Jaarverslag Koppert Foundation 2021
Dit is het vijfde jaarverslag van de Koppert Foundation. De drie aandachtsgebieden zijn onveranderd
gebleven: kleine boeren, ondersteuning van Koppert-medewerkers die betrokken zijn bij
maatschappelijke projecten en onderwijs & innovatie.
Voor het tweede jaar op rij heeft - COVID 19 invloed gehad op de uitvoering van een aantal van de
gesteunde projecten. Zo konden groepsbijeenkomsten voor de training van kleine boeren lange tijd
niet doorgaan.

Organisatie
De Koppert Foundation heeft een bestuursstructuur met een bestuur, een projectbestuur, een
algemene werkgroep en een werkgroep Educatie. De bestuursstructuur en werkwijze zijn leidend
geweest voor de werkprocessen.
De meeste aanvragen komen binnen via de website www.koppertfoundation.org. We zien nu
regelmatig herhalingsaanvragen binnenkomen: nadat een project is afgerond, komt dezelfde
organisatie bij ons terug met een aanvraag voor een nieuw project. De werkgroep screent elke
aanvraag om te kijken of deze past binnen de focus en maakt een beeld van de aanvrager. Aanvragen
met een positief advies van de werkgroep worden voorgelegd aan het projectbestuur, dat
uiteindelijk beslist of het project financieel wordt ondersteund. De werkgroep heeft het mandaat om
zelf te beslissen over bijdragen onder de € 500.
De samenstelling van de werkgroep is in 2021 gewijzigd: Conny van Vliet heeft de werkgroep verlaten
en is tot op heden niet vervangen. De werkgroep Educatie die in 2019 is opgericht ondersteunt de
algemene werkgroep bij de uitvoering van de educatieve projecten.

Publiciteit
De website www.koppertfoundation.org maakt de stichting zichtbaar voor de wereld in de talen
Engels en Nederlands. Er is een stroomdiagrampagina om de aanvrager te helpen beoordelen of het
project in aanmerking komt voor ondersteuning. Op de website zijn ook de aanvraagformulieren
voor kleine en grote projecten te vinden. Verder zijn op de website alle ondersteunde projecten
terug te vinden op de interactieve Google Maps kaart.
Elke lokale Koppert-website bevat een korte introductie over de Koppert Foundation in de lokale
taal, met verwijzing naar de website van de Koppert Foundation en in sommige gevallen naar de
betreffende dochteronderneming voor verdere hulp en uitleg. Dit heeft echter nog niet tot veel
respons geleid.
Gedurende 2021 heeft de afdeling communicatie assistentie verleend bij de verdere ontwikkeling en
uitvoering van de communicatie over de activiteiten van de Koppert Foundation en de verslaglegging
over projecten. Ook het gebruik van sociale media krijgt aandacht.
Vanaf 2019 was een kennismaking met het werk van de Koppert Foundation onderdeel van het
programma tijdens de introductiedagen voor nieuwe medewerkers. In 2021 is dit meerdere keren
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gedaan. Dit leidde tot positieve reacties van nieuwe medewerkers en gaf ook een beeld van hun
betrokkenheid bij maatschappelijke projecten.

Projecten - algemeen
In 2021 werden in totaal 25 projecten positief beoordeeld en gesteund;
•
•
•

13 projecten gerelateerd aan kleine boeren; 82% van de financiële bijdragen
10 projecten voor maatschappelijke betrokkenheid van Koppert medewerkers; 16% van de
financiële bijdragen
2 projecten voor onderwijs / innovatie; 2% van de financiële bijdragen.

