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FAIRTRADE CO2-COMPENSATIE

IMPACTRAPPORT CO2-COMPENSATIE

Investeren in klimaat- en ontwikkelingsprojecten is een 

krachtige manier om bij te dragen aan een gezond klimaat 

én een beter leven voor de meest kwetsbaren. 

CO2-credits die gecertificeerd zijn volgens de Fairtrade 

Klimaat Standaard zijn eerlijk en duurzaam. Er wordt een 

minimumprijs gehanteerd om de projectkosten te dekken wat 

de additionaliteit van het project garandeert. Daarnaast 

wordt een premium betaald aan lokale gemeenschappen voor 

activiteiten o.g.v. klimaatadaptatie. En tenslotte vereist de 

Fairtrade Klimaat Standaard een CO2-reductieplan van de 

koper.

ACHTERGROND 

HOGESCHOOL LEIDEN - 2017

PROJECT
Chulika project - India
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In de Indiase regio Raichur is een ernstig tekort aan hout 

door ontbossing. Sinds begin 2011 voorziet FairClimateFund, 

samen met zijn lokale partner Janara Samuha Mutual 

Benefit Trust (JSMBT), lokale huishoudens van efficiëntere 

kooktoestellen ofwel Chulika’s. Het doel is vermindering van 

de CO2-uitstoot en verbeterde leefomstandigheden. 

Inmiddels gebruiken ruim 18.000 families een Chulika, die 

het houtgebruik met 67,5% bespaart. Door het gebruik van 

de Chulika worden bomen beschermd, CO2-uitstoot en 

rookvorming gereduceerd en besparen vrouwen veel tijd met 

hout sprokkelen. Ook koken ze sneller.

SustainaBul uitreiking. De hogeschool voert al jaren een 

actief beleid op het gebied van duurzaamheid, zowel binnen

Hogeschool Leiden is op 29 mei 2015 

uitgeroepen tot eerste klimaatneutrale 

hogeschool van Nederland. Hoge- 

school Leiden kreeg het certificaat 

overhandigd door voormalig premier 

Jan Peter Balkenende tijdens de

onderzoek en onderwijs als in de bedrijfsvoering. Na 

jarenlang investeren in reductie en een verduurzamings- 

strategie voorbij de EEP (Energie Efficiency Prestatie) was 

CO2-compensatie van de resterende uitstoot een logische 

stap naar klimaatneutraliteit. Hogeschool Leiden bevestigt 

daarmee haar duurzaamheidsambitie, onderstreept de 

urgentie van de klimaatafspraken van Parijs en stelt een 

voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen.  
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Ton CO2 gereduceerd door 2,5 miljoen 
kilo houtbesparing

Efficiëntere kooktoestellen in gebruik

Bomen geplant

Mensen bereikt tot nu toe waarvan 1.353 
vrouwen getraind

Dagen voor vrouwen bespaard

Huishoudens met verbeterde leefomgeving 
door 70% reductie van rook binnenshuis
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- 36.102 kooktoestellen operationeel voor 18.051 gezinnen in 

150 dorpen.

- 39 mensen aangenomen voor het project.

- Landbouwtraining voor 32 opleiders om boeren bij te 

scholen.

- 1.243 bomen geplant in 20 dorpen.

- 307 moestuinen aangelegd om diëten te verbeteren en te 

diversifiëren.

- Sociale zekerheidsuitkeringen voor 3.629 mensen in 139 

dorpen.


