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1. Inleiding 
 

In 2015 is de Hesselink Koffie Foundation opgericht uit initiatief van Koffiebranderij J.W. 

Hesselink en Zn. BV (Hesselink Koffie) en zet zich in voor een duurzame wereld rondom 

koffie. Nadat Hesselink Koffie via de Efico Foundation jarenlang verschillende 

duurzaamheidsprojecten in koffieproducerende landen heeft gesteund, is destijds (2015) 

besloten om een geheel zelfstandige stichting op te richten. Met deze zelfstandige stichting 

wordt beoogd om meer nadruk te leggen op duurzaamheid binnen de gehele keten van de 

koffieproductie. Dit betekent dat we niet alleen belang hechten aan duurzaamheid in de 

koffieproducerende landen, maar ook aan de hele reis die de koffieboon daarna maakt. Zo 

kan er ook een bijdrage worden geleverd aan bijvoorbeeld binnenlandse 

duurzaamheidsprojecten die bredere toepasbaar zijn in de koffiebranche.  

 

De Hesselink Koffie Foundation is een fondsenverstrekkende stichting, wat betekent dat er 

financiële middelen worden ingezameld met als doel hiermee verschillende 

duurzaamheidsprojecten die betrekking hebben op de koffieproductieketen te 

ondersteunen. In dit jaarverslag van 2018 wordt duidelijk wat de doelen en werkzaamheden 

van de stichting zijn geweest afgelopen jaar en welke strategie er is gehanteerd om deze 

doelen te bereiken. Tevens wordt de organisatiestructuur, de financiering en het 

vermogensbeheer toegelicht.     

 

2. Doelstelling 
 

De Hesselink Koffie Foundation staat voor een duurzame wereld rondom koffie. De 

doelstelling voor de stichting is als volgt geformuleerd: 

 

De ondersteuning van nationale en internationale projecten dij bijdragen aan een 

duurzamere wereld, waaronder mede begrepen de ondersteuning van projecten gerelateerd 

aan de productie, handel, bereiding en consumptie van koffie en aan koffie gerelateerde 

producten. 

Sustainable Development Goals 

We worden vandaag de dag geconfronteerd met immense uitdagingen. Miljarden burgers 

leven nog steeds onder het juk van de armoede, de ongelijkheid binnen en tussen landen 

neemt toe en klimaatverandering is nog steeds een van de grootste uitdagingen van onze 

tijd. In 2015 hebben verschillende landen beslist over nieuwe mondiale Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling, ook wel de Sustainable Development Goals (SDGs). De SDGs zijn 

de opvolger van de Millenniumdoelstellingen en gaan niet alleen over ontwikkeling maar ook 

over duurzaamheid. Een belangrijk thema voor de Hesselink Koffie Foundation. 

De Sustainable Development Goals bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen die een eind 

moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Deze doelen en 

subdoelen moeten de komende vijftien jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal 

belang zijn voor de mensheid en planeet. De implementatie van de doelen zijn per land van 

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.hesselinkkoffie.nl/sustainable-development-goals/doelstellingen-van-de-duurzame-ontwikkeling-van-de-vn/
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de VN verschillend. Eén ding is wel zeker, zowel overheden, NGO’s, 

kennisinstellingen, burgers én bedrijven zullen zich moeten inzetten om de doelen 

in 2030 te behalen. De Hesselink Koffie Foundation ziet de noodzaak van deze doelen in. Wij 

steunen daarom ieder jaar een duurzaamheidsproject die bijdraagt aan het verduurzamen 

van de (koffie)wereld.  

 

De doelstelling houdt in dat de Hesselink Koffie Foundation op alle denkbare vlakken wil 

bijdragen aan een duurzame wereld rondom koffie. Hierbij wordt verder gekeken dan enkel 

een duurzame koffieboon. De Hesselink Koffie Foundation vindt namelijk dat duurzaamheid 

doorgevoerd kan worden in ieder onderdeel van de koffieproductieketen. Dit zijn de 

volgende onderdelen:  

- Herkomst: de Hesselink Koffie Foundation streeft naar een betere en duurzamere 

levenskwaliteit voor de bevolking in koffieproducerende landen. 

- Distributie: duurzame transporten zoals transport via het spoor of per schip. Daarnaast zijn 

er opties voor duurzame brandstoffen of elektrisch rijden. 

- Energie: groene energiebronnen die bijdragen aan de verkleining van de ecologische 

voetafdruk.  