Geografisch, per continent is de verdeling als volgt (aantal projecten, percentage van alle bijdragen) :
•
•
•

Afrika: 12 projecten, 85% van de financiële bijdragen
Europa: 11 projecten, 7% van de financiële bijdragen
Azië: 2 projecten, 6% van de financiële bijdragen

In totaal werden 15 aanvragen om uiteenlopende redenen afgewezen: zij pasten niet in de focus van
de Stichting, het was moeilijk of onmogelijk om de impact te beoordelen, aangevraagde projecten
werden geannuleerd, enz.
Daarnaast werden enkele projecten afgewezen die de agenda van de werkgroep niet haalden. Alle
correspondentie hierover is gearchiveerd.
In onderstaande tabel staan enkele kengetallen voor de jaren 2018 - 2021 naast elkaar ter
vergelijking.
Aantal projecten per focusgebied
Kleine boeren
Maatschappelijke betrokkenheid
Educatie
Totaal

2018
5
5
4
14

2019
11
13
10
34
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2020
8
7
5
20

2021
13
10
2
25

Projecten in 2021 - overzicht
Hieronder worden de projecten kort beschreven voor elk van de drie aandachtsgebieden, met voor
elk project een kop met land (en projectnaam, regio) en een beschrijving van het project, eventuele
samenwerkingspartners en de impact. In sommige gevallen kan de indeling enigszins willekeurig zijn,
omdat projecten gericht op kleine boeren vaak ook een educatieve component hebben.
De locatie van projecten is zichtbaar gemaakt op een interactieve Google-kaart met een korte
beschrijving en beeldmateriaal (indien beschikbaar).
Projecten t.b.v. kleine boeren
Ethiopië: Landbouwhulp in Gambella (ZOA)
ZOA voert een driejarig project uit in Gambella, in West-Ethiopië. Door de toestroom van
vluchtelingen uit Zuid-Soedan wordt de regio geconfronteerd met een hoge mate van ondervoeding
en leeft de meerderheid van de bevolking in armoede. Het project heeft tot doel de
voedselzekerheid en het levensonderhoud van de kwetsbare gastgemeenschap en van de
vluchtelingen in Jewi Refugee Camp te verbeteren. Hiertoe wordt gewerkt aan het verhogen en
stabiliseren van de voedselproductie en het optimaal gebruik van natuurlijke energiebronnen.
Concreet zullen 300 gezinnen in de gastgemeenschap en 100 vluchtelingenhuishoudens
ondersteuning krijgen om in groepsverband groenten te produceren. Zij zullen zaden,
gereedschappen en technische training ontvangen voor het aanleggen van een moestuin. De start
van het project werd zwaar op de proef gesteld door COVID-19-beperkingen en de instabiele
veiligheidssituatie in de regio. Na het opheffen van de COVID-19-beperkingen, werd de eerste groep
van 150 boeren uit de gastgemeenschap en 50 begunstigde vluchtelingen getraind in geïntegreerde
plaagbestrijding en duurzame biologische landbouw. Er is een fruitboomgaard aangelegd en 50.000
zaailingen van fruitbomen (papaja, moringa, guave en citroen) zijn uitgedeeld aan de gemeenschap.
Ook is een waterpomp met pijpleiding op zonne-energie geïnstalleerd om te zorgen voor irrigatie van
de gewassen in het droge seizoen Aan alle 400 families werden zaden en landbouwgereedschap
verstrekt.
Ethiopië: Verbeteren van het levensonderhoud van boeren in plattelandsgebieden in ZuidEthiopië) (Nuru)
Nuru Ethiopië heeft het tweede jaar van het 3-jarige project afgerond voor de realisatie van een cash
crop-project binnen een groter project. Dit project is gericht om coöperatieleden (boeren) te
stimuleren tot het verbouwen van en te helpen bij het efficiënt en duurzaam verbouwen van
peulvruchten om de huishoudens van gezondere voeding te voorzien en eerlijke winstmarges door
middel van coöperatieve marketing. Dit project moet leiden tot hogere gezinsinkomens, een betere
weerbaarheid in het landbouwbeheer en duurzame inkomens voor de leden van de (12)
geprofessionaliseerde boerencoöperaties.
In 2021 deden meer dan 1.800 boeren van 18 verschillende coöperaties mee aan het programma en
begonnen mungbonen en pinda's te verbouwen in plaats van maïs. Nuru Ethiopië investeert verder
in het optimaliseren van de opbrengsten door middel van voortdurende samenwerkingen met het
Agricultural Transformation Agency (ATA), het ministerie van Landbouw en de Arba Minch University
om zaadvariëteiten, agronomische praktijken en planttiming te verbeteren met
informatiecommunicatietechnologie. Onlangs won Nuru Ethiopië een subsidie van de Agribusiness
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Market Ecosystem Alliance (AMEA) waardoor het mogelijk werd om e-learningstrainingen te bieden
aan boeren via hun coöperaties.
Syrië: Rehabilitatie landbouw (Tearfund)
Het doel van het project was om 70 kwetsbare huishoudens in een tweetal dorpen in de buurt van
Homs te helpen om na de oorlog weer in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De huishoudens
ontvingen lammeren, geiten, pluimvee en bijen waarmee deze kleine boeren weer hun eigen
boerderij konden starten. Omdat deze groep al ervaring had met veeteelt en bijenteelt was er geen
(extra) training nodig. Deelnemers konden voor technisch advies terecht bij vertegenwoordigers van
een nabijgelegen bijenteeltinstituut als dat nodig was. Het project zorgde naast eigen
voedselvoorziening ook voor extra inkomsten middels de verkoop van melk, eieren en honing op
lokale markten. Het verhaal van één van de begunstigden: "Het project heeft mijn leven en het leven
van mijn hele familie totaal veranderd. Ik ben zo dankbaar. We hebben eindelijk een stabiel inkomen
waar we van kunnen leven. De vreugde die ik nu bij mijn kinderen zie, is overweldigend. Ze zitten
zoveel beter in hun vel. Het is prachtig om te zien dat ze zelfvertrouwen hebben gekregen en dat ze
naar de toekomst kunnen kijken. Ik denk dat het aantal schapen met de tijd zal toenemen en dat ik
daardoor ook meer zuivelproducten kan produceren. Ik ben erg dankbaar voor de geboden hulp,
omdat die niet alleen materieel is, maar ook moreel. De kinderen, maar ook mijn vrouw en ik zijn
mentaal, emotioneel, psychisch en fysiek sterker geworden. Ik geloof dat mijn wens om voor mijn
familie te zorgen rechtstreeks beantwoord is door God.”

