
Jaarverslag Koppert Foundation 2018 
Inleiding 

Dit is het tweede jaarverslag van de Koppert Foundation, en de eerste die een heel jaar beslaat. De drie 
focusgebieden bleven hetzelfde: kleine boeren, onderwijs / innovatie en ondersteuning van Koppert-
medewerkers die betrokken zijn bij sociale projecten. 2018 was het eerste jaar waarin het totaal 
toegewezen jaarlijkse budget beschikbaar was. De som van alle bijdragen aan alle aanvaarde projecten 
was echter lager dan het beschikbare budget. Het jaar 2018 was een typisch leerjaar voor de werkgroep 
en de project board bij het verwerven, beoordelen, monitoren en evalueren van projecten. Een 
strategisch plan voor 2019-2021 wordt ontwikkeld om geleerde lessen vast te leggen en lijnen naar de 
toekomst uit te zetten. 

Organisatie 

De Koppert Foundation heeft een governancestructuur met een raad van bestuur, een project board en 
een werkgroep. Verzoeken om ondersteuning worden komen veelal via de website bij de werkgroep 
ontvangen, maar komen ook via andere routes binnen. De werkgroep screent elke aanvraag om te zien 
of deze voldoet aan de vereisten en past in de focus. Aanvragen met een positief advies van de 
werkgroep worden voorgelegd aan de project board, dat uiteindelijk beslist of het project financieel wordt 
ondersteund. De bestuursstructuur en werkwijze zijn de leidraad geweest voor de werkprocessen van de 
Stichting. Er is een speciale projecten database met metadata opgezet op GROW om alle informatie met 
betrekking tot projecten te beheren. 

Publiciteit 

De website www.koppertfoundation.org is zichtbaar voor de wereld en is beschikbaar in het Engels en 
Nederlands. Er is een pagina met een stroomschema om de aanvrager te helpen beoordelen of het 
project in aanmerking komt en aanvraagformulieren voor kleine en grote projecten. Een folder, banners 
en een PowerPoint-presentatie zijn gemaakt en gebruikt om de Koppert Foundation te promoten. 
Sommige rapporten over de voortgang van het werk van de Koppert Foundation zijn gepost als lokale of 
zakelijke nieuwsitems op GROW intranet van het bedrijf. Briefpapier en visitekaartjes van Koppert 
Foundation zijn ontworpen en gedrukt. 

Projecten – algemeen 

In totaal zijn 14 projecten positief beoordeeld en ondersteund; 

- 5 projecten gerelateerd aan kleinschalige boeren; 62% van de bijdragen
- 5 projecten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid / betrokkenheid Koppert-medewerkers;

9% van de bijdragen
- 4 projecten voor onderwijs / innovatie; 29% van de bijdragen.

En geografisch, per continent (aantal projecten, percentage van alle bijdragen) 

- Afrika: 4 projecten, 47% van de bijdragen
- Europa: 6 projecten, 21% van de bijdragen
- Azië: 2 projecten, 18% van de bijdragen
- Zuid-Amerika 2 projecten, 14% van de bijdragen

Totaal 18 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. 

https://www.koppertfoundation.org/


Projecten in 2018 – overzicht 

Aandachtsgebieden 
Land (stad, gebied) 
Beschrijving van project, partners & impact 
Locatie van projecten zichtbaar op Google interactieve kaart  
(Locatie, korte beschrijving en foto's van projecten ondersteund door Koppert Foundation in 20172018) 

Kleinschalige boeren 

Syrië (Homs Governorate) 
Ondersteuning van TEAR (via lokale organisatie MERATH) om 200 zeer kwetsbare boerengezinnen te 
helpen hun bedrijf opnieuw op te starten na de humanitaire crisis. Dit gebeurde door financiering van de 
inkoop van zaden, kunstmest, irrigatie en materialen voor reparatie van kassen en diervoer. 

Ethiopië (Gambella) 
Ondersteuning van ZOA om de getroffen huishoudens van intern ontheemden te helpen bij het 
verbeteren en verduurzamen van de voedselvoorziening, door het verstrekken van de nodige 
landbouwwerktuigen en zaden aan ongeveer 700 huishoudens (~ 6000 personen) hun voedsel te kunnen 
verbouwen. Ook training van 100 modelboeren en 15 Woreda-landbouwambtenaren om agrarische 
vaardigheden te verbeteren in het bedrijven van landbouw op drooggevallen land langs rivieren 
plaagbeheersing. 

Indonesië (Bogor, West-Java) 
Ondersteuning van broeder Martien Dol voor de renovatie van meelworm (Tenebrio molitor) productie 
faciliteiten. Dit project biedt werk en inkomen voor een aantal werkloze lokale mensen, en de verkoop van 
meelwormen genereert ook middelen om een coöperatie van cashewboeren te helpen cashewnoten te 
verwerken en daarmee een betere prijs op de markt te krijgen. 

Kenia (rond Nairobi) 
Ondersteuning van boeren (50-100 gezinnen) om hun positie in de keten van groenteproductie te 
verbeteren. Dit wordt 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 (genaamd 
Seed2Feed Kenia) wordt mede gedragen door Rijk Zwaan, Rabobank Foundation en SNV Kenia. 

