
 
 

 

Jaarverslag Koppert Foundation 2020 

 

Inleiding  

Dit is het vierde jaarverslag van de Koppert Foundation. De drie focusgebieden bleven hetzelfde: 
kleine boeren, ondersteuning van Koppert medewerkers die betrokken zijn bij sociale projecten en 
onderwijs & innovatie.  

Door de onzekere vooruitzichten die Covid-19 vanaf het voorjaar bracht, heeft het bestuur in overleg 
met de project board besloten het budget voor 2020 te halveren. Reeds gedane toezeggingen zijn 
hierbij gestand gedaan. De ruimte om nieuwe projecten te accepteren was hierdoor beperkt, en we 
hebben geleerd extra kritisch de aanvragen tegen het licht te houden en te selecteren. 

Ook bij veel van de projecten die werden ondersteund had Covid-19 invloed op de uitvoering. 
Groepsbijeenkomsten voor training van kleinschalige boeren konden bijvoorbeeld lange tijd niet 
doorgaan.  

 

Organisatie 

De Koppert Foundation heeft een governance structuur met een bestuur, een project board, een 
algemene werkgroep en een ondersteunende werkgroep educatie. De bestuursstructuur en 
werkwijze zijn de leidraad geweest voor de werkprocessen.  

De meeste aanvragen komen via de website www.koppertfoundation.org binnen. Inmiddels zien we 
regelmatig herhalingsaanvragen binnen komen. Na afronding van een project klopt regelmatig 
dezelfde organisatie weer aan met een aanvraag voor een nieuw project. 

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. Bij 
projectbijdragen onder de €500 beslist de werkgroep zelfstandig. 

De samenstelling van de werkgroep is in 2020 veranderd. Jacolien van der Sar en Jan Bunnik zijn 
gestopt als werkgroep lid. Markus Huurman en Dominique Struijk zijn toegetreden. Hier ging een 
interne vacature aan vooraf waarop veel collega’s hebben gereageerd. Na een selectieprocedure zijn 
bovengenoemde collega’s uitgekozen.  

De werkgroep Educatie die in 2019 is opgericht ter ondersteuning van de bestaande werkgroep met 
de uitvoering van de educatieve projecten is inmiddels operationeel.  

 

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. 

Gedurende 2020 heeft de communicatieafdeling hulp gegeven bij het verder uitbouwen en uitvoeren 
van communicatie over activiteiten van de Koppert Foundation en de berichtgeving over projecten. 
Hierbij krijgt het gebruik van social media ook aandacht.  

Met ingang van 2019 maakte kennismaking met het werk van Koppert Foundation deel uit van het 
programma op de introductiedagen voor nieuwe medewerkers. In 2020 is dit weer enkele keren 
gebeurd. Dat leidde tot positieve reacties bij nieuwe medewerkers, en gaf ook een beeld van hun 
betrokkenheid bij sociaal-maatschappelijke projecten. 

 
Projecten – algemeen 

In 2020 zijn in totaal 20 projecten positief beoordeeld en ondersteund;  

• 8 projecten gerelateerd aan kleinschalige boeren; 85% van de financiële bijdragen  
• 7 projecten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid/ betrokkenheid Koppert-

medewerkers; 2% van de financiële bijdragen  
• 5 projecten voor onderwijs / innovatie; 13% van de financiële bijdragen.  

 

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

• Afrika: 7 projecten, 81% van de financiële bijdragen 
• Europa: 9 projecten, 10% van de financiële bijdragen 
• Azië: 3 projecten, 8% van de financiële bijdragen  
• Latijns Amerika 1 project, 1% van de financiële bijdragen  

 

Totaal 13 aanvragen zijn om verschillende redenen door de werkgroep 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.  

Daarnaast zijn er ook projecten afgewezen die de agenda van de werkgroep niet hebben gehaald. 
Alle correspondentie hierover blijft bewaard.  

In onderstaande tabel staan enkele kengetallen van de jaren 2018, 2019 en 2020 ter vergelijking 
naast elkaar. 

 

Aantal projecten per 
focusgebied 

2018 2019 2020 

Kleinschalige boeren 5 11 8 
Medewerkers betrokken 5 13 7 
Educatie/innovatie 4 10 5 
Totaal 14 34 20 

 

  



 
 

 

Projecten in 2020 – 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 is in sommige gevallen enigszins arbitrair, omdat projecten gericht 
op kleinschalige boeren vaak ook een educatie component in zich hebben. 