Malawi: Food for Life
Food for Life is een project van Stichting Art of Charity die beoogt om de maïsteelt in Malawi te
verbeteren. Maïs is het belangrijkste voedsel in Malawi, maar de opbrengst is over het algemeen laag
en boeren zijn gedwongen om vlak na de oogst tegen lage prijzen te verkopen vanwege
cashflowproblemen en gebrek aan opslagfaciliteiten. Food for Life traint boeren in het maken en
gebruiken van compost om de maïsopbrengst te verbeteren en koopt de oogst tegen een
gegarandeerde prijs. De boeren werken in groepen van 7 en worden ook getraind in andere
verbeterde teeltpraktijken. In het begin krijgen de boeren een kleine hoeveelheid geld om de
benodigde inputs te kopen. Groepsleiders ontmoeten andere groepsleiders van de nabijgelegen
dorpen; dit zorgt voor informatie-uitwisseling en leren van elkaar. De opleidingsperiode duurt 3 jaar.
Gemiddeld is de opbrengst van het verbeterde systeem 7 keer hoger dan van "traditionele" velden
waar niet wordt bemest. Tijdens de training moeten de boeren een klein deel van hun oogst geven
aan Food for life.
De telers worden in twee termijnen betaald, de helft direct na de oogst en de helft 6 maanden later.
Dit zorgt ervoor dat de boeren geld hebben om inputs voor het volgende seizoen te kopen. Na de
oogst wordt maïs opgeslagen in "PICS"-zakken, die hermetische omstandigheden creëren om
aantasting door ongedierte uit opgeslagen producten te voorkomen en vervolgens verkocht wanneer
de prijzen weer hoger zijn. Het prijsverschil wordt gebruikt om de transport- en opslagkosten te
dekken en om reserves op te bouwen om de zaden voor het volgende jaar te kunnen kopen. Het
uiteindelijke doel is een zelfvoorzienend systeem dat geen externe financiering meer nodig heeft. In
2021 namen 4600 boeren deel aan het systeem, plan is om dit te verhogen naar 5600
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Kenia: Compostlab (Afrisol)
Afrisol Foundation runt een Biogas Innovation Centre en een kleine proefboerderij in de buurt van
Nairobi, Kenia. Het centrum verzamelt dierlijke mest en organisch afval van kleinschalige boeren en
gebruikt dit voor de productie van biogas. Dit biogas wordt gebruikt om te koken. De resterende
bioslurry wordt gebruikt om droge en vloeibare organische mest te maken die wordt verkocht of
teruggegeven aan de boeren. Koppert Foundation ondersteunt het Composting Lab waar
kleinschalige boeren worden getraind in het gebruik van organische mest door middel van
praktijktrainingen en showcases van nieuwe innovaties. Dit helpt de boeren om de boerderij circulair
en budgetvriendelijk te verduurzamen.
Kenia: Ondersteuning aanvraag bij het KCB/ Mastercard project (Latia)
Latia Agribusiness solutions (LAS) is een agrarisch opleidingscentrum in Kenia waarvan Koppert Kenya
een van de aandeelhouders is. Latia is secundaire partner in het KCB (Mastercard) Foundationproject Young Africa Works (KCB-YAW), een project dat tot doel heeft 1,6 miljoen banen te creëren
door 28.000 kleine kassen op te zetten en 114.000 jongeren op te leiden. De projectpartners lijken
moeite te hebben om de gestelde doelen te halen. Dit bood de mogelijkheid voor secundaire
partners om in te grijpen. De Koppert Foundation verstrekte financiering aan Latia voor de vorming
en exploitatie van een consortium van partners dat een alternatief kassysteem ontwierp en een
aanvraag indiende bij de KCB Foundation. Omdat deze operatie succesvol was, krijgt Latia nu het
volledige management van een demoboerderij met 100 kleine kassen en heeft ze de mogelijkheid
om 400 - 1200 jongeren per jaar op te leiden in Integrated Crop Management.

