
 

 

Jaarverslag Koppert Foundation 2019 

 

Inleiding  

Dit is het derde jaarverslag van de Koppert Foundation, en het tweede dat een volledig jaar beslaat. De drie 
focusgebieden bleven hetzelfde: kleine boeren, ondersteuning van Koppert medewerkers die betrokken zijn bij 
sociale projecten en onderwijs & innovatie.  

Ook in het jaar 2019 was het totaal toegewezen jaarlijkse budget beschikbaar . De som van alle bijdragen aan 
alle aanvaarde projecten was ongeveer gelijk aan het beschikbare budget.  

In 2019 begonnen de ‘lessons learned’ m.b.t. het verwerven, beoordelen, monitoren en evalueren van 
projecten hun vruchten af te werpen voor zowel de werkgroep als de project board. De geleerde lessen, 
uitvoeringspraktijken en ideeën zijn vastgelegd in een werkdocument als hulp om lijnen naar de toekomst uit te 
zetten.  

 

Organisatie  

De Koppert Foundation heeft een governance structuur met een bestuur, een project board en een werkgroep. 
De bestuursstructuur en werkwijze zijn de leidraad geweest voor de werkprocessen. Het bestuur is in 2019 
uitgebreid met Micha Oosthoek, die zitting neemt als extern lid. Hiermee is het aantal bestuursleden nu 
oneven (3).  

De meeste aanvragen komen via de website www.koppertfoundation.org binnen. De werkgroep screent elke 
aanvraag om te zien of deze past binnen de focus, en creëert een beeld van de aanvragende partij. Aanvragen 
met een positief advies van de werkgroep worden voorgelegd aan de project board, die uiteindelijk beslist of 
het project financieel wordt ondersteund.  

Het secretariaat van de project board is in 2019 overgedragen van Ingrid van Toor naar Francien van Epen. De 
projectendatabase op GROW is wederom een zeer nuttig instrument gebleken om alle informatie met 
betrekking tot projecten te beheren. Op enkele punten is de database verbeterd om het nut verder te 
vergroten. 

Aan het eind van 2019 is een nieuwe werkgroep (werkgroep Educatie) opgericht die de bestaande werkgroep 
ondersteunt in de uitvoering van de educatieve projecten. Hierbij is vaak inbreng nodig op het gebied van 
kennis en organisatie vanuit het bedrijf Koppert. De werkgroep Educatie rapporteert aan de bestaande 
werkgroep. 

 

Publiciteit  

Door de website www.koppertfoundation.org is de Foundation zichtbaar voor de wereld, in de talen  Engels en 
Nederlands. Er is een pagina met een stroomschema om de aanvrager te helpen beoordelen of het project in 
aanmerking komt. Hier staan ook de aanvraagformulieren voor kleine en grote projecten. Op de elke lokale 
Koppert website staat nu een korte introductie van Koppert Foundation in de lokale taal, met verwijzing naar 
de Koppert Foundation website en in enkele gevallen naar de betreffende dochter voor verdere hulp en uitleg. 
Dit heeft echter nog niet tot veel respons geleid. 

Een folder, banners en een PowerPoint-presentatie zijn gemaakt en gebruikt om de Koppert Foundation te 
promoten. Het voornemen is om elk kwartaal met een stukje van het werk van de Koppert Foundation in beeld 
te komen op het GROW intranet van het bedrijf.  



 

 

Met ingang van 2019 maakt kennismaking met het werk van Koppert Foundation deel uit van het programma 
op de introductiedagen voor nieuwe medewerkers. 

Projecten – algemeen  

In 2019 zijn in totaal 36 projecten positief beoordeeld en ondersteund. Het aantal projecten en bijdragen per 
focus gebied: 

• 11 projecten gerelateerd aan kleinschalige boeren; 55% van de bijdragen  
• 13 projecten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid/ betrokkenheid Koppert-medewerkers; 

5% van de bijdragen  
• 12 projecten voor onderwijs / innovatie; 40% van de bijdragen.  

Het aantal projecten en bijdragen per continent:  

• Afrika: 18 projecten, 67% van de bijdragen 
• Europa: 13 projecten, 13% van de bijdragen 
• Azië: 4 projecten, 15% van de bijdragen  
• Latijns Amerika 1 project, 5% van de bijdragen  

Totaal 15 aanvragen zijn om verschillende redenen afgewezen: ze pasten niet in de focus van de Foundation, 
het was moeilijk of onmogelijk om de impact te beoordelen, aangevraagde projecten werden geannuleerd, etc.  