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

 

Kleinschalige boeren  

Ethiopië (Landbouwkundige ondersteuning in Gambella) 

ZOA heeft een driejarig project in Gambella, West-Ethiopië. Als gevolg van de toestroom van 
vluchtelingen uit Zuid-Soedan wordt deze regio geconfronteerd met een hoge mate van 
ondervoeding, waarbij de meerderheid van de bevolking in armoede leeft. Het project heeft tot doel 
de voedselzekerheid en het levensonderhoud van de kwetsbare lokale gemeenschap en de 
huishoudens in het vluchtelingenkamp Jewi te verbeteren.  

De belangrijkste acties zijn het jaarrond verhogen van de productiviteit en het in staat stellen van 
huishoudens om duurzaam gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Concreet zullen 300 
gezinnen in de lokale gemeenschap en 100 vluchtelingenhuishoudens steun ontvangen om groepen 
te vormen die groenten produceren, inputs (zaden, plantmateriaal, gereedschappen) en technische 
trainingen ontvangen om aan te wenden op het eigen stukje grond . De start van het project werd 
zwaar uitgedaagd door COVID-19-beperkingen, waardoor praktijk trainingen niet konden worden 
uitgevoerd zoals gepland.  

Men slaagde er in om de opkweek van jonge bomen op te schalen. Daarbij is gewerkt aan 
landvoorbereiding, bodembedekking, verzamelen van (gras) afdekmateriaal en aankoop van zaden 
om fruitzaailingen op te kweken groeien. Men slaagde er ook in om zaden en 
landbouwgereedschappen te leveren en te beginnen met de voorbereidingen voor het installeren 
van een waterpomp op zonne-energie. Aan het eind van het jaar konden de trainingen opstarten; Er 
is een praktijktraining in duurzame landbouw gegeven aan totaal 150 gezinnen uit de lokale 
gemeenschap. 

 

Ethiopië (verbetering van het levensonderhoud van boeren op het platteland in Zuid-Ethiopië) 

Nuru Ethiopia voltooide het eerste jaar van dit 3-jarige project. Koppert Foundation ondersteunt de 
realisatie van een cash crop-project binnen een groter project met financiën. Dit zal de capaciteit van 
coöperatieve leden (boeren) stimuleren en hen helpen om bepaalde soorten peulvruchten efficiënt 
en duurzaam te produceren.  Hierdoor verbetert de voeding van de gezinnen en behalen ze een 
eerlijke marge door de coöperatieve vermarkting.  

Dit project moet leiden tot hogere gezinsinkomens, meer veerkracht in de landbouw t.a.v. 
klimaatverandering, en duurzame inkomsten voor de leden van de (12) geprofessionaliseerde 
boerencoöperaties. Uiteindelijk zullen meer dan 7.000 mensen in 1.200 gezinnen profiteren van de 



 
 

 

verbeteringen. Nuru Ethiopia was in staat om het cash crop-programma op te schalen naar 12 
boerencoöperaties. Er lopen trainingsactiviteiten met inacht neming van 'social distancing'. Er 
worden demo-plots voorbereid om trainingen te ondersteunen. In 2020 behaalde 80% van de 
ondersteunde boerencoöperaties een nettowinst.  

 

Uganda – Dynamic 

Deze lokale organisatie Rambia in Uganda heeft in 2020 aangeklopt bij Koppert Foundation. Rambia 
staat voor ‘Rwenzori Mountain Baghuma Integrated Association’; dat maakt duidelijk dat ze actief 
zijn in het berggebied aan de westkant van Uganda, grenzend aan Congo-Kinshasa. 

Het door Rambia ingediende project kreeg de naam ‘Dynamic’ (Driving Youth-led New Agribusiness 
and Microenterprise) en vond plaats in de districten Bunyangabu en Kabarole. Veel jonge mensen 
hier zijn werkloos, de voedselsituatie is slecht en de huidige populatie van kleinschalige boeren is vrij 
oud. 

Het projectmanagement selecteerde een groep van 200 jonge boeren en bracht in kaart wat deze 
mensen nodig hadden om een eigen landbouwbedrijf te ontwikkelen. Deze aankomende boeren 
werden getraind in goede landbouwkundige praktijken, zakelijke vaardigheden en geïntroduceerd bij 
betrouwbare leveranciers van agro-input en andere spelers in de waardeketen. Het project 
ondersteunde de jongeren ook om zichzelf te organiseren om ervaringen uit te wisselen over 
landbouwpraktijken, marketing van hun producten en beheer van cashflow via zogenaamde VSLA's 
(Village Savings and Loan Associations). Dit versterkte ook de lokale gemeenschap. 

8 groepen van 25 jongeren hebben rechtstreeks geprofiteerd van dit project. De meesten van hen 
ontwikkelden een positieve houding ten opzichte van de landbouw, runnen nu een bedrijf, en niet 
alleen voor eigen consumptie. De betere landbouwpraktijken en markttoegang hebben geleid tot 
hogere gezinsinkomens (+ 45%), meer en gevarieerder voedsel en over het algemeen een beter 
perspectief voor de toekomst. Verschillende deelnemende jonge boeren hebben op een video 
getuigd van deze voor hen zo levens veranderende ervaringen. Ongeveer 300 mensen hebben 
indirect geprofiteerd van het project door levendiger handel in agro-inputs en marketingactiviteiten. 

Koppert Foundation kijkt terug op een goed opgezet project, goed gemanaged, met aandacht voor 
agronomie, bedrijf en boerenorganisatie. Met dank aan Rambia voor de actieve communicatie en 
toewijding aan de lokale jeugd. 

 

Syrië (rehabilitatie van landbouw) 

Door Covid en andere hindernissen in het land heeft Tear dit project in 2020 helaas nog niet kunnen 
starten in de geplande vorm. 

 

Costa Rica - Trees for all 

In het kerstpakket van 2020 ontvingen Koppert medewerkers enkele artikelen met het label 
NATURAL. Deze artikelen zijn gekoppeld aan een donatie aan Trees for All. Trees for All plant bomen, 
herstelt bestaande bossen en hiermee ook het leefgebied van vele dieren. Daarnaast maakt men 
mensen bewust van het belang van de bomen. Met de aangekochte artikelen in de kerstpakketten 
worden 80 bomen geplant en de Koppert Foundation verdubbelde deze actie met een donatie aan 



 
 

 

Trees for All voor de aanplant van nog eens 80 bomen. Trees for All werkt met het 1-2-Tree principe: 
er wordt voor elke boom in Nederland ook een boom geplant in Costa Rica. 

 

Indonesie - TitanE 

Aan het eind van 2020 is een financiële bijdrage verstrekt aan stichting TitanE. Deze organisatie 
werkt aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in de Molukken, Indonesië. De bijdrage 
maakt de lokale constructie mogelijk van een aantal energie-efficiente drogers voor nootmuskaat. Dit 
is een onderdeel van een groter project dat tot doel heeft de positie van de nootmuskaatboeren in 
de waardeketen te versterken. 

 

Uganda - Awoda  

De Koppert Foundation steunde de Association of Women Development Actors (AWODA) in Uganda 
om meer dan 780 boeren op te leiden in duurzame landbouw en gezonde voeding. De training was 
gericht op het vergroten van het begrip van de natuurlijke omgeving en zijn componenten, en dit 
inzicht praktisch te gebruiken om hun landbouwpraktijken te verbeteren. 

De boeren werden getraind om een breder pakket gewassen te telen, goed waterbeheer en 
verbetering van bodemvruchtbaarheid. Ze leerden hoe ze een productieve groentetuin konden 
opzetten en hoe ze de geproduceerde groenten konden gebruiken om hun dieet te verbeteren. 
Daarnaast werden ze ook getraind in het gebruik van energiebesparende fornuizen om te koken. 

Het project richtte voor deze boeren ook 25 genenbanken / zaadvermeerderings locaties op om de 
boeren te voorzien van zaad en plantmateriaal van goede kwaliteit: voor bananen, maïs, Ierse 
aardappelen en diverse groenten. 

Het trainingsprogramma resulteerde in een grotere veerkracht en economische levensvatbaarheid 
van de familiale boeren door meer betere productiepraktijken, innovaties en meer gevarieerde en 
voedzame diëten, wat leidt tot voedselzekerheid en de verkoop van overtollige producten voor 
inkomen. Dit helpt om de normale uitgaven en onvoorziene kosten te dekken en draagt bij tot de 
stabiliteit van de huishoudens. 