Kenia: Boomkwekerij voor Makueni Food Forestry (Latia)
Voor de exploitatie van het Makueni Food Forestry-project (zie hieronder) waren zaailingen van
bomen nodig. Hiervoor hebben we een beroep gedaan op de expertise van Latia en hebben we hen
ondersteund bij het opzetten van een kwekerij om de zaailingen te leveren. Op deze manier krijgt
Makueni zaailingen van hoge kwaliteit en kan Latia de kwekerij gebruiken om inkomsten te
genereren. Levering van zaailingen heeft nog niet in 2021 plaatsgevonden. Zit zal in 2022 gebeuren.
Kenia: Makueni Food Forestry
Het doel van het Makuena Voedselbos-project is het ontwikkelen en implementeren van een op
maat gemaakt programma van gemengde (E-learning en klassikaal) training en opleiding in
voedselbosbouw door het effectief co-creëren van voedselbossen voor en met (vrouwelijke) kleine
boeren uit dorpen in het Makueni district. Met de steun van Koppert Foundation heeft het project
een uitgebreide training in het opzetten en onderhouden van voedselbossen ontwikkeld. De training
bestaat uit vijf modules die een introductie in voedselbosbouw, het ontwerpen van voedselbosbouw,
waterbeheer, bodembeheer en het aanplanten en onderhouden van een voedselbos behandelen.
Tot nu toe heeft het project in twee jaar tijd 170 boeren opgeleid. Om de follow-ups beheersbaar te
maken, hebben boeren 5 zelfhulpgroepen gevormd. In het tweede jaar zijn ook eenjarige gewassen
aan het voedselbosprogramma toegevoegd waardoor de boeren ook op de korte termijn een
inkomen hebben. Alle eerder getrainde boeren werden uitgenodigd voor een demonstratie van het
voorbereiden van bedden en beplanting. Deze methode heeft veel boeren in het gebied
aangetrokken, waardoor de vraag naar de training erg groot is. In 2022 worden meer boeren
opgeleid
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Ghana: Aanleg irrigatiesystemen (Pompen is leven)
Net als in 2020 hebben we in 2021 bijgedragen aan een project van het Nederlandse ‘Pompen is
Leven’ en Ghanese ‘Pumping is Life’. Ze bouwden putten van 40-70 meter diep met zonnepompen,
watertanks en kleinschalige irrigatiesystemen. Verder is er steun voor veeteelt, kleinschalige
boomkwekerij en kwekerij van cashew zaailingen. De boeren krijgen een landbouwtraining van CEAL,
partner van de Nederlandse ELPG.
Het project geeft de gemeenschappen meer mogelijkheden om buiten het regenseizoen gewassen te
verbouwen en hun producten te verkopen, het creëert werkgelegenheid in het droge seizoen en
geeft toegang tot drinkwater.
Oeganda: Trainingen in kleinschalige landbouw (Awoda)
Meer dan 900 gezinnen met een stukje landbouwgrond hebben in 2021 meegedaan met een training
voor duurzame landbouw in Nyabirongo in Oeganda. De training was gericht op het promoten van
duurzaam telen, opbrengstverhoging en verbeterde leefomstandigheden. De training van AWODA is
zo niet alleen gericht op het telen, maar maakt een groot verschil in de lokale gemeenschap en de
keten om hen heen. De goede resultaten werken ook door in de omgeving, waardoor in opvolgende
teeltseizoenen meer boeren de aanpak over willen nemen. Naast de training werden er bezoeken
gebracht aan Biglad en Tripple F Agro Ecological Farms, en waren er ontmoetingen voor kennisdeling
tussen plantdokters en boeren. Hiermee zijn 620 boeren bereikt. Tellend tot eind september
hebben 720 boeren voor het eerst een reeks aan groenten en fruit geteeld en gegeten, die zij eerder
links lieten liggen. Daarmee is het aantal gezinnen wat drie maaltijden per dag met tenminste 5
verschillende soorten eten enorm toegenomen. Ten slotte zijn 38 boerengroepen getraind in sparen
en lenen. Dit heeft lokaal ondernemerschap gestimuleerd en een nieuwe vorm van inkomsten
gegeven voor de kleinschalige boerenfamilies.
Oeganda: Duurzaam leren van boerenfamilies (COSIL)
COSIL implementeert een duurzaam leer- en agro-ecologieproject voor boerenfamilies, gericht op