In onderstaande tabel staan enkele kengetallen van de jaren 2018 en 2019 ter vergelijking naast elkaar. 

Aantal projecten per focusgebied 2018 2019 
Kleinschalige boeren 5 11 
Medewerkers betrokken 5 13 
Educatie/innovatie 4 12 

totaal 14 36 
 

  
 

   



 

 

Projecten in 2019 – overzicht  

Voor elk van de drie aandachtsgebieden zijn hieronder de projecten kort omschreven, met voor elk project een 
kopje met land (en projectnaam, regio) en een beschrijving van project, eventuele partners en de impact. De 
indeling in focus gebied is in sommige gevallen enigszins arbitrair, omdat projecten gericht op kleinschalige 
boeren vaak ook een educatie component in zich hebben. 

De locatie van projecten is zichtbaar gemaakt op een Google interactieve kaart met een korte omschrijving en 
beeldmateriaal (indien beschikbaar).  

 

Kleinschalige boeren  

Ethiopië (Agricultural assistance in Gambella)  

Ondersteuning van een driejarig project, waarin ZOA 300 lokale gezinnen en 100 gezinnen met vluchtelingen 
uit Zuid Soedan helpt hun voedselzekerheid en inkomen te verbeteren door ondersteuning middels materialen 
en training in duurzame landbouwpraktijken, verbreding van gewassen pakket en vermarkting.  

Ethiopie (Improve farmers livelihood in rurale gebieden in Zuid Ethiopië) 

Koppert Foundation heeft de NGO Nuru Ethiopia 3 jaar financiële ondersteuning toegezegd (afhankelijk van 
voortgang) bij de realisatie van een cash crop-project binnen een groter project opgezet door Nuru in Ethiopië. 
Dit zal de capaciteit van coöperatieve leden (boeren) stimuleren en ontwikkelen om enkele soorten 
peulvruchten efficiënt en duurzaam te produceren voor betere voeding voor huishoudens en eerlijke 
winstmarges door coöperatieve marketing. Dit project moet leiden tot hogere gezinsinkomens, betere 
weerbaarheid in de agrarische bedrijfsvoering en duurzame inkomens uit de (12) geprofessionaliseerde 
boerencoöperaties. Uiteindelijk zulle ruim 7000 personen in 1200 gezinnen van de verbeteringen kunnen 
profiteren.  

Ecuador (cacao verwerkingscentrum in Damas) 

Koppert Foundation ondersteunde de organisatie World Servants bij de bouw van een 
cacaoverwerkingscentrum voor een lokale coöperatie. Dit project helpt de 115 betrokken boerenfamilies hun 
cacao op een duurzamere manier telen. Daarboven maakt dit centrum het mogelijk de oogst te kunnen 
verwerken tot een hoogwaardiger product. Dat levert hen een sterkere positie in de waardeketen op én een 
hogere uitbetaalprijs. Daardoor zal het inkomen van deze gezinnen groeien. 

Syrie (landbouwrehabilitatie) 

Voor een tweede keer heeft Koppert Foundation ondersteuning toegezegd aan TEAR (via lokale organisatie 
MERATH) om opnieuw een aantal (115) zeer kwetsbare Syrische boerengezinnen te helpen hun bedrijf 
opnieuw op te starten na de humanitaire crisis. Echter vóórdat het project startte verslechterde de situatie in 
het land aanzienlijk en is het geheel opgeschort tot betere tijden. 

Ghana (kleinschalige irrigatie systemen) 

Hier droeg Koppert Foundation samen met andere donoren en de initiator Pompen is Leven bij aan een 
kleinschalig irrigatieproject in Noord Ghana. 30 boeren kregen van ELPG (= Ecologische Landbouw Projecten 
Ghana) een training op het gebied van landbouw, economie, veeteelt, tuinbouw, irrigatie. Hieruit zijn er 15 
geselecteerd voor de aanleg van waterputten met touwpomp, watertank, irrigatiesysteem voor 800 m2, 
kippenren of geitenstal en boomteelttuin. Het project beoogt vergroting van lokale werkgelegenheid en beter 
inkomen voor boeren en gezin (ook buiten regenseizoen) en betere drinkwatervoorziening, meer en beter 
voedsel op lokale markt. Doordat boeren zich verplichten tot terugbetaling komen weer middelen vrij om een 
volgend cohort van boeren verder te helpen met een vergelijkbaar project. 

