de CO2–credits. De CO2–credits die de projecten opleveren,
worden voor een eerlijke minimumprijs verkocht aan particulieren en bedrijven in westerse landen. Met
deze credits compenseren zij hun resterende CO2–uitstoot.
Wij kiezen voor oplossingen die een positieve en duurzame impact creëren zoals het implementeren van
efficiënte kookmethoden en het planten én beschermen van bomen. Met deze projecten helpen we
honderdduizenden mensen aan een gezondere leefomgeving, een duurzamer inkomen én een beter
milieu. Wij werken alleen in gebieden op de bodem van de economische pyramide (BOP) waar geen
marktwerking is en mensen geen middelen hebben voor deze oplossingen.
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Dit maakt ons uniek
Wij werken volgens eerlijke uitgangspunten. Veel van onze projecten zijn daarom Fairtrade
gecertificeerd. Dit betekent dat lokale gemeenschappen zelf eigenaar zijn van de CO2–compensatieprojecten. Zij ontvangen een minimumprijs en Fairtrade premie voor de CO2–credits die hun projecten
opbrengen. Deze minimumprijs maakt het mogelijk dat de projecten volledig gefinancierd worden door
de CO2–inkomsten. Zonder deze inkomsten zouden de projecten niet bestaan. Dit maakt onze
projecten 100% additioneel. Daarnaast zijn wij zo transparant mogelijk. Onze klanten kunnen zien waar
de opbrengsten van hun CO2–credits naartoe gaan.

Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan verderop onze financiële onderbouwing.
Wij zijn ook transparant over de impact van onze projecten. Daarom monitoren wij onze projecten behalve op CO2–
reductie ook op de impact op verschillende SDG’s, zoals SDG 5: Gendergelijkheid. Tevens gaan wij, met de hulp van
een onafhankelijk onderzoeksproject, een reeks indicatoren definiëren waarmee we sociaaleconomische resultaten van onze projecten kunnen kwantificeren. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Andrea von Braun
Stiftung.
Tenslotte bieden wij bedrijven en particulieren CO2-credits gecertificeerd door de hoogste internationale standaarden:
Gold Standard (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en de Fairtrade Climate Standard.

5

ACTIVITEITEN 2019

ACTIEVE PROJECTEN
BURKINA FASO

MEER
PROJECTEN
BANGLADESH
Biochar cookstoves

Birds, bees & business

ETHIOPIË

COLOMBIA
Bosbescherming

Cookstoves voor koffieboeren

INDIA
INDIA

Koolstofopslag in

Betere cookstoves voor vrouwen

landbouwbodems

Schoon koken op biogas

OEGANDA
Duurzame briketten voor

PERU
Herbebossing voor koffieboeren

TSJAAD
Solar cookers voor vluchtelingen
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koffieboeren

ZUID-AFRIKA
Basa Magogo kooktechniek

PROJECTEN
Burkina Faso: Birds Bees & Business
Sinds 2018 werken wij samen met Vogelbescherming en ICCO aan een rijk landschap
voor mens en natuur in het zuiden van Burkina Faso. We planten nieuwe bomen,
beschermen bestaande bomen tegen houtkap, stimuleren biodiversiteit en bevorderen
duurzaam ondernemen. Het resultaat: meer voedsel voor mensen en vogels, meer
insecten, notenteelt (sheanoten) en opbrengsten uit landbouw. Het is onze uitdaging
om alle onderdelen binnen het project (biodiversiteitsbehoud, landbouwverbetering en
bescherming van het landschap) op een geïntegreerde manier uit te voeren.