 

Amea – lidmaatschap lokaal network in Kenya 

Amea is een wereldwijd netwerk dat als doel heeft de professionalisering van boerenorganisaties te 
versnellen. Door zichzelf goed te organiseren krijgen kleinschalige boeren een betere positie in hun 
waardeketen. Omdat het helpen van kleine boeren hoog op de agenda van de Koppert Foundation 
staat, heeft Koppert Foundation AMEA ondersteund door de lidmaatschapsbijdrage van het lokale 
Amea-netwerk in Kenia te betalen. Dit geeft Koppert toegang tot een groot deel van het netwerk en 
de kennis van Amea.  

Het lidmaatschap geeft Koppert Kenya ook toegang tot het lokale Amea-netwerk en helpt bruggen te 
bouwen met andere organisaties die samenwerken met kleinschalige boeren die bedrijfsmatig 
landbouwbedrijven. 

Daarnaast biedt Amea een platform om het IPM-curriculum voor plantendokters (en andere 
belanghebbenden) te presenteren dat CABI en Koppert Foundation samen hebben ontwikkeld. 



 
 

 

Intussen zijn er besprekingen gaande tussen de netwerken van Amea en Koppert in Latijns-Amerika 
en Azië om te onderzoeken of lidmaatschap van een lokaal netwerk in die gebieden voordelen zou 
kunnen bieden. 

 

Projecten waarbij Koppert medewerkers (of verwanten) betrokken zijn 

 

Koppert Foundation deelt kerstpakketten uit  

In 2019 heeft Koppert samen met de Foundation, Ridder Catering, Bakker Ammerlaan, en andere 
sponsoren een charity diner georganiseerd. Een aantal collega’s waren hierbij betrokken geweest en 
dit bleek een geslaagd evenement.  

Uiteraard kon afgelopen jaar vanwege Covid beperkingen zo’n initiatief helaas niet opnieuw 
opgepakt worden. Daarom is de Koppert Foundation op pad gegaan om deze mensen alsnog te 
verrassen. In samenwerking met lokale bakker Ammerlaan en andere sponsoren heeft de Foundation 
een kerstpakket samengesteld. Met gezamenlijke inspanning hebben zo 125 gezinnen in 
Lansingerland een kerstgeschenk ontvangen. 

 

Nederland - landelijke Fiets naar je werk dag  

Op 24 september 2020 was het landelijke ‘fiets naar je werk’ dag. 75 enthousiaste Koppert 
medewerkers kwamen per fiets naar het werk, ondanks dat het die dag niet echt mooi weer was. Ze 
fietsten totaal 1660 kilometer; voor elke afgelegde kilometer heeft Koppert Foundation een bedrag 
gesponsord. Het totaalbedrag kwam ten goede aan het project Bike4work van de stichting Cycling 
out of Poverty. Bike4work helpt boeren in Uganda aan een transportfiets. De boeren en boerinnen 
kunnen hiermee hun producten naar de markt brengen. 

Het zijn bijzondere fietsen want met behulp van een constructie kan de fiets ook gebruikt worden 
voor het pompen van water.  

Zo hebben de sportieve Koppert medewerkers plus enkele spontane donaties ervoor gezorgd dat 5 
boeren/boerinnen met hun gezin een fantastische fiets kregen. 

 

Nederland, Delft - Buurtboekje in wijk Buitenhof 

In de Covid tijd waren we allemaal meer thuis, maar is er minder onderling contact. Collega Paul 
Leistra bedacht en creëerde samen met enkele Buitenhofbewoners samen aan de keukentafel een 
‘BuurtBoekje’. Je krijgt het van een buur in de brievenbus en moet het weer doorgeven aan iemand 
anders. Maar voor je dat doet is het de bedoeling dat je er iets aan toevoegt: daar hebben de 
initiatiefnemers allemaal opdrachten voor bedacht. Voor iedereen is er wel een geschikte opdracht. 
Het BuurtBoekje zwerft door de buurt en versterkt de onderlinge band. Zo leren de buurtgenoten 
elkaar beter kennen. Andere wijken en ook andere steden hebben in de loop van 2020 ook 
belangstelling voor het idee getoond. 