 



 

 

Zuid Soedan (ZOA landbouw project) 

Een werknemer van een goede relatie van Koppert ging met pensioen en vroeg om een bijdrage aan een 
landbouwproject van ZOA in Zuid Soedan waar hij bij betrokken was. 

Nigeria (ondersteuning van interne vluchtelingen) 

De organisatie AidTrade ondersteunt interne vluchtelingen in Nigeria door hen op hun nieuwe plek op gang te 
helpen met agrarische activiteiten. Koppert Foundation heeft in dit project de aankoop van zaaizaden 
ondersteund.  

Senegal (Food for life)  

Mercy Ships heeft een praktijkschool van een train-de-trainer landbouwproject in Senegal verder geholpen 
door installatie en onderhoud van een zonne-energie systeem voor irrigatie en het school gebouw. Dit maakt 
hen onafhankelijk van fossiele energie, en zo zetten ze een belangrijke stap naar duurzaamheid.  

Kenia (HortImpact) 

In dit project droeg de Koppert Foundation bij aan ondersteuning van boeren (50-100 gezinnen) om hun positie 
in de keten van groenteproductie te verbeteren. Dit werd bereikt door gebruik van betere rassen te stimuleren 
gebruiken en door de boeren te trainen in het gebruik van op moderne teeltmethoden, geïntegreerde 
gewasbescherming, gebruik van kassen, irrigatie en niet in de laatste plaats toegang tot financiering en 
marketing. Het project werd mede gedragen door Rijk Zwaan, Rabobank Foundation en SNV Kenia.  

Uganda (Nature’s Farms) 

Joseph Muyeti ontving een bijdrage om zijn bedrijf (Nature’s Farms) klaar te maken voor het geven van 
praktijktrainingen op het gebied van duurzame landbouwpraktijken volgens de principes van Foundations for 
Farming aan kleinschalige boeren en andere geïnteresseerden uit omliggende gemeenschappen.  

 

Projecten waarbij Koppert medewerkers (of verwanten) betrokken zijn 

Filippijnen (Caring hands) 

Koppert Foundation ondersteunde oud-medewerker uit Azië en zijn partner bij het opzetten en uitvoeren van 
een praktische training van verstandelijk gehandicapten samen met een begeleidend familielid.  Hierdoor leren 
ze op een duurzame wijze biologische groente en fruit verbouwen in hun eigen tuin. Niet alleen de 
inkomenssituatie kan hierdoor verbeteren, maar juist ook de acceptatie en waardigheid van deze mensen. 

Ghana (Back to School) 

Een dochter van een medewerker ontving een bijdrage voor de realisatie van een ontmoetingsruimte voor het 
project ‘Back to School’, dat zich inzet voor onderwijs aan tienermoeders in de Ghanese gemeente Agona 
Nsaba.  

Kenia/Uganda (Bake for life)  

Een Koppert medewerker ontving een bijdrage om beeldmateriaal te maken van het project ‘Bake for Life’ in 
Uganda. Dit project omvat een aantal bakkerijen waar vrouwen en verstandelijk gehandicapten de 
mogelijkheid krijgen om een vak te leren en een inkomen te verwerven.  

Nederland (benefiet diner ‘Stichting de Ontmoeting’)  

Koppert Foundation ondersteunde een benefiet diner van Stichting Ontmoeting waar een medewerker 
meehielp. Deze stichting ondersteunt vastgelopen mensen om hun leven weer op orde te krijgen en bieden zo 
nieuw perspectief. 



 

 

Nederland (lokale kledingbank Lansingerland) 

Koppert Foundation ondersteunde in de exploitatie van de lokale kledingbank 'Geef een Kans', waar meer dan 
10 vrijwilligers kleding en schoenen verzamelen om deze georganiseerd aan te bieden aan ca. 600 mensen in 
Lansingerland die zelf weinig middelen hebben om dit te kopen. 