Binnen dit project zijn wij onder andere

In 2020 lanceren we het project officieel en

verantwoordelijk voor de introductie van verbeterde

starten we met het trainen van de

kooktoestellen. Hierdoor is het houtverbruik lager.

zogenoemde “monetrices endogenes”. Zij

In 2019 hebben wij een lokale partner gevonden:

trainen op hun beurt weer andere vrouwen om

Tiipaalga. Deze ngo heeft jarenlange ervaring met

de kooktoestellen te bouwen en onderhouden.

herbebossings- en cookstoveprojecten. Tiipaalga

In totaal zullen we circa 18.000 kooktoestellen

traint vrouwen in het produceren en onderhouden

bouwen over een periode van drie jaar.

van de kooktoestellen en in ruil daarvan ontvangen
zij een microlening waarmee ze activiteiten kunnen
opzetten waarmee ze in hun onderhoud kunnen
voorzien.
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Ethiopië: Cookstoves voor koffieboeren
In de landelijke gebieden van Ghimbi, West-Ethiopië, gebruiken veel arme

samen met de Oromia Coffee Farmers Coöperative Union (OCFCU)

gezinnen brandhout voor het koken. Het gevolg: ontbossing, CO2–uitstoot en

efficiëntere kooktoestellen voor circa 20.000 huishoudens. Hierdoor

gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling binnenshuis. Sinds 2016 faciliteren wij

neemt het houtgebruik en de CO2–uitstoot met zo’n 40% af.
Door oplaaiende etnische conflicten was er in 2019 veel onrust in onze
projectregio. Door gewelddadigheden, wegversperringen en
demonstraties kon de veiligheid van lokale veldwerkers niet altijd
gegarandeerd kon worden.
Toch zijn we trots op een aantal mooie stappen die we in 2019 hebben
gezet: zo zijn er op vier verschillende locaties in de regio bedrijfjes ge–
start die kooktoestellen (Tikikils) produceren die we hiervoor inkochten
in Addis Abeba. Dit is niet alleen duurzamer, maar biedt ook
werkgelegenheid aan lokale jongeren.
Daarnaast hebben in 2019 1.400 lokale huishoudens een kooktoestel
(een Mirt en Tikikil) ontvangen. Dit brengt het aantal huishoudens op
6.193. Bovendien bleek uit de audits van Fairtrade en Gold Standard
en ons gebruikersonderzoek dat meer dan 80% van de mensen het
kooktoestel ook echt gebruikt. De staat van de kooktoestellen is goed
en verouderde kooktoestellen zijn vervangen. Tenslotte bleek uit onderzoek dat de kooktoestellen bijdragen aan een forse tijdsbesparing voor
vrouwen (zo’n 10 uur per week) en een besparing van brandstofkosten
van circa €2 per week.
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India: Betere cookstoves voor vrouwen
Sinds 2011 faciliteren wij samen met onze lokale partner Janara Samuha Mutual Benefit Trust
(JSMBT) efficiëntere kooktoestellen (Chulika’s) voor huishoudens in de Indiase regio Raichur. Doel
van het project: minder CO2–uitstoot en verbeterde leefomstandigheden voor de lokale bevolking.
Ruim 18.000 families in Raichur gebruiken nu een Chulika waarmee zij ongeveer 70% minder hout
verbruiken.

