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Utrecht, 14 april 2016

Beste Ed van Oudheusden,
Hartelijk dank voor uw compensatie met FairClimateFund!
Bij deze brief vindt u het certficaat en de factuur voor uw compensatie. De transactiecodes en de
serienummers op dit certificaat komen één op één overeen met de CO₂ rechten die voor uw compensatie zijn
gebruikt. Deze zijn uniek en kunnen nooit voor een ander certificaat worden ingezet. Ook vindt u de
projectnamen en de landen van herkomst van de CO₂ rechten. In uw geval komen de rechten van ons Basa
Magogo project in Zuid Afrika, en ons biogas project en cookstoves project uit India.
In Zuid Afrika is aan meer dan 80.000 huishoudens de Basa Magogo (”light it up, grandmother”) kooktechniek
geïntroduceerd. Een methode waar 50% procent minder kolen voor nodig is en waarmee de uitstoot van
schadelijke stoffen en roet tot wel 90% wordt gereduceerd. Dit bespaart per huishouden zo’n 1,3 ton CO₂ per
jaar en levert bovendien tijdsbesparing, kostenbesparing en een verbeterde gezondheid.
In India bouwt FairClimateFund voor huishoudens 18.000 biogasinstallaties die werken op mest en daarmee
ca. 3 ton CO₂ per jaar besparen. De installatie levert schonere energie, minder ontbossing en meer tijd om te
besteden aan andere bronnen van inkomsten. Bijkomstigheid is dat het restproduct vruchtbaarder is dan mest
en direct op het veld gebruikt kan worden. De huishoudens hebben na 9 jaar de installatie terugbetaald in de
vorm van CO₂ rechten en mogen daarna zelf deze rechten verkopen.
Ook in Zuid India worden meer dan 43.000 ‘Chulika’ verbeterde houtovens verstrekt aan 21.500 families op
het platteland van Koppal. Deze fornuizen hebben een schonere verbranding dan de traditionele soort en
verbruiken 67,5% minder brandhout. Dit levert een enorme besparing van CO₂ uitstoot en geeft de vrouwen
per dag 2 tot 3 uur extra tijd om andere inkomsten te verwerven. De families kunnen bovendien na 5 jaar zelf
de CO₂ rechten verkopen.
De inkomsten van uw compensatie worden weer geïnvesteerd in deze projecten.

Met vriendelijke groet,

Neera van der Geest
Directeur FairClimateFund
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