 

 



 
 

 

Nederland - Kees Zuidgeest adviseert volkstuinders van ‘Eigen Spijs’ 

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. Alhoewel sommigen ook minder 
ervaren zijn, maar andere redenen hebben om te telen. Ze wisselen ervaringen uit en adviseren 
elkaar. Over biologie is minder kennis aanwezig. Het bedrijf AgroCare sponsorde de benodigde 
biologische producten. Om de ontbrekende kennis aan te vullen bezocht Koppert consultant Kees 
Zuidgeest op gezette tijden (en binnen de Covid regels) het project om de praktische vaardigheden 
van de biologische aanpak bij de deelnemers te vergroten. 

 

Nederland – Buddy netwerk 

‘Buddy Netwerk’ is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van 
volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich 
eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met beginnende dementie 
en hun mantelzorgers.  

De ondersteuning gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s). Eén van 
onze collega’s heeft dit doel aangedragen, n.a.v. de ervaringen in dit vrijwilligerswerk die zijn dochter 
thuis deelde. Heeft Koppert Foundation een financiële bijdrage geleverd ten behoeve van 
deskundigheidsvergroting van het ‘maatjes’ netwerk. 

 

Nederland, Lansingerland – Sinterklaas 

Sinterklaas (een sociaal betrokken Koppert collega) vroeg om hulp bij de Koppert Foundation. 
Hierdoor kregen de kinderen van de Voedselbank Lansingerland cadeautjes en wat lekkers. 

 

Nederland, Breda – Zomerkamp  

Sinds 1970 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in het begin van de zomervakantie 
geweldige zomerkampweken voor kinderen van 6-16 jaar oud. Op kampterrein Sparrenhof, aan de 
rand van Tilburg, beleven kinderen een fantastische kampweek, vol avontuur, gezelligheid en leuke 
activiteiten.  

Een collega is sinds 2011 vrijwilliger en actief hierbij betrokken en heeft een aanvraag ingediend bij 
Koppert Foundation, die leidde tot een financiële bijdrage aan het zomerkamp van het jubileumjaar 
2020.  



 
 

 

Helaas verhinderde Covid de uitvoering van het zomerkamp in 2020. Maar het plan is om de schade 
in 2021 in te halen. 

Dankzij deze en andere sponsorbijdragen èn uiteraard de inzet van vrijwilligers zoals onze collega 
kunnen ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen een weekje onbezorgd op 
vakantie. 

 

Educatie/innovatie 

 

Nederland – ontwikkeling circulaire incubator 

In Rotterdam staat een circulaire hub met een werkplaats erin: BlueCity Lab. Het project 'Circulaire 
incubator' van BlueCity lab in Rotterdam heeft tot doel een slim ontworpen incubator te realiseren 
die modulair, veilig, goedkoop en over de hele wereld te maken is. Het team van BlueCity Lab wil een 
handleiding ontwikkelen waarin staat hoe labapparatuur die nodig is voor experimenten met 
biodesign op een zo circulair mogelijke manier ontwikkeld wordt. Zij wil deze handleiding opstellen 
door eigen apparatuur te ontwikkelen, en deze kennis gebruiken als open source blauwdruk voor 
vele wetlabs over de hele wereld. Zo kan deze kennis ook in opkomende economieën een 
meerwaarde zijn voor experimenten met, en kweken van biomaterialen en zelfs voedsel. Koppert 
Foundation heeft dit project ondersteund. 

 

India – toepassing van biologische gewasbescherming als onderdeel van IPM 

Het IPM curriculum voor plantdokter training wat CABI en Koppert gezamenlijk hebben ontwikkeld 
en geëvalueerd voor Kenia, is in 2019 door lokale CABI deskundigen en consultants van Koppert India 
afgestemd op de daar relevante ziekten en plagen, en de aldaar beschikbare producten voor 
biologische aanpak. Koppert Foundation en Koppert India droegen hieraan aan bij met resp. 
financiële middelen en lokale kennis. 

In 2020 is deze training door CABI én medewerkers van Koppert India aan een groep Indiase 
consultants en toekomstige trainers van verschillende herkomst. De 2-daagse training is gericht op 
het herkennen van natuurlijke vijanden in het veld met behulp van actieve leervormen, een beter 
begrip van negatieve bijwerkingen van chemische pesticiden op het ecosysteem en op maatregelen 
voor het behoud van natuurlijk aanwezige natuurlijke vijanden evenals de juiste toepassing van 
biologische bestrijdingsmiddelen. 