In 2019 hebben we hard gewerkt aan een goede
opvolging van dit project in Raichur. We zien dat de
kooktoestellen na vijf jaar minder goed werken of
kapotgaan. De kosten voor een nieuw kooktoestel
zijn voor veel gezinnen te hoog. Hierdoor neemt het
gebruik af. In 2019 hebben we gekeken naar de
mogelijkheden om het project te verlengen met
inkomsten uit CO2–credits die nog gerealiseerd
moeten worden. De kosten bleken hiervoor te hoog.
We zoeken daarom nu naar een oplossing met
een leverancier van kooktoestellen uit India die de
toestellen verkoopt op basis van een microlening.
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India: Schoon koken op biogas
Sinds 2009 werken wij samen met onze lokale partner
ADATS waarmee wij zo’n 12.000 huishoudens (leden
van de lokale gemeenschapsorganisatie Bagepalli Coolie
Sangha (BCS)) in het Chikballapur district in de Indiase
deelstaat Karnataka voorzien van een biogasinstallatie.
Deze installatie vergist organisch afval (voornamelijk
koeienmest) in een ondergrondse unit. Met het biogas
dat vrijkomt, wordt dagelijks gekookt.
Omdat het in 2018 extreem droog was in de regio, hebben boeren het vee verplaatst naar regio’s met voldoende
water. Hierdoor zijn veel biogasinstallaties gestopt in
2018. In 2019 is er door BCS grootschalig onderhoud
uitgevoerd om de biogasinstallaties weer goed te laten
functioneren en in sommige gevallen zelfs opnieuw op te
starten.
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Peru: Herbebossing voor koffieboeren
In 2019 werkten we intensief samen met Progreso
Foundation en koffiecoöperatie NorAndino voor de
overdracht van het herbebossingsproject voor
koffieboeren in Piura, Noord Peru. Zij startten dit
project in 2011 om de toenemende degradatie van
het landschap in het gebied tegen te gaan. In totaal
is er ruim 200 hectare bos aangeplant waarmee zo’n
2.000 lokale boeren geholpen zijn.
Dankzij een investering van onze klant Secrid zijn
de voorbereidingen getroffen voor de aanplant van
nog eens 100 hectare bomen in het koffiegebied. In
een kwekerij in Palo Blanco (op 3.000 meter hoogte
in de Andes) hebben we 100.000 boompjes op–
gekweekt. We werken met 4 boomsoorten met de
dennenboom als hoofdsoort: Pinus Patula, Pinus
Radiata én Polylepis Incana en Alnus Jorullensis. De
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boompjes zijn in januari 2020 in het veld geplant.
Lokale boeren zijn zelf eigenaar van de bomen. Op
de lange termijn kunnen zij gebruik maken van het
hout van de bomen.
Samen met koffiecoöperatie NorAndino streven wij
naar een groei van het project met nog eens 400
hectare. Daarnaast onderzoeken wij de
mogelijkheid voor een Fairtrade Climate
Academy. Hiermee kunnen we boeren toegang
geven tot efficiënte kooktoestellen (Estufas
Efficientes) en zijn ze weerbaarder voor de
gevolgen van klimaatverandering

Tsjaad: Solar cookers voor vluchtelingen
In dit project faciliteren we solar cookers voor vluchtelingen in Tsjaad. Deze solar cookers hebben een positieve
impact op de veiligheid en gezondheid van mensen die leven in zeer moeilijke omstandigheden. Er vindt bijvoorbeeld
veel ontbossing plaats waardoor er voortdurend strijd is met de oorspronkelijke lokale gemeenschappen. Omdat de
solar cookers gebruik maken van zonne-energie, gebruiken de vluchtelingen minder hout en is er minder CO2–
uitstoot.

Sinds de start van het project zijn zo’n 40.000 vrouwen in de
vluchtelingenkampen en omliggende dorpen getraind en voorzien van
CooKits.
Wij ondersteunen dit project sinds 2019. Het is onze uitdaging om
vluchtelingen toegang te blijven bieden tot deze technologie en om
nieuwe kampen aan te sluiten op het project door middel van de
inkomsten van CO2–credits. Daarom laten we de CO2–besparing, die
voortkomt uit het verminderde houtverbruik, Gold Standard
certificeren. De tweede verificatie van Gold Standard vindt plaats in
2020.
Om het project op te schalen naar andere vluchtelingenkampen in
Tsjaad zijn we op zoek naar een geschikte lokale partner.
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MEER PROJECTEN
Bangladesh: Biochar cookstoves
Sinds kort werken wij samen met de Christian
Commission for Development in Bangladesh (CCDB).
Samen met hen ontwikkelen we een nieuw cookstoveproject waarmee we 5.000 huishoudens in
Bangladesh toegang geven tot schoner koken.
Hiervoor zetten we speciale kooktoestellen in die
minder hout verbruiken én tegelijkertijd biochar
produceren.
De biochar wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten.
Toediening van biochar aan de bodem vergroot de
bodemvruchtbaarheid en bevordert de CO2–
vastlegging. Dit is het eerste CO2–reductieproject in
Bangladesh dat gecertificeerd wordt door Gold
Standard en de Fairtrade Climate Standard.
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Colombia: Bosbescherming
Wij werken samen met ICCO om het BioREDD+ programma in Colombia te vermarkten. De Pacifische kust in
Colombia is onderdeel van de Choco-regio, een van ‘s werelds hotspots op het gebied van biodiversiteit. Deze
landschappen, variërend van wetlands tot hoge bergen, herbergen 9.000 soorten vaatplanten, 200 zoogdieren,
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600 vogels, 100 reptielen en 120 amfibieën. Veel dieren en planten worden met uitsterven bedreigd. BioREDD+