Nederland (Gezellig Samen Eten – kerstmaaltijd) 

Een spontaan idee en initiatief leidde door gezamenlijke inspanning van tientallen Koppert vrijwilligers samen 
met enkele lokale bedrijven tot een feestelijk kerstdiner voor ca 150 mensen uit Lansingerland die zich dit niet 
kunnen veroorloven dan wel te maken hebben met eenzaamheid.  

Nederland (Greenhouse Gala for Charity)  

Koppert Foundation gaf een bijdrage aan het Greenhouse Gala for Charity, gehouden ter gelegenheid van de 
opening van een nieuwe kas bij Koppert Cress. De opbrengst van dit Westlandse goeden doelen gala kwam ten 
goede aan de nieuwe Muziekids studio in het Utrechtse Prinses Máxima Ziekenhuis en de Westlandse Stichting 
de Zaaier die actief is in Noordoost Congo.  

Nederland (Jong Perspectief in Zoetermeer)  

Opnieuw ondersteunde Koppert Foundation de stichting 'Jong Perspectief'. Hier werken vrijwilligers als buddy 
en mentor voor jongeren (6-24 jaar) die dergelijke ondersteuning nodig hebben om hun toekomst op te 
bouwen. De aanvraag is gedaan door een medewerker van Koppert BV die als buddy-vrijwilliger voor deze 
stichting werkt.  

Nederland (kinderboerderij Gouda) 

Een medewerker ontving een financiële bijdrage voor onderhoud en reparatie van een dierenverblijf op een 
kinderboerderij waar ze zelf als vrijwilliger actief is.  

Nederland (Lionsclub Maasland) 

Een medewerker is actief betrokken bij deze Lionsclub en klopte aan bij Koppert Foundation om sponsoring, 
om het mogelijk te maken goede doelen acties te realiseren. Dit is gehonoreerd.  

Nederland (Sinterklaas Lansingerland) 

Een medewerker is actief betrokken bij het verzorgen van Sinterklaascadeaus voor kinderen in gezinnen die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank. Zij ontving een bijdrage voor het aanschaffen van de cadeaus.  

Nederland (Sint voor ieder1 Den Haag) 

Een andere medewerker heeft aan een vergelijkbaar project in Den Haag meegewerkt door een deel van een 
radio actie te presenteren. Ook hier heeft Koppert Foundation een donatie aan de organisatie gedaan voor het 
financieren van Sinterklaas cadeaus voor de kinderen. 

 

Educatie/innovatie 

Zimbabwe (Farming forward) 

Hier heeft Koppert Foundation een project van TEAR ondersteund bij de implementatie van een innovatieve 
game op het Ebenezer trainingscentrum. Social enterprise Kucheza ontwikkelde de game en heeft een aantal 
trainers opgeleid om groepen studenten en boeren op een eigentijdse en speelse manier te leren om hun 
landbouwpraktijken op een denkbeeldig bedrijf te verbeteren, op een economische manier naar hun bedrijf te 
leren kijken en het belang van samenwerken in coöperaties te ervaren.  

 



 

 

 

Sri Lanka (training tuinbouwkader) 

Door donatie van een aantal boeken (Knowing & Recognizing editie 2018) die door Lentiz onderwijsgroep zijn 
gebruikt om een IPM training aan medewerkers van het ministerie van landbouw in Sri Lanka te ondersteunen. 

Kenia (AMEA - Agribusiness Market Ecosystem Alliance) 

AMEA is een snelgroeiend netwerk van publieke en private organisaties die werkzaam zijn in de agrarische 
sector, allemaal gericht op het helpen ontwikkelen van professionele boerenorganisaties. Koppert Foundation 
ondersteunt het Keniaanse lokale AMEA-netwerk, zodat Koppert Kenya hiervan gebruik kan maken. 

Kenia (Maiani Food Forest) 

De organisatie Ghetto Smart wil door het opzetten van een voedselbos samen met de lokale bevolking een 
slimme, ecologisch duurzame manier te ontwikkelen om gevarieerd voedsel te produceren. En daarmee één 
van de basis oorzaken van leegloop van platteland naar stad aan te pakken. Koppert Foundation ondersteunt 
dit initiatief.  