750 boerenfamilies in het westen van Oeganda. De agro-ecologische interventies richten zich op de
meest kwetsbare groepen waarvoor gezonde voeding het belangrijkst is, zoals het verstrekken van
geschikte voedselrijke voeding voor kleine kinderen. 30 boerenfamiliegroepen werden middels
praktijkscholing getraind in duurzame biologische landbouwtechnieken, waaronder compostering, de
aanleg van moestuinen en het gebruik van natuurlijke gewasbescherming met als doel de productie
van gewassen te verhogen. Aan de huishoudens wordt zaai-en pootgoed verstrekt als basis voor het
genereren van inkomsten en om de voeding te verbeteren. Het project bevordert ook de bouw en
het gebruik van zuinige kachels om het brandstofverbruik te verminderen en de mest die eerder als
brandstof gebruikt werd vrij te maken voor compostering tot organische mest.
Oeganda: Wobulenzi Town Academy
In het voorjaar van 2021 is er door de Koppert Foundation een bedrag van € 4000 ter beschikking
gesteld voor een landbouwproject van de Wobulenzi Town Academy (WTA) in Lukomera, Luwero
District, Oeganda. WTA is een middelbare school die onderwijs biedt aan 600 studenten (400 interne
en 200 dag studenten). Veel studenten kunnen worden aangemerkt als weeskinderen of kwetsbare
kinderen. Vanwege COVID-19 is er tot nu toe maar een gedeelte van het overgemaakte geld gebruikt
voor de aanschaf van gereedschap en zaden. Daarnaast is de waterpomp gemaakt en is er wat geld
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uitgegeven aan plaatselijke arbeiders om de gewassen schoon te houden en te oogsten bij
afwezigheid van leerlingen. Er is contact gelegd met de stichting Foundation for Farming in
Nederland, die ook een afdeling heeft in Jinja – Oeganda. Er is afgesproken dat men een trainer naar
Lukomera zal sturen om daar leerkrachten, studenten van Wobulenzi Town Academy maar ook leden
van de plaatselijke kerk en inwoners van het dorp om op locatie te trainen op landbouwgebied.
Vanwege COVID-19 is de afspraak helaas uitgesteld.
Indonesia: Droger voor nootmuskaat boeren in Maluka (TitanE)
Eind 2020 is een financiële bijdrage geleverd aan de stichting TitanE. Deze organisatie werkt aan
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding op de Molukken, Indonesië. De bijdrage maakt de
lokale bouw van een aantal energiezuinige nootmuskaatdrogers mogelijk. Dit is onderdeel van een
groter project dat als doel heeft de positie van nootmuskaatboeren in de waardeketen te versterken.
Wereldwijde klimaatverandering heeft grote invloed op het weer, zo ook op de Molukken. Lokale
boeren ondervinden de schadelijke gevolgen hiervan. Jaargetijden zijn klimatologisch niet meer
herkenbaar en de regenval is extreem toegenomen. Dit is heel nadelig voor hun oogsten, en ze
kunnen de geoogste nootmuskaat en foelie niet goed op de gebruikelijke manier laten drogen. Deze
gewassen zijn belangrijk voor de lokale economie. Stichting TitanE heeft samen met lokale boeren
een droger ontwikkeld op basis van aangepaste technologie. Dit maakt het mogelijk de producten op
een duurzame en klimaat neutrale manier te drogen, en zelfs met een betere kwaliteit van het
eindproduct in vergelijking met de traditionele methodieken. Dit levert een meerprijs op die ten
goede komt aan ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. De energie voor de droger komt uit zonneenergie en briketten van kokosnootschillen (werd vroeger als afval beschouwd). Dit draagt bij aan
circulaire economie. Met de ontvangen bijdragen van Koppert Foundation en anderen zijn er in
totaal 15 drogers geproduceerd. Tevens zijn productiemiddelen voor de fabricage ontwikkeld en
gerealiseerd. De werkplaats voor de kleinschalige serieproductie is ingericht. De boeren krijgen de
droger niet gratis; er wordt in natura afgelost aan de lokale coöperatie. Dit vult een ‘revolving fund’
wat weer wordt ingezet voor de productie van nieuwe drogers.