De winning van hout en andere natuurlijke hulpbronnen is een bedreiging.

bestrijdt armoede in Colombia en helpt Afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen op weg naar

REDD+-projecten helpen 29 deelnemende gemeenschappen om zowel bossen

duurzame ontwikkeling.

als hun inheemse cultuur te behouden in een gebied van 1 miljoen hectare.

India: Koolstofopslag in landbouwbodems
In India wordt jaarlijks 39 miljoen ton aan
landbouwresten, vooral rijststro, verbrand. Dit tast
niet alleen het milieu aan, maar heeft ook gevolgen
voor de inkomsten van de boer. Het verbranden van
landbouwresten is nadelig voor de bodemgezondheid, het doodt nuttige insecten, het verhoogt de

landbouwactiviteiten: het toepassen van minder
grondbewerking, bodembedekkers, residubeheer,
mulchen, composteren en gerichte bemesting.
Hierdoor verbetert de capaciteit van de grond om
CO2 vast te leggen en worden gewasresten niet meer
verbrand.
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irrigatievereisten en draagt fors bij aan luchtvervuiling.
Wij willen graag een duurzame manier van landbouw
bevorderen en het verbranden van gewasresten
tegengaan. Daarom werken wij samen met
Confederation of Indian Industry (CII) aan een nieuw
project in India. Binnen dit project bevorderen we

Oeganda: Duurzame briketten voor koffieboeren
Het doel van dit project is om bij te dragen aan verbeterde
leefomstandigheden voor kleinschalige koffieproducenten in
Centraal en West Oeganda. In het project krijgen koffieboeren
verbeterde kooktoestellen. Hierdoor gebruiken zij minder brandhout wat geld bespaart en besteden ze minder tijd aan het
inzamelen van brandhout. Als brandstof gebruiken de kooktoestellen houtskoolbriketten van koffieschillen en landbouwafval.
Ook komt er minder schadelijke rook vrij bij het koken op deze
verbeterde kooktoestellen.

De Fairtrade Carbon Credits die de koffieboeren genereren kunnen op internationale markten worden verkocht.
Hierdoor kunnen de koffiecoöperaties het levensonderhoud van hun producenten en gemeenschappen
verbeteren door het creëren van nieuwe banen, opzetten van extra financiële inkomstenstromen en het
betreden van nieuwe markten voor hun producten. Bovendien kunnen de koffieboeren zich met dit project
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering dankzij de Climate Academy.
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Zuid-Afrika: Basa Magogo kooktechniek
Dit project in Zuid-Afrika was een van de eerste projecten
die wij ondersteunden. Het project is nu afgerond en de
resterende CO2–credits worden verkocht. Binnen dit
project leren bewoners van townships een andere techniek
aan om kolen aan te steken. Hierdoor brandt het vuur van
boven naar beneden in plaats van beneden naar boven.
De techniek Basa Magogo betekent in Zoeloe: ‘Light it up
Granny!’ en leidt tot een zuinigere en schonere
verbranding. Lokale huishoudens gebruiken ruim 30%
minder kolen door deze verbeterde kooktechniek.
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WAT WE NOG MEER DEDEN IN 2019
Climate Resilient Agrifood Systems

Dutch SPARK

Klimaatverandering brengt grote risico’s met zich mee

Dutch SPARK is een samenwerking van in Nederland

voor de landbouwproductie en voedselzekerheid. Extreme

gevestigde particuliere, overheids-, ontwikkelings- en

weersomstandigheden nemen toe in onvoorspelbaar-

financiële partners die wil bijdragen aan de missie van de

heid, frequentie en intensiteit. In minder ontwikkelde

Clean Cooking Alliance (CCA). De missie van de CCA: het

landen heeft dat grote gevolgen voor kleine boeren en hun

opbouwen van een inclusieve industrie die schoon koken

gemeenschappen doordat zij zich minder goed kunnen

toegankelijk maakt voor de drie miljard mensen op aarde die

aanpassen.

nog elke dag op een open houtvuur koken.

Samen met partner ICCO Cooperation hebben wij een

Onze directeur Neera van der Geest (ook coördinator van

strategie voor Climate Resilient Agrifood Systems

Dutch SPARK) was in november 2019 aanwezig bij de

(CRAFS) ontwikkeld. Met deze strategie worden klimaat-

jaarlijkse bijeenkomst van de Clean Cooking Alliance in

bestendige lokale voedselsystemen ontwikkeld voor het

Kenia. Zij signaleerde dat er opvallend veel activiteiten

realiseren van voedselzekerheid voor kleine boeren.

werden gepresenteerd rondom zonnekokers in vluchtelingenkampen. Deze zonnekokers bieden een goede oplossing
voor de vluchtelingenkampen waar het hout in de omgeving
vaak al grotendeels gekapt is. Ook ontstaan er regelmatig
conflicten over hout met de plaatselijke bevolking. Ook viel
het haar op dat er veel wordt geëxperimenteerd met het
verzamelen van data. Zo kunnen sensoren op kooktoestellen meten hoe lang er wordt gekookt. Dit kan het meten van
CO2-reductie gemakkelijker maken.
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Het Nationaal Sustainability Congres 2019
Op 7 november vond de 19e editie van het Nationaal Sustainability

tiatives bij Patagonia) werden er verdiepende parallelsessies

Congres plaats in Den Bosch. Tijdens dit event deelden onder–

georganiseerd. Samen met klimaatwetenschapper Heleen de

nemers uit verschillende sectoren hun visie op het bereiken

Coninck faciliteerden wij een van deze bijeenkomsten. Tijdens

van Sustainable Development Goals (SDG’s), waaronder: bio-

deze sessie ging Heleen dieper in op de stand van zaken t.a.v.

diversiteit, klimaat, schone energie en gelijkheid.

het klimaatakkoord van Parijs. Onze collega Marcel Spaas
vertelde over de verschillende soorten CO2–compensatie

Behalve presentaties tijdens het plenaire programma (bijvoorbeeld van Mihela Hladin Wolfe, director of environmental ini-
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projecten en de verschillende prijzen van CO2–compensatie.

Raad van advies
In 2018 richtten we een vrijwillige Raad van Advies op om onze activiteiten te

met de regiokantoren. Op het gebied van projecten wezen zij op het belang van duur-

ondersteunen. De Raad van Advies zorgt voor continuïteit en brengt waardevolle

zaamheid om te voorkomen dat gebruikers van kooktoestellen niet terugvallen in hun

kennis en ervaring in. De raadsleden komen een aantal keer per jaar bijeen en

oude gewoonte en weer op open houtvuur gaan koken. Zij adviseerden een spaarvorm

denken op efficiënte wijze mee, adviseren en zetten hun netwerk in.

voor vrouwen in de vorm van een e-wallet. Er werd ook gesproken over microfinanciering.
Omdat wij niet alle projecten kunnen voorfinancieren, kan een vorm van microfinancie–

In 2019 is de Raad van Advies drie keer bij elkaar gekomen en heeft ons onder

ring een oplossing bieden voor het opschalen van projecten. Voor de marketing van onze

andere geadviseerd over de strategie voor 2020 en verder. Op het gebied van

projecten adviseerde de Raad om ons te richten op de bovenkant van de markt ofwel het

samenwerkingen en partnerschappen adviseerden zij om de relatie met partner

high-end market segment. Tenslotte is het belangrijk dat we onze boodschap versimpelen

en aandeelhouder ICCO Cooperation te versterken en meer samen te werken

vanwege de complexiteit van het onderwerp.

