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WIJ STREVEN NAAR EEN EERLIJK KLIMAAT: 

Een wereld waarin diegenen die het meest bijdragen 
aan klimaatverandering investeren in projecten 
voor mensen die het meest kwetsbaar zijn voor 
de gevolgen van klimaatverandering. Door het 
investeren in schonere kookmethoden en de be-
scherming van bossen, dragen we bij aan CO2-
reductie en sociale impact voor (boeren) 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
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VOORWOORD
De CO2-uitstoot heeft een historisch hoogtepunt bereikt. 

Vrijwel alle jaren uit de top tien van warmste jaren komen 

uit deze eeuw.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen 

van dit moment. Temperaturen stijgen en we krijgen steeds 

vaker te maken met droogte, onvoorspelbare regenval 

en overstromingen, maar ook de biodiversiteit gaat hard 

achteruit. Met alle gevolgen van dien: mislukte oogsten, 

voedseltekorten en aantasting van onze ecosystemen. 

Klimaatverandering treft ons allemaal, maar mensen in 

ontwikkelingslanden zijn kwetsbaarder voor de gevolgen 

ervan. 

Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel vermindert, 

zullen hittegolven delen van Zuid-Azië - zoals India - aan 

het eind van deze eeuw onleefbaar maken.  Tegelijkertijd 

zijn wij, in het rijke Westen, grotendeels verantwoordelijk 

voor de opwarming van de aarde. Europeanen en Ameri-

kanen dragen gezamenlijk voor bijna 60 procent bij aan 

klimaatverandering. 

Als we klimaatverandering willen tegengaan en iedereen 

gelijke kansen willen bieden op onze opwarmende aarde, 

dan moeten we nu in actie komen! 

Iedereen – particulieren, overheden en bedrijven – kan 

op een eerlijke manier een positieve bijdrage leveren aan 

het klimaat en betere leefomstandigheden voor mensen 

in ontwikkelingslanden. Verklein je CO2-voetafdruk door 

bijvoorbeeld minder te vliegen en compenseer je resterende 

uitstoot met Fairtrade klimaatprojecten die ten goede   

       komen aan mensen die  

       het meest kwetsbaar   

       zijn voor de gevolgen   

       van klimaatverandering. 

       Ons doel is om CO2-   

       neutraliteit de norm te  

                     maken op een eerlijke ma- 

        nier. Just follow our lead...

       Neera van der Geest

       Directeur
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HOE WIJ WERKEN 
Samen met lokale partners in ontwikkelingslanden imple-

menteren wij klimaatprojecten, zoals het introduceren van 

schonere en efficiëntere kookmethoden (1). Deze klimaat-

projecten zorgen voor minder CO₂-uitstoot, de bescher-

ming van bossen en een beter leven voor de armsten door 

bijvoorbeeld een verbeterde leefomgeving binnenshuis.

De CO₂-uitstoot die door middel van de projecten wordt 

gereduceerd, laten wij certificeren door Gold Standard en 

de Fairtrade Climate Standard (2). Deze gecertificeerde 

CO₂-credits verkopen wij vervolgens voor een eerlijke prijs 

aan particulieren en bedrijven op de Westerse markt die 

de CO₂-uitstoot die zij (nog) niet kunnen reduceren, willen 

compenseren (3). 

Lokale huishoudens betalen hun kooktoestel af met de 

CO₂-credits die ze produceren. Tevens ontvangen zij een 

Fairtrade premie die wordt geïnvesteerd in activiteiten op 

het gebied van klimaatadaptatie. Een deel van de op-

brengsten van de verkoop van de CO₂-credits wordt door 

ons geïnvesteerd in nieuwe klimaatprojecten (4).
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FAIRTRADE
Samen met onze zakelijke partners werken wij aan een ‘eerlijk’ 

klimaat: mensen met de grootste CO₂-voetafdruk reduceren 

CO₂ en investeren in klimaatprojecten voor de meest kwets-

baren voor klimaatverandering. 

Wij bieden daarom, als eerste en enige aanbieder op de Euro-

pese markt, Fairtrade gecertificeerde carbon credits (FCC’s) 

aan. Deze relatief nieuwe standaard is ontwikkeld door Fair-

trade International en Gold Standard, in samenwerking met 

FairClimateFund en is gebaseerd op de volgende principes:

a. De eindgebruiker betaalt een minimumprijs voor de 

CO2-credits ofwel Fairtrade Carbon Credits (FCC’s). Deze 

minimumprijs dekt alle kosten van het klimaatproject.

b. Lokale huishoudens zijn eigenaar van de FCC’s en betalen 

hiermee hun kooktoestel af. Normaal gesproken gaan de 

opbrengsten naar de handelaar. 

c. Bovenop de minimumprijs wordt een premie betaald. 