Ecuador (La Libertad) 
Ondersteuning van een gemeenschap van 28 boeren (gezinnen) in La Libertad bij de bouw van een 
centrum met faciliteiten voor opslag, drogen en fermenteren van cacao, wat leidt tot een betere kwaliteit 
en een hogere marktprijs. Dit verbetert hun inkomen en hun levensstandaard. WorldServants 
organiseerde dit project in samenwerking met de lokale Maquita Foundation. 

Projecten waarbij Koppert-medewerkers betrokken zijn 

Peru (dorp Ambo, regio Huánco) 
Ondersteuning van het 'Moeder-kind programma', onderdeel van een groter project van de Nederlandse 
hulporganisatie Compassion met als doel om 15 moeders en hun pasgeboren baby's te ondersteunen in 
hun levensbehoeften en ontwikkeling. Een groep van 21 vrijwilligers / medewerkers van Perspectief 
(ARBO organisatie die bij Koppert werkt aan veiligheid en gezondheid op het werk) zette zich in voor 
fondswerving voor dit project en bezocht Peru in oktober 2018. 

Nederland (Zoetermeer) 
Ondersteuning van de stichting 'Jong Perspectief' waar vrijwilligers werken 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 vrijwilliger voor deze stichting werkt 
om hiermee een dagje uit met een groep van deze jongeren te financieren. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WOaHfKNGCkKeN3h0Sh45CJg-Dt930mmw&ll=0.5153137822012014%2C12.86447204999996&z=2


Gambia (Lamin) 
Ondersteuning van de uitbreiding met 4 hectare van een groentemoestuin in 
Lamin. 25 Vrouwen produceren hier groenten voor eigen gebruik en lokale 
markt en verwerven hiermee een beter inkomen en levensvoorwaarden voor hun families. Een deel van 
het inkomen wordt gebruikt om het plaatselijke ziekenhuis te ondersteunen. Een collega/ZZPer voerde 
fondsenwerving uit en reed hiervoor helemaal met de auto van Nederland naar Gambia. 

Nederland (Lansingerland) 
Ondersteunding van de lokale kledingbank 'Geef een Kans', waar meer dan 10 vrijwilligers kleding en 
schoenen verzamelen om voor ca. 600 mensen in Lansingerland die deze weinig middelen hebben om 
dit te kopen.  

Nederland (Berkel en Rodenrijs) 
Hier sponsorde de Koppert Foundation de ingrediënten voor het Koppietaria benefietdiner met meer dan 
100 gasten. Veel vrijwilligers hielpen om dit mogelijk te maken. De bruto inkomsten van het diner zijn 
verdeeld onder 4 goede doelen: Compassion (Peru), Kinderen van Lamin (Gambia), betaalbaar voedsel 
voor schoolkinderen (Liberia) en Stichting 113 (NL). 

Onderwijs / innovatie 

Oeganda (Rwenzori berggebied) 
Ondersteuning van het project 'nieuwe agribusiness en micro-ondernemingen voor jongeren ' 
(DYNAMIC), lokaal georganiseerd door de Rambia Livelihood Association, met als doel een positieve 
verandering teweeg te brengen bij 150 geselecteerde jongeren uit de plattelandsbevolking. Dit door hun 
vaardigheden te trainen en te ontwikkelen en te helpen groeien in zelfredzaamheid; sociale voorzieningen 
op te zetten, beroeps gerelateerde en recreatieve activiteiten te organiseren voor sociaaleconomische 
emancipatie. 225 jonge mensen werden getraind in teelttechnieken voor bananen, kikkererwten en 
aardappelen. 

Nederland 
Ondersteuning van de implementatie 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. 

Slowakije (Nové Zámky) 
Ondersteuning van een educatie programma gericht op het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Het 
programma heet 'Veggies Madness' en is bedoeld voor kleuters (4-7 jaar). De steun bestond uit 
financiering van het afdrukken van 500 full colour instructieboeken voor leraren vol creatieve ideeën voor 
(wekelijkse) lessen middels leren door doen. Het doel is om 100 kleuterscholen te bereiken. 

Nederland (Utrecht) 
Ondersteuning van de eerste FoodFIRST-conferentie: ‘team up with African agripreneurs’. Dit was een 
internationale conferentie met ca. 400 ondernemers in de agrarische sector en boerenorganisaties; 
beleidsmakers van de overheid, het bedrijfsleven, de academische wereld en diverse andere groepen uit 
de maatschappij; studenten - uit Afrika, Nederland en Europa. Een goede plek om te netwerken en 
Koppert Foundation in de schijnwerpers te plaatsen. 



Financieel jaarverslag 2018 

Beginsaldo € 30.455,12 Uitgaven 

Inkomsten Bijdragen aan projecten € 156.111,83 
Koppert BV € 130.000,00 Website € 1.552,97 

Overige donaties € 1.730,00 Bureaukosten € 833,55 

Eindsaldo € 3.686,77 

Controle € 162.185,12  Controle € 162.185,12 