Heleen de Coninck

20

Josien Sluijs

Michiel de Haan

Peter d’Angremond

Wim Hart

RESULTATEN EN IMPACT
Financiële resultaten

Kostenverdeling FairClimateFund

2019

40%
60%

CREDITS
Fairtrade/Gold Standard

32.872

Gold Standard

48.802

Totaal verkochte credits
Omzet

81.674
€1.013.928,61

Type klanten
73% naar projecten

CREDITS

5%

13%
9%
74%
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EURO

NGO’s en overig

7.442

€ 92.387,50

Bedrijven

60.177

€ 747.057,59

Resellers

10.367

€ 128.699,44

Consumenten

3.688

€45.784,08

4% naar certificering

23% naar FCF waarvan 8%
naar project management
en 15% naar kantoorkosten,
marketing en verkoop

Totale omzet (euro)

Sociale impact

2019

1200000
1000000

46.193

280.803

Ton CO2 gereduceerd

Mensen bereikt tot nu toe waarvan
56.479 vrouwen getraind

32.933

8,9

813

56.479

800000
600000

Ton hout bespaard = 65.867 bomen

400000
200000
0

Ton steenkool bespaard
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uren per week bespaard voor 22.469
vrouwen

Huishoudens met verbeterde
leefomgeving

69.407

Efficiëntere kooktoestellen in gebruik
2008: 20.000,00

2011: 476.480,78

2014: 291.568,80

2017: 841.261,79

2009: 17.323,00

2012: 281.215,89

2015: 289.091,48

2018: 787.585,94

2010: 20.466,74

2013: 379.196,14

2016: 497.934,09

2019: 1.013.928,61

Totale inkomsten uit verkoop

4.916.053

Totaal gecontracteerde investeringen

8.100.000

Totaal geïnvesteerd in projecten

6.477.042

Sociale impact

2009-2019

590.754

280.803

Ton CO2 gereduceerd

Mensen bereikt tot nu toe waarvan
56.479 vrouwen getraind

417.909

8,9

56.305

56.479

Ton hout bespaard = 835.817 bomen

Ton steenkool bespaard

69.407

Efficiëntere kooktoestellen in gebruik
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Uren per week bespaard voor 22.469
vrouwen

Huishoudens met verbeterde
leefomgeving

TOEKOMSTVISIE
Onze visie is een wereld waarin degenen die het

deze impact beter meten en kwantificeren, zo kosteneffectief

meest bijdragen aan klimaatverandering werken aan

mogelijk. We zijn bezig met nieuwe projecten in Oeganda met

een duurzame wereld. Dat doen zij door het

koffieboeren, in Bangladesh met biochar kooktoestellen én in

reduceren van hun CO2–voetafdruk en het inves–

India met bodemverbetering en rookreductie in de rijstteelt

teren in klimaatprojecten voor de meest kwetsbaren.

rondom Delhi.

Wij zien dat steeds meer bedrijven hiervoor kiezen.
Bedrijven willen graag werken aan een duurzame

We gaan ook de additionaliteit ten opzichte van andere

toekomst voor iedereen en willen investeren in

projecten beter inzichtelijk maken. Dit doen we omdat we

projecten die ten goede komen aan mensen die het

vinden dat huishoudens die geen geld hebben, moeten

meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van

kunnen profiteren van de CO2–markt. Hierdoor krijgen zij

klimaatverandering.

toegang tot schoner koken en maken wij de CO2–markt inclusiever. Het geld van de verkoop van CO2–credits moet

De komende jaren gaan wij al onze energie richten

terechtkomen bij de producenten van CO2–credits. Kortom:

op het ontwikkelen van klimaatprojecten met meet-

bij lokale huishoudens die koken.

bare impact, vóór en samen met partners, bedrijven,
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ngo’s, particulieren en kennisinstellingen. Door het