Projecten maatschappelijke betrokkenheid
Oeganda: Ondersteuning salarissen docenten (CCP)
Meerdere Koppert medewerkers en boardmembers zijn al jaren als bestuursleden betrokken bij de
school van het CCP (Christian Childcare Programme) in Mbale Oost Uganda. De bijdrage die gevraagd
werd, was derhalve gekoppeld aan sociale betrokkenheid van Koppert medewerkers. De school had
in 2020 en 2021 ernstig te lijden onder de strenge lock downs in Uganda. De scholen begonnen in de
loop van 2021 weer mondjesmaat op te starten, maar veel studenten komen uit arme gezinnen die
ook zelf te lijden hebben onder de economische ramp t.g.v. COVID-19. De ondersteuning was vooral
bedoeld om de ruim 50 docenten en overige staf tot augustus te voorzien van 50% van hun salaris.
Nadat in augustus de nieuwe groep studenten is ingestroomd zijn inkomsten weer enigszins
genormaliseerd.
Nederland: Borstkanker vereniging
Een Koppert medewerker is actief in het bestuur van Borstkankervereniging Nederland (BVN). De
Borstkankervereniging Nederland (BVN) zet zich in als patiëntenvereniging. Ze helpt de leden door ze
te leren hoe de regie te houden over hun leven en behandeling, geven toegang tot goede en
betrouwbare informatie en creëren een plek voor contact tussen lotgenoten. Verder zorgt BVN dat
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de belangen van de patiënt worden behartigd in bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Koppert Foundation
ondersteunde BVN met een financiële bijdrage.
Nederland: Moestuinproject ‘Eigen spijs’ in De Lier
‘Eigen Spijs’ is een kas met 25 moestuinen in De Lier (Nederland). Het project is gestart in augustus
2019. De deelnemers zijn mensen van allerlei pluimage; het sociale element is bij Eigen Spijs heel
belangrijk. De koffietafel is dan ook een belangrijke plek. Ongeveer de helft van de deelnemers is
gepensioneerd en is met tijdverdrijf in de moestuin (en aan de koffietafel) heel blij. De andere helft is
vanwege andere omstandigheden niet of deels actief in het arbeidsproces. De teelten zijn zeer
gevarieerd, van diverse kolen tot snijbiet en van diverse slasoorten tot wortelen en tomaat, paprika,
komkommer, bonen en meloenen. Ook hebben verschillende deelnemers fruitboompjes en
sierplanten en -bloemen geplant. De regel bij Eigen Spijs is dat alles mag worden geteeld, zolang de
wet het toelaat. Er is veel kennis onder de deelnemers, over teelt en dergelijke. Anderen zijn minder
ervaren. Er is daarom veel uitwisseling van ervaringen en onderling advies. Over biologie is minder
kennis aanwezig. Om de ontbrekende kennis aan te vullen bezocht Koppert consultant Kees
Zuidgeest voor het tweede jaar op rij het project om de praktische vaardigheden van de biologische
aanpak bij de deelnemers te vergroten.
KoCo Run
In totaal hebben 457 collega's deelgenomen aan de 2e virtuele KoCo Run/Walk op zaterdag 8 mei
2021. Deelnemers uit 20 landen hebben samen 2645 km gelopen om de geest van verbondenheid
met collega's over de hele wereld. Het kinderfonds MAMAS is geselecteerd als goed doel voor de