Kenia (onderzoek effectiviteit CABI plant dokter training) 

Na de training van 2 groepen plant dokters in Kenya was het essentieel om de impact te onderzoeken op  
kennis, houding en gedrag van de doelgroep. CABI voerde dit onderzoek met financiering door Koppert 
Foundation. Dit gebeurde door analyse van de adviezen uit de database en een groepsdiscussie met een aantal 
van de trainees. Het aandeel IPM in de geregistreerde adviezen bleek licht gestegen. Maar het bewustzijn van 
het bestaan van niet-chemische oplossingen en ook de nieuwsgierigheid van de plant dokters om hier zelf meer 
onderzoek naar te verrichten waren sterk toegenomen.  

India (Plantdoctor training) 

Het IPM curriculum voor plantdokter training wat CABI en Koppert gezamenlijk hebben ontwikkeld en 
geëvalueerd voor Kenia, is door lokale CABI deskundigen en consultants van Koppert India afgestemd op de 
daar relevante ziekten en plagen, en de beschikbare producten voor biologische aanpak. De training is 
vervolgens gegeven aan een groep adviseurs en toekomstige trainers van verschillende herkomst. Koppert 
Foundation droeg hier financieel aan bij. 

Uganda (Bescherming weduwen en wezen) 

In Uganda gebeurt het helaas vaak dat buren of familieleden na het overlijden van een man, zich het huis en 
eigendommen van zijn weduwvrouw en kinderen toe-eigenen. Dit maakt slachtoffers dakloos, arm en 
kwetsbaar voor andere vormen van misbruik en geweld. Zonder eigen land verdwijnt ook de mogelijkheid om 
gewassen te verbouwen en in het eigen levensonderhoud te voorzien. Koppert Foundation ondersteunde de 
organisatie International Justice Mission die samenwerkt met politie en lokale ambtenaren in het onderzoeken 
van zaken aangaande illegale landonteigening en het opsporen en arresteren van daders. Dit project lijkt 
misschien niet helemaal te passen in de focusgebieden, maar kan gezien worden als een innovatieve wijze om 
kleinschalige (vooral vrouwelijke) boeren te ondersteunen.  

Uganda (Wobulenzi Town Academy) 

Dit project vond plaats op een school in het Luwero district (Midden Uganda). De school is opgezet door de 
Engelse NGO Serve Direct. Onder leiding van een ervaren Nederlandse ontwikkelings-echtpaar en middels de 
bijdrage en Koppert Foundation is een stuk land van 3 ha bij de school ontgonnen, omheind en van irrigatie 
voorzien. Verder zijn zaden, compost én lesboeken aangeschaft. Dit alles hielp mee om de kwaliteit van het 
onderwijs te enorm verbeteren, en de leerlingen (en leraren) op een heel praktische manier te leren hoe ze op 
een duurzame en effectieve manier voedingsgewassen kunnen telen.  

Nederland (Hulptroepen uit de natuur) 



 

 

Ondersteuning van de educatieve kit 'Hulptroepen uit de Natuur' die basisschool leraren kunnen gebruiken om 
kinderen (7-10 jaar) op Nederlandse basisscholen enthousiast te maken over de natuur, en bewust worden hoe 
insecten, schimmels en bacteriën bijdragen aan gezondheid voedsel en hen aanmoedigen om vaker buiten te 
spelen en hun omgeving te verkennen, waardoor hun relatie met de natuur wordt versterkt. 

Nederland (Plukberm of eetbare ruimte) 

Koppert Foundation ondersteunde met een geldelijke bijdrage én insectenhotel een lokaal burgerinitiatief, 
waar voorbijgangers naar en van het recreatiegebied Rottemeren kennis kunnen maken met allerlei 
fruitbomen en -struiken en andere eetbare planten. Men mag er ook (met mate) van oogsten. Het ingerichte 
gebied fungeert ook als een natuurvriendelijke berm voor diverse insecten, vogels en andere dieren.  

 

Financieel jaarverslag 2019 

 

  

Beginsaldo 3.686,77€               Uitgaven

Inkomsten Bijdragen aan projecten € 377.880,20
Koppert BV 375.000,00€           Website 864,26

Overige donaties 1.625,00€               Bureaukosten € 1.341,50

Eindsaldo 225,81€                            

Controle 380.311,77€           Controle 380.311,77€                    



 

 

Getallen in beeld 

 