Deze premie wordt beheerd door de lokale coöperatie  

en geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van kli-

maatadaptatie. 

d. Bottom-up capaciteitsopbouw: Lokale gemeenschap-

 

 pen initiëren zelf de klimaatprojecten, verzorgen de trai-

ningen en zorgen voor monitoring en onderhoud van de 

kooktoestellen.

e. Afnemers van FCC’s hebben een CO2-reductieplan.



ONZE PROJECTEN
Betere cookstoves voor vrouwen in India
Janara Samuha Mutual Benefit Trust (JSMBT)
Raichur is een arme regio in Zuid-India met een ernstig  

tekort aan hout. In dit project gebruiken ruim 18.000 fami-

lies in Raichur een efficiëntere cookstove: een Chulika. De 

Chulika gebruikt maar liefst 67,5 procent minder hout dan 

de traditionele kookmethode. Hierdoor worden bomen be-

schermd. Door de Chulika wordt CO2-uitstoot gereduceerd 

en is er veel minder rookvorming in huis waardoor de lucht-

kwaliteit verbetert. Ook bespaart de Chulika vrouwen veel 

tijd, doordat zij minder hout nodig hebben en sneller koken. 

Tenslotte worden er in dit project extra bomen aangeplant.

 2.296 ton CO2 verminderd in 2018

 2,3 miljoen kilo hout bespaard in 2018

Schoon koken op biogas in India 
Bagepalli Coolie Sangha (BCS)
Dit project vervangt koken op hout door het bouwen van 

bijna 12.000 biogasinstallaties voor huishoudens in de 

regio Chikballapur in de deelstaat Karnataka, India. Orga-

nisch afval (voornamelijk koeienmest) wordt in een onder-

grondse unit vergist, waardoor genoeg biogas beschikbaar 

komt om dagelijks op te koken. Deze manier van koken 

voorkomt schadelijke rook in huis, ruimt organisch afval op 

en bespaart huishoudens kerosine en tijd. Het residu van 

het vergistingsproces vormt bovendien vruchtbare mest.

 21.971 ton CO2 verminderd in 2018

   25,3 miljoen kilo hout bespaard in 2018
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Cookstoves voor koffieboeren in Ethiopië  
Oromia Coffee Farmers Cooperative Union (OCFCU)
De koffiesector in Ethiopië wordt bedreigd door ontbos-

sing en klimaatverandering. Koffie is extreem gevoelig voor 

temperatuurstijging. Een stijging van één graad zorgt al voor 

kwaliteitsverlies van de koffiebonen, twee graden betekent 

productiviteitsverlies. Vooral boeren worden hard  

getroffen. Daarom investeren wij in 40.000 efficiëntere 

cookstoves voor koffieboeren. De cookstoves verminderen 

het houtgebruik en de CO2-uitstoot met veertig procent. 

Boeren (voornamelijk vrouwen) zijn minder tijd kwijt met hout 

sprokkelen en kunnen noodzakelijke schaduwbomen op hun 

plantages laten staan.

 14.402 ton CO2 verminderd in 2018

  11,2 miljoen kilo hout bespaard in 2018

Verbeterde kooktechnieken in Zuid-Afrika 
NOVA Institute
Meer dan een miljoen mensen in Zuid-Afrika koken op 

steenkool.  Bij deze manier van koken komen veel schade-

lijke gassen vrij als de kolen niet op de juiste manier ver-

branden. Dit project helpt mensen de kolen op een betere 

manier te verbranden: het vuur wordt zo opgebouwd dat 

het van boven naar beneden brandt in plaats van beneden 

naar boven. Deze schonere en efficiëntere manier van ko-

ken “Basa Magogo” zorgt voor minder gezondheidsklach-

ten, een besparing op kolen van ruim dertig procent en een 

vermindering van CO2-uitstoot van zo’n 1,3 ton per gezin 

per jaar. 

 1.043 ton CO2 verminderd in 2018

Chulika project 
India

Biogas project
India

Schonere houtovens 
Ethiopië

Verbeterde kooktechniek
Zuid-Afrika
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Wij willen aantonen dat de CO2-markt op een eerlijke en 

effectieve manier ten goede kan komen aan mensen die het 

meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 

klimaatverandering. 

Degenen met de grootste CO2-voetafdruk investeren in 

CO2-reductie projecten met een grote sociale impact die 

voldoen aan de eisen van de Gold Standard en de Fairtrade 

Klimaat Standaard.

HOE WIJ WERKEN

ONZE AANPAK

ONZE PROJECTEN

JAARVERSLAG 2017

Effectief Eerlijk 
- Minimumprijs voor Fairtrade Carbon Credits (FCC’s)

- Lokale huishoudens zijn eigenaar van de FCC’s

- Extra Fairtrade premie voor lokale huishoudens

- Projectontwikkeling met ervaren lokale partners

- Marktgestuurde aanpak

- Eindgebruikers hebben een CO2-reductieplan

Stap 1: 

Wij investeren in de implementatie 

van klimaatprojecten in 

onderontwikkelde gebieden. 

Stap 2: 

De CO2-reductie wordt gecertificeerd 

in (Fairtrade) Carbon Credits.

Stap 3: 

Deze (Fairtrade) Carbon Credits 

worden voor een eerlijke prijs verkocht 

aan particulieren en bedrijven voor CO2 

compensatie. 

Stap 4: 

Met de (Fairtrade) Carbon Credits 

betalen de huishoudens hun kook- 

toestel af en investeren wij in nieuwe 

projecten.
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RESULTATEN 2018

IMPACT 2018

ONZE PARTNERS (SELECTIE)

39.712

38.826

241.561

7,2 miljoen

2,7

50.975

43%

60%

Ton CO2 gereduceerd

Ton hout bespaard = 77.653 bomen

Mensen bereikt tot nu toe waarvan
50.975 vrouwen getraind

Uren per week bespaard voor 35.246 vrouwen

Huishoudens met verbeterde leefomgeving

Totaal gecontracteerde 
investeringen (euro)

Inkomen uit verkochte credits (euro) 

     

      bedrijven

      NGO’s en overig

      resellers

      particulieren

Totale omzet (euro) Verkoop carbon credits

Donaties & consultancy

Gold Standard

Fairtrade/ Gold Standard   

26.866

58.134

Verkochte CO2
credits (ton)

85.000

€
775.500

58.859
Efficiëntere kooktoestellen in gebruik

20%

16%

4%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2009   2010   2011    2012    2013     2014    2015   2016   2017    2018

info@fairclimatefund.nl            |  +31 (0)30 - 234 82 10  |    www.fairclimatefund.nl
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ONZE KLANTEN 
‘We willen graag inspireren, het goede voorbeeld geven.’ 

Ook als het gaat om ondernemen met oog voor mens en 

milieu. Om die reden besloot Secrid de productie van de 

Secrid wallets niet uit te besteden aan lagelonenlanden. 

Maar Secrid’s duurzaamheidsambities reiken verder. ‘We 

willen de impact van ons productieproces op het milieu en 

de natuur zo laag mogelijk houden.’ 

Sinds 2017 brengt Ecochain jaarlijks de CO₂-uitstoot van 

het gehele bedrijf in kaart, waarbij niet alleen gekeken 

wordt naar de productieketen maar ook naar: vliegreizen, 

stookkosten, materiaalgebruik, energiegebruik en voeding 

in de kantine. 

‘In 2017 hebben we ongeveer 2.400 ton CO₂ gecompen-

seerd. Voor 2018 hebben we besloten: we willen niet alleen 

CO₂-neutraal zijn, maar ook CO₂-positief. Dus, meer com-

penseren dan we uitstoten.’

Robin Foole, Manager Operations bij Secrid
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Andere klanten (selectie):
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BLIK OP DE TOEKOMST
Tot nu toe heeft FairClimateFund geïnvesteerd in schoner 

koken projecten in India, Zuid-Afrika en Ethiopië. In Ethio-

pië worden momenteel nog steeds efficiëntere cookstoves 

lokaal geproduceerd en gedistribueerd.

Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuwe 

projecten op het gebied van schoner koken in Afrika, bij-

voorbeeld in Burkina Faso, Madagaskar en Oeganda. Afrika 

is de thuisbasis van de meerderheid van de allerarmsten 

in de wereld. Bovendien verdwijnen bossen in Afrika twee 

keer zo snel als in de rest van de wereld volgens het United 

Nations Environment Programme (UNEP). 

Tenslotte werkt FairClimateFund aan de uitbreiding van 

het herbebossingsproject in Peru met 100 hectare bos. In 

totaal wordt er dan ruim 300 hectare bos aangeplant.



COLOFON

FairClimateFund

Arthur van Schendelstraat 752

3511 MK Utrecht

T: + 31 (0) 30 2348210

E: info@fairclimatefund.nl

W: www.fairclimatefund.nl

Facebook: facebook.com/FairClimateFund

Twitter: twitter.com/FairClimateFund

YouTube: youtube.com/FairClimateFundTube
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