KoCo Run/Walk. De Koppert Foundation heeft dit initiatief gesteund en heeft 25 euro gedoneerd
voor elke deelnemer die de run of wandeling heeft gelopen.
Nederland: Lions Maasland
Een Koppert collega die heel actief is in Lions Maasland ontving een bijdrage ter ondersteuning van
fondswerving activiteiten t.b.v. een project in gezondheidszorg in Indonesië.
Nederland: Fiets naar je Werk Dag
Na de goede ervaringen van vorig jaar hebben we ook dit jaar meegedaan aan het landelijke project
van 'bike-to-work'.. Het was precies in de Vitaliteitsweek die Koppert in september organiseerde. Dit
daagde 75 enthousiaste Koppert-medewerkers uit om met de fiets naar het werk te komen, waarvan
sommigen hele lange afstanden fietsten, tot wel 200 km!. In totaal werd er 2600 kilometer gefietst
en voor elke afgelegde kilometer sponsorde Stichting Koppert een bedrag. Het totale bedrag ging
naar het project Bike4work van de stichting 'Cycling out of Poverty'. Bike4work helpt boeren in
Oeganda met een transportfiets om hun producten op de markt te brengen. Met behulp van een
speciale constructie kan de fiets ook gebruikt worden voor het oppompen van water. Zo zorgden de
sportieve Koppert-medewerkers plus enkele spontane donaties ervoor dat 5 boerenfamilies werden
geholpen met een prachtige fiets.
Nederland: Onbeperkte Elfstedentocht
Eén van onze collega's had een geweldige ervaring door een familielid te vergezellen op de
Onbeperkte Elfstedentocht, een 3-daagse versie van de tocht per fiets voor mensen met een
lichamelijke beperking. Hierdoor was de fietstocht voor alle deelnemers een bijzondere uitdaging. De
Stichting heeft het initiatief gesteund door een donatie voor kosten en bestede tijd.
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Nederland: Sint Voedselbank Lansingerland
Net als vorig jaar vroeg de Kerstman (een maatschappelijk betrokken Koppert-collega) de Koppert
Foundation om hulp. Als resultaat kregen de kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de lokale
voedselbank in het gebied waar Koppert gevestigd is, cadeautjes en iets lekkers.
Nederland: Voedseltuin Rotterdam
11 jaar geleden is in een verlaten havengebied in Rotterdam de Voedseltuin gestart. Met hulp van
een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het gebied omgevormd tot een
groene oase waar groente en fruit wordt verbouwd en aan lokale minima wordt verstrekt. 10 jaar
geleden sponsorde Koppert een kleine kas op het terrein. Omdat het plastic folie waarmee de kas
bekleed is aan vervanging toe was, werd dit gesponsord door de Koppert Foundation. De Foundation
heeft 5 jaar geleden ook één van de Voedselkringen in de Voedseltuin gesponsord en heeft
Workshops georganiseerd waaraan medewerkers van Koppert hebben deelgenomen.
Nederland: Kerstpakketten minima Lansingerland
Gesponsord door Ridder Catering, Bakker Ammerlaan en Stolk Anthuriums zorgde de Foundation
voor een kerstcadeau voor minima in Lansingerland. Een enthousiast team van collega's heeft tassen
samengesteld en uitgedeeld aan 200 gezinnen in Lansingerland.