We onderscheiden ons in toenemende mate door transpa–

ontwikkelen van nieuwe projecten bereiken we nog

ranter te zijn over waar het geld van onze klanten heengaat,

meer impact op SDG 13 (klimaat) maar ook andere

door te laten zien hoe huishoudens profiteren van inkomsten

SDG’s, zoals het versterken van de positie van vrou-

van de CO2–credits. Uiteindelijk willen we dat vrouwen nog

wen (SDG 5), verbeterde gezondheid (SDG 3) en het

directer kunnen profiteren van carbon markten via een

verbeteren van ecosystemen (SDG 15). We gaan

betaalmodel, zoals een e–wallet

ONZE KLANTEN

Meelunie is een wereldwijde leverancier van

Televisieprogramma 3 op Reis gelooft dat de wereld

Royal Lemkes is sinds 1882 een familiebedrijf met

Kipster probeert een antwoord te vinden op de vraag

Windmill is het eerste klimaatneutrale Ultimate

plantaardige ingrediënten zoals zetmeel, eiwitten en

zien je horizon verbreedt en dat reizen mooi en

een groen hart en een mooie missie: met planten

hoe we de groeiende wereldbevolking op een

Frisbee toernooi wereldwijd. De sport Ultimate Fris-

zoetstoffen. De kantoren van Meelunie zijn verspreid

kostbaar is. “Reizen brengt mensen op de wereld

een fijn leven, een vitale business en een mooiere

eerlijke manier kunnen voeden, zonder de rekening

bee vierde in 2019 haar 53e verjaardag en is met 5

over vijf continenten en ze exporteren naar meer dan

dichter tot elkaar en zorgt voor meer tolerantie en

wereld creëren. “Ondanks dat planten de wereld

door te schuiven naar toekomstige generaties en

miljoen spelers wereldwijd één van de meest snel-

honderd landen. De grootste negatieve impact op

begrip. Mensen zullen altijd blijven reizen, dat zit in

mooier en groener maken staan wij bij Royal

met respect voor alles wat leeft. “Om de klimaat-

groeiende sportfenomenen ter wereld. Het toernooi

het klimaat zit bij Meelunie in het transport. “Wij ver-

de aard van het beestje en dat willen wij ook niet

Lemkes voor de uitdaging om de CO2–uitstoot van

voetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen, onder-

in Amsterdam vierde de 15e editie met het grootste

schepen zo’n 22.000 containers per jaar. De CO2–

tegenhouden. Maar je kan als reiziger wél bewuste

bijvoorbeeld het transport van de planten terug te

nemen wij een aantal duurzame stappen. Na het

Ultimate Frisbee toernooi van Europa. Elk jaar doet

uitstoot die daarbij vrijkomt is ongeveer 2.11MT per

en duurzame keuzes maken, ook binnen de gekte

dringen. Royal Lemkes wil de hele keten, van kweker

zoveel mogelijk reduceren van de CO2–uitstoot,

de organisatie zo veel mogelijk om duurzaam te zijn.

20ft container. Wij zijn ons bewust van deze impact

van de reisindustrie. CO2–compensatie is daar een

tot consument, verduurzamen. Royal Lemkes werkt

kijken we naar alternatieven voor de niet te

Samen met FairClimateFund is de milieu-impact van

en nemen daarom deel aan het GoodShipping

voorbeeld van”

samen met FairClimateFund om de resterende

vermijden CO2–uitstoot. We kiezen dan voor CO2–

Windmill berekend in geproduceerde ton CO2. Voor

Program. Ook compenseren we onze resterende
CO2–uitstoot door te investeren in het Fairtrade
cookstoveproject in India van FairClimateFund.”
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CO2–uitstoot van zowel het zakelijk verkeer als het
gas– en lichtverbruik te compenseren met het

biogasproject in India.

compensatieprojecten die aan de hoogste stan–

elke ton heeft het toernooi CO2–credits gekocht om

daarden voldoen, zoals die van FairClimateFund.”

klimaatneutraal te worden. Dit geld gaat naar
verschillende projecten van FairClimateFund
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