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1. Inleiding

Elk jaar verdwijnen er wereldwijd 10 miljard bomen. Dat zijn 40 voetbalvelden per minuut. 
Je kunt je voorstellen dat dat niet alleen een bedreiging is voor alle diersoorten, het milieu,
en uiteindelijk de mens. Onze energierekening en eten worden duurder door onze 
consumptiemaatschappij. Boeren zien hun vruchtbare land verdorren, omdat deze is 
blootgesteld aan erosie of intensieve landbouw. Maar we hebben een oplossing, we 
kunnen de planeet reden door de natuur te herstellen en bewuster te gaan leven. 
GreenMakombeh leidt de weg naar planeet met een CO2 uitstoot van 0.

 Door de complexiteit van klimaat problematiek zijn de meningen verdeeld over de meest 
gepaste oplossingen. Echter, één ding staat als een paal boven water: er moet een 
oplossing komen voor de schade die, ook in Nederland, door burgers en bedrijven wordt 
aangericht. Er is een kantelpunt bereikt in de publieke opinie, en nu is het juiste moment 
voor organisaties zoals GreenMakombeh om het verschil te maken.

2. Doelstelling

Stichting GreenMakombeh biedt de mogelijkheid aan donateurs (zowel particulieren als 
bedrijven en organisaties) om duurzaam te worden. Stichting GreenMakombeh 
ondersteunt haar donateurs met hun transitie naar een CO2 neutraal, of zelfs CO2 positief
bestaan. Dit gebeurt o.a. door te investeren in efficiënter energieverbruik en het 
omschakelen naar gewoontes die minder schadelijk zijn voor het milieu. De uitstoot die 
niet verminderd kan worden zal worden gecompenseerd door het planten van bomen in 
Sierra Leone. Zo ontstaat een langdurig duurzaam project dat bijdraagt aan 
klimaatverbetering, de natuurlijke opvang van CO2 uit de atmosfeer, het behoud van 
biodiversiteit, het scheppen van werkgelegenheid voor lokale boeren en de ontwikkeling 
van Sierra Leone.

2.1 De stichting heeft ten doel: 
Stichting GreenMakombeh werft fondsen voor het aanplanten van bomen in Sierra Leone. 
Stichting GreenMakombeh biedt hiermee mogelijkheden aan donateurs (zowel voor 
particulieren als bedrijven en organisaties) om mee te werken aan de duurzame 
ontwikkeling van Sierra Leone, het scheppen van werkgelegenheid voor lokale boeren, 
klimaatverbetering, het behoud aan biodiversiteit en de natuurlijke opvang van CO2 
uitstoot. Daarnaast bevordert de stichting de duurzaamheid van mensen, bedrijven en 
organisaties binnen – en buiten Nederland.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 Marketing, communicatie & fondsenwerving: Waaronder: Marketingplan, 

campagneplan, social media en communicatieplan, brandingboek, 
zichtbaarheidsplan, acties en klantenwerving, bijhouden CRM en klantencontact, 
onboarding procedure en nieuwsbrieven. GreenMakombeh heeft in haar 
aanlooptraject de Marketing en Communicatie compleet uitgewerkt. Een van de 
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kerntaken van GreenMakombeh blijft om met behulp van deze marketing en 
communicatie voorbereidingen fondsen te werven. 

 Programmaleiding: Waaronder: toezicht KETSO compliance en contentplan, 
toezicht op een pool van experts en partners die CO2 reductie en compensatie van 
bedrijven en individueel voorleggen, bijhouden huishoudelijk reglement, intern 
uitdragen ambities en beleid, business-to-business acquisitie, partnerbeleid, 
institutionele fondsenwerving en privé donor contact. 

2.3 De volgende activiteiten worden belegd bij specialisten:

1. Personeelszaken: opstellen van vrijwilligerscontracten, werkbeschrijvingen, 
ziektewetbepalingen, coronabeleid, reisbeleid, urenverantwoording, salarisschalen, 
gedragscode, GDPR- compliance, anti-corruptie beleid, milieuplan, 
opleidingstrajecten en onboardingstrajecten, recruitering en ontslagprocedures.