Projecten Educatiewerkgroep:
Nederland: Hulptroepen uit de natuur
In 2020 heeft de Werkgroep Educatie de lesmaterialen van de educatieve kit 'Hulptroepen uit de
natuur' aangepast aan de gewijzigde eisen voor het onderwijs. Leraren in het basisonderwijs kunnen
deze materialen gebruiken om kinderen (8-10 jaar) op Nederlandse basisscholen enthousiast te
maken voor de natuur, en zo de kinderen bewuster te maken van hoe insecten, schimmels en
bacteriën bijdragen aan de gezondheid van ons voedsel. Daarbij moedigen ze hen ook aan om vaker
buiten te spelen en hun omgeving te verkennen, waardoor hun relatie met de natuur wordt
versterkt.
Nederland: IMC weekend school Rotterdam
Elke zondag ontmoeten jongeren tussen de 10 en 14 jaar op de IMC weekend school enthousiaste
professionals (vrijwilligers) die gepassioneerd vertellen over hun vakgebied. Leden van de Werkgroep
Educatie hebben in 2020 zo'n dag samengesteld om het werkdomein van Koppert te presenteren.
Helaas was uitvoering toen niet mogelijk vanwege COVID-19-beperkingen. Gelukkig kon de lesdag
begin 2021 wel doorgaan en is door vier collega's verzorgd op één van de locaties van IMC
Weekendschool Rotterdam.
Op deze dag vertelden ze over het gebruik van natuurlijke vijanden tegen plagen en het gebruik van
de Black Soldier Fly. Door deze lessen verbreden de kinderen hun kijk op de samenleving, ontdekken
waar hun talenten en interesses liggen en verbeteren vaardigheden als samenwerken en
onderzoeken. Zo bereiden de jongeren zich op een speelse manier voor op de belangrijkste stap na
hun schoolleven: gemotiveerde keuzes maken voor de toekomst.
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Andere activiteiten:
AMEA - lokaal lidmaatschap Latam
AMEA is een wereldwijd netwerk ter bevordering van de professionalisering van boerenorganisaties.
Georganiseerd zijn helpt kleine boeren om een betere positie in hun waardeketen te krijgen. Omdat
het helpen van kleine boeren hoog op de agenda van de Koppert Foundation staat, hebben we AMEA
ondersteund door de contributie te betalen voor het nieuwe lokale AMEA-netwerk in Peru. Dit geeft
toegang tot een groot deel van AMEA's netwerk en kennis. Een Koppert-collega van Koppert Peru is
betrokken bij de ontwikkeling van het netwerk.
Het lidmaatschap geeft Koppert Peru (en andere leden van het Koppert-netwerk in Latam) ook
toegang tot het lokale AMEA-netwerk en helpt bij het bouwen van bruggen met andere organisaties
die samenwerken met kleine boeren.
East West Seed Knowledge Transfer
Hoewel het geen concreet project is en er in 2021 geen geld aan is besteed, is de samenwerking
tussen East West Seed Knowledge transfer en Koppert Foundation concreter geworden. Het doel is
om een werkrelatie te ontwikkelen en specifieke domeinen te identificeren waar beide partijen hun
voordeel mee kunnen doen.

Financiële verantwoording:
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