- Koffiebranden: manieren om de restwarmte die vrijkomt bij de koffiebranden duurzaam in 

te zetten.  

- Verpakken: door gebruik te maken van milieuvriendelijke en recyclebare 

verpakkingsmaterialen wordt rekening gehouden met het milieu. 

- Bestellen: door efficiënte bezorging wordt onnodig rijden voorkomen. Daarnaast zijn 

zuinige auto’s een duurzame keuze.  

- Afvalverwerking: koffieafval kan milieuvriendelijk worden ingezameld, zodat er aan 

recycling kan worden gedaan. 

- Huisvesting: met milieumanagementsystemen wordt grip gehouden op de duurzaamheid. 

Tevens kan door het toepassen van isolatie in combinatie met moderne technologieën veel 

energie worden bespaard.  

 

3. Strategie en realisatie 
 

In het beleidsplan van de Hesselink Koffie Foundation is toegelicht welke strategie er wordt 

gehanteerd om de beschreven doelstelling te bereiken. In 2018 heeft de Hesselink Koffie 

Foundation de volgende werkzaamheden verricht om de doelstelling te verwezenlijken:  

- Het (financieel) ondersteunen van projecten zoals deze zijn omschreven bij de doelstelling.  

Een uitgebreidere beschrijving van de strategie is te vinden in het beleidsplan.  

 

4. Bestuur 
 

Het bestuur van de Hesselink Koffie Foundation bestaat uit de volgende drie leden: 

- Voorzitter: Gerrit Hesselink. De voorzitter leidt het bestuur en is tevens vertegenwoordiger 

voor de stichting. 

- Penningmeester: Wout van den Berg. De penningmeester houdt de financiële situatie van 

de stichting bij en beheert het vermogen.  



 
                       www.hesselinkkoffiefoundation.nl    

                                                                     info@hesselinkkoffiefoundation.nl    
 

5 
 

Rondweg Zuid 95 

7102 JD  Winterswijk  

Tel +31 (0)543 512 416   

Fax +31 (0)543 522 861  

- Secretaris: Maarten Zandberg. De secretaris schrijft de nodige verslagen en 

stukken voor de stichting en neemt administratieve taken tot zich.  

 Lidmaatschap van het bestuur is op vrijwillige basis en de bestuursleden ontvangen geen 

structurele vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden.  

 

5. Project 2018  

 
Voor zowel particuliere als bedrijven is het mogelijk om projecten in te dienen en een 

aanvraag te doen voor financiering. Deze projecten kunnen worden ingediend via 

www.hesselinkkoffiefoundation.nl. In het aanvraagformulier op de website wordt onder 

andere gevraagd naar het benodigde budget, op welk onderdeel uit de Sustainability Grid het 

project betrekking heeft en een uitgebreide projectbeschrijving.  

 

We streven ernaar om de (koffie)wereld nog verder te verduurzamen. Daarom verlenen we 

elk jaar onze steun aan duurzaamheidsprojecten. In 2018 zijn dat maar liefst twee projecten. 

Niet alleen het project van Solidaridad, waarbij wordt gewerkt aan de vermindering van CO2-

uitstoot op koffieplantages in Mexico, maar we steunen ook het Afrika Biogasproject in 

onder andere Oeganda, Tanzania en Kenia. In het project wordt de overgang van koken op 

open vuur naar koken op biogas gestimuleerd. 
 

Solidaridad in Mexico 

Vorig jaar werd er dankzij de steun van de Hesselink Koffie Foundation een werkplan 

ontwikkeld om de capaciteiten bij het bestrijden van plagen en ziekten te versterken, 

voornamelijk gericht op het beheer van Blad roest (Roja). In mei kregen de koffieboeren een 

training voor het bestrijden van veelvoorkomende ziekten die de productiekwaliteit 

aantasten. Voorheen trokken de boeren naar hogerop gelegen gebieden om daar oerwoud te 

kappen zodat ze daar nieuwe koffieplanten konden planten. Hierdoor vond veel roofbouw 

plaats. Dankzij de trainingen van afgelopen jaar leerden de boeren hoe ze de bomen gezond 

konden houden, waardoor roofbouw werd teruggedrongen en de CO2 uitstoot verminderde.  

 

Voortzetting project 

 Ondanks dat er vorig jaar al veel winst is behaald, blijft het terugdringen van CO2-uitstoot en 

het verhogen van de productiekwaliteit een belangrijk thema op de Fair Trade plantages in 

Mexico. Daarom zal de Hesselink Koffie Foundation ook dit jaar haar steun aan Solidaridad 

voortzetten zodat ook dit jaar gewerkt kan worden aan de vermindering van CO2-uitstoot 

van Mexicaanse Fair Trade koffieplantages en aan de verbetering van de productiekwaliteit. 

 

 Het project is gestart in 2018 en zal ongeveer een jaar duren. De actuele status, vorderingen 

en foto’s zijn te vinden op  https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/2018-

vermindering-co2-uitstoot-scholing-koffieboeren-solidaridad/ 

 

http://www.hesselinkkoffiefoundation.nl/
https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/2018-vermindering-co2-uitstoot-scholing-koffieboeren-solidaridad/
https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/2018-vermindering-co2-uitstoot-scholing-koffieboeren-solidaridad/
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Afrika Biogasproject 

Op het platteland in deze landen kookt ruim tachtig procent van de bevolking nog steeds op 

open vuur en is afhankelijk van hout als brandstof om op te koken. Deze manier van koken is 

schadelijk voor de gezondheid, duur, tijdrovende en slecht voor klimaat en milieu. Het Afrika 

Biogasproject investeert in de installatie van biogasinstallaties door deze breed toegankelijk 

te maken voor boerenfamilies in de betreffende landen. Zo kunnen deze families schoner 

koken, hebben ze ’s avonds verlichting (op gas), besparen ze kosten en krijgen ze beschikking 

over een toilet dat hierop is aangesloten. De kwaliteit van het leven neemt door dit project 

toe.  

 

Biogasproject 

Door het plaatsen en gebruiken van een biogasinstallatie vindt er minder CO2-uitstoot plaats 

en wordt er op een duurzamere manier energie opgewekt. Een biogasinstallatie functioneert 

al als een gezin beschikt over twee dieren. De reden daarvoor is dat de mest van het eigen 

vee wordt verzameld in de installatie. Hier vindt vergisting plaats, waardoor biogas ontstaat. 

Dit gas gaat naar het aangrenzende huis waar het voor koken en verlichting wordt gebruikt. 

De verwerkte mest die achterblijft, is een vruchtbare meststof. 

 

 Climate Neutral Group  

Climate Neutral Group helpt bedrijven klimaatneutraal te ondernemen, waardoor zij hun 

steen bijdragen aan het verminderen van klimaatproblemen. Klimaatneutraal betekent dat 

de CO2 uitstoot volledig wordt gecompenseerd. Om dit te realiseren heeft Climate Neutral 

Group diverse klimaatprojecten opgezet waarvoor bedrijven CO2-credits ofwel carbon credit 

kunnen kopen zodat ze hun CO2 kunnen compenseren. Elke gekochte credit zorgt voor een 

afname van 1 ton CO2. Door de aankoop van carbon credits is het mogelijk om 

biogasinstallaties in Tanzania aan te leggen waardoor de CO2-uitstoot verminderd en de 

lokale bevolking erop vooruit gaat. Op de lange termijn zorgt het ook voor een duurzamere 

wereld.  

 

Duurzamere wereld 

Doordat de Foundation het Afrika Biogasproject steunt, werken wij samen met Climate 
Neutral Group bij aan de reductie en compensatie van CO2-uitstoot én leveren wij een 
bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zij hebben 17 
doelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat er een eind komt aan onder andere 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Dit project zorgt voor een beter 
klimaat en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking. 

 

 Het project is gestart in 2018 en zal ongeveer een jaar duren. De actuele status, vorderingen 

en foto’s zijn te vinden op  https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/afrika-

biogasproject/ 

 

 

https://www.climateneutralgroup.com/
https://www.climateneutralgroup.com/
https://www.sdgnederland.nl/
https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/afrika-biogasproject/
https://hesselinkkoffiefoundation.nl/projecten/afrika-biogasproject/
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6. Balans per 31 december 2018 
 

 Activia  Passiva  

 €  €  

Toegezegde 
donaties 

16.000 Eigen vermogen 24.693  

Liquide 
middelen 

6.147 Toevoeging/ontrekking 
op Eigen Vermogen 

2440  

Totaal balans 22.147 Totaal balans 27.132  

       

7. Resultatenrekening 2018 
 

 € € 

Ontvangen donaties -  

Toegezegde donaties 16.000  

Totaal donaties 16.000  

Kosten   

Giften/projecten 13.500  

Kosten bankrekening 60  

Toevoeging eigen vermogen 2.440  

 

 