2. Finance en boekhouding: vendorlijst opstellen, procurementbeleid, betalingen 
uitvoeren, financieel jaarplan en verslag, btw-vrijstellingen, klantenlijst en onkosten- 
en reisvergoedingen. 

3. Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op ons bewezen concept en goede verstandhouding met de gemeenschap in
Sierra Leone door het perspectief dat we hen beiden. Met een unieke boomcode en het 
aanbieden van de coördinaten van het veld waarin de bomen staan, maakt 
GreenMakombeh de boom “tastbaar” voor de donateur. Via Google Earth kan met behulp 
van zowel GPS- coördinaten van het veld als de boomcode de boom worden getraceerd. 
Om transparantie te bereiken geven we toegang tot de plannen, resultaten, 
partnerschappen en de begroting van GreenMakombeh.

GreenMakombeh helpt mensen en organisaties hun duurzaamheid te verbeteren door:
 Een medewerker beschikbaar te stellen die de donateur meehelpt op zijn reis naar 

duurzaamheid. Deze geeft advies over CO2-reductie en lokale reductie-projecten 
om te stimuleren.

 Transparant te zijn over de duur van de compensatie. Het kost namelijk 4 bomen 
25-30 jaar om 2 ton CO2 op te vangen. Dat is de gemiddelde jaarlijkse CO2-
uitstoot van één persoon in Nederland. Volgens onderzoek van de Radboud 
Universiteit Nijmegen stoot een gemiddeld Nederlands gezin ruim 9 ton per jaar uit.
Dat betekent dat er 18 bomen nodig zijn om die uitstoot van één jaar over 25 jaar 
te compenseren.

 Alleen uitgeputte landbouwgronden in te zetten voor landschapsherstel door 
herbebossing.

 Te opereren vanuit een organisatie gericht op betrouwbaarheid, integriteit en 
meetbare vooruitgang, wat uiteindelijk zal resulteren in: en gezonder klimaat, 
natuurherstel, landschapsherstel, werkgelegenheid en terugkeer van biodiversiteit.

Wat wordt er gedistribueerd?
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 Het planten van bomen als privédonatie van 10 euro1 per boom (met certificaat en 
unieke code met GPS coördinaten),

 De combinatie van het planten van bomen en ondersteuning bij de transitie naar 
CO2-neutraliteit (zoals overstappen op LED verlichting).

 Kennis en bewustwording van de noodzaak om CO2-uitstoot te compenseren.

 De belofte te gaan herbebossen, landschap te herstellen, het scheppen van 
werkgelegenheid en het verbeteren van de biodiversiteit.

 Kernwaarden: milieubewust, optimisme en inspiratie.

 Basisprincipes: duurzaamheid, traceerbaarheid, expertkennis en integriteit 

GreenMakombeh onderscheidt zich omdat het CO2-reductie gepaard laat gaan met 
reductie. GreenMakombeh biedt handelingsperspectief aan het individu maar ook 
organisaties en bedrijven. GreenMakombeh heeft een directe aanwezigheid en belang in 
Sierra Leone omdat de oprichter en woordvoerder (Eamonnn Hanson) uit Sierra Leone 
komt en zijn energie steekt in het verder ontwikkelen van zijn gemeenschap. Dit is het kern
van de organisatie van waaruit opgeschaald kan worden. GreenMakombeh maakt gebruik 
van digitale technieken (zoals GPS) om de verkochte bomen te traceren.

4. Reputatieopbouw
De Stichting GreenMakombeh is een nieuwkomer en zal moeten concurreren met 
aanbieders van CO2 certificaten, ook al gaat het dat zelf geen certificaten aanbieden. Die 
sector stelt hoge eisen aan certificatie en regeringen onderhandelen alleen met 
organisaties die Carbon Credits aanbieden zoals de Gold Standard, Plan Vivo en Verified 
Carbon Standard (VCS). GreenMakombeh zal zijn reputatie moeten verstevigen door een 
partnerschap aan te gaan met bijvoorbeeld een gerenommeerde universiteit zoals 
Wageningen en organisaties die milieu-impact studies doen zoals BIGMILE.

GreenMakombeh creëