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SDG tafel Activiteit Project Resultaat

1. Geen armoede Eerlijke prijs voor koffie-, 
cacao- en theeboeren

Fairtrade assortiment 	✔ Aangesloten coöperaties ontvangen minimaal gegaran
deerde prijs hoeveelheid Fairtrade koffie en premie   

Project H.E.L.P. 	✔ 600 Koffieboeren kunnen zichzelf  economisch redden 
dankzij project (start 2016)
	✔ Stijging van de productiviteit – ook door gebruik van 
duurzame productiemethoden

Voedselbank donaties

2. Geen honger Voeding schoolkinderen  
van koffieboeren 
 Honduras

Project H.E.L.P. 	✔ Regelmatige schoolmaaltijden

3.  Gezondheidszorg  
voor iedereen

Ambulance, tandarts, 
wachtkamers, 
 douche ruimtes

Project H.E.L.P. 	✔ Hygiëne en basiszorg regio Santa Barbara Honduras

4.  Iedereen naar school Scholing families 
 koffie boeren Honduras

Project H.E.L.P. 	✔ Verhogen van de educatieve standaard en openen  
van een perspectief voor de volgende generatie
	✔ Verbetering van de onderwijsomstandigheden in  
de regio door schoolfaciliteiten te verbouwen en  
uit te breiden
	✔ Aanbieden van lesmateriaal

5.  Vrouwen en mannen 
zijn overal gelijk-
waardig

Vrouwen van koffie -
boeren betrekken 

Project H.E.L.P. 	✔ Bevordering van economisch initiatief door vrouwen

Focus op vrouwen in  
het bedrijfsleven

 IDEE stimulerings-award 	✔ Ruim 20 jaar in Duitsland de enige nationale 
 onderscheiding voor innovatieve ideeën voor startups 
van vrouwen. 
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6.  Schoon drinkwater  
en goede sanitaire 
voorzieningen voor 
iedereen

Doucheruimtes Project H.E.L.P. 	✔ Sinds de COVID periode grote aandacht hiervoor

Eigen bron voor  
water besparing 

Branderij Hamburg 

7.  Schone en betaalbare 
energie

Biogas Branderij Hamburg 	✔ Groot deel brandstof voor branderproces via biogas 

Groene stroom Amersfoort

8.  Eerlijke en sociale 
economische groei

Premie koffieboeren Fairtrade assortiment 	✔ De boeren beslissen democratisch waar zij deze  
premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om 
bedrijfsontwikkeling voor de boeren

Nieuwe leden H.E.L.P. 
project

Project H.E.L.P. 	✔ Aantal boeren succesvol op gang geholpen

9.  Veilige infrastructuur  
en beschikbare kennis 
voor iedereen

OFI (kennis grondstoffen 
overbrengen)

Project H.E.L.P. 	✔ Eductatie op het gebied koffieteelt

Fairtrade premie voor 
logistiek, aan- en afvoer 

	✔ Nieuwe wegen worden aangelegd voor transport  
naar haven

10.  Gelijke kansen  
voor iedereen

Inzet van mensen met 
afstand tot arbeidsmarkt

SROI 	✔ Automatenverzorging Gemeente Ede
	✔ Inpakwerkzaamheden door medewerkers  
SW bedrijf Amfors
	✔ Baristatraining voor medewerkers SW bedrijf 
 Werkkracht
	✔ Reinaerde Bombardon Houtbewerken fietskratjes, 
thee display, mokken met kunst en voorraadblikken

11.  Leefbare, duurzame 
steden

Fairtrade gemeentes

participatie groen-
voorziening Isselt

12.  Duurzame productie  
en consumptie

Fairtrade koffie,  
thee en cacao

Fairtrade/ Biologisch 	✔ Ruim assortiment met keurmerk Biologisch en Fairtrade

13.  Klimaatverandering 
stoppen

Verlaging CO2 uitstoot Branderij 	✔ Hergebruik restwarmte na brandproces

Distributie 	✔ Distributie CO2 neutraal 

Wagenpark 	✔ Groeiend aantal auto’s hybride en elektrisch

Groene stroom Amersfoort

14.  Gezonde oceanen, 
zeeën en rivieren

Optimale belading 
schepen vanuit oorsprong

Branderij Hamburg

15.  Gezonde bossen  
en een rijke bio-
diversiteit

Hergebruik koffiedroes Stadswormerij 	✔ Actief gebruik van koffiedroes voor productie van 
super compost d.m.v. wormen

Hergebruik koffiedroes FungiFarm 	✔ Actief gebruik van koffiedroes als meststof voor kweken 
van oesterzwammen

Biologische teelt koffie, 
thee en cacao

BIO keurmerk 	✔ Ruim aanbod gecertificeerde producten

ISO 14001 Mileucertificaat 	✔ J.J. Darboven is ISO 14001 gecertificeerd

16.  Vrede, veiligheid en 
rechtvaardigheid

Geen kinderarbeid, 
Ethical Tea Partnership 
member

Code of Conduct 	✔ De gedragscode onder werknemers en inkooppbeleid  
is vastgelegd. Hierin staat o.a. dat kinderarbeid en 
slavernij niet geoorloofd  wordt

17.  Samenwerken voor  
de Werelddoelen

Leefbaar inkomen, 
transparante koffieketen

Due Diligence,  
financiële stromen

	✔ Investeren in H.E.L.P.
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