De Plantwise-trainingsmodules voor plantendokters zijn bedoeld om landbouwadviseurs te 
ondersteunen bij het diagnosticeren van plantgezondheidsproblemen op basis van symptomen en 
het geven van passende managementaanbevelingen, waarbij alle vormen van gewasbescherming in 
aanmerking worden genomen, inclusief biologische bestrijding. De frequentie van aanbevelingen 
voor biologische gewasbeschermingsmaatregelen is echter lager dan men zou verwachten gezien de 
beschikbaarheid van voor gebruik geregistreerde producten. Deze training was bedoeld om de 
betrokkenen bewust te maken van de mogelijkheden van biologische gewasbescherming. 

 

 



 
 

 

Sierra Leone - 1000-scholen project van Stichting Street Child Nederland 

De belangrijkste begunstigden van dit initiatief zijn kwetsbare kinderen waarvan de ouders over 
onvoldoende financiële middelen beschikken om de basiskosten voor onderwijs te dekken. Door dit 
initiatief worden deze gezinnen onafhankelijk van de arbeid van hun kinderen, waardoor de kinderen 
naar school kunnen gaan. De in dit project opgezette zaadbank leent een gezin 2 zakken zaad. De 
school draagt bij aan kennisverspreiding over de landbouwtechniek. 

Dit levert ongeveer 6 zakken product op. Na de eerste oogst wordt het oorspronkelijke zaad 
terugbetaald. Dit zorgt ervoor dat het programma kan worden voortgezet. 2 zakken worden gebruikt 
om het gezin te voeden. De resterende oogst wordt samen verkocht en de winst gaat rechtstreeks 
naar de plaatselijke school in de vorm van salarissen voor leraren, verbetering van faciliteiten en 
schoolmaterialen. 

Met het gedoneerde bedrag ondersteunt de organisatie in totaal 120 gezinnen (3 
scholen/gemeenschappen, ca. 40 gezinnen per school/gemeenschap) met het generen van een 
stabiel inkomen. Door dit inkomen kunnen de kinderen in deze gezinnen naar school gaan. 

 

Werkgroep educatie - Hulptroepen uit de natuur  

In 2020 heeft de educatie werkgroep het lesmateriaal van de educatieve kit 'Hulptroepen uit de 
Natuur' aangepast aan de veranderde eisen voor het onderwijs. Basisschool leraren kunnen deze 
gebruiken om kinderen (groep 4-6) op Nederlandse basisscholen enthousiast te maken over de 
natuur, en zo de kinderen meer bewust maken hoe insecten, schimmels en bacteriën bijdragen aan 
gezondheid van ons voedsel. Hiermee moedigen ze hen ook aan om vaker buiten te spelen en hun 
omgeving te verkennen, waardoor hun relatie met de natuur wordt versterkt. 

 

Werkgroep educatie Nederland - IMC Weekendschool  

Op de weekendschool ontmoeten jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar iedere zondag bevlogen 
professionals (vrijwilligers), die gepassioneerd vertellen over hun vakgebied. Leden van de educatie 
werkgroep hebben in 2020 vanuit het vakgebied van Koppert een dergelijk lesdag samengesteld. 
Helaas was de uitvoering niet mogelijk vanwege Covid restricties. Gelukkig was het begin 2021 
mogelijk om met vier collega’s de lesdag uit te voeren op één van de locaties van IMC 
Weekendschool Rotterdam. 

Op deze dag vertelden ze over het inzetten van natuurlijke vijanden tegen plagen en de Black Soldier 
Fly. Door deze lessen verruimen de kinderen hun maatschappelijke blikveld, ontdekken ze waar hun 
talenten en interesses liggen en verbeteren ze vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. Zo 
bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het 
maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst. 

 

  



 
 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2020 

 

 

 

Beginsaldo € 225,81 Uitgaven

Inkomsten Bijdragen aan projecten € 176.922,53
Koppert BV € 183.000,00 Doorberekening kosten 

gemaakt door Koppert 
BV in 2019

€ 1.658,61

Overige donaties € 295,80 Website € 1.850,42
Bureaukosten € 785,28

Eindsaldo € 2.303,77

Controle € 183.521,61 Controle € 183.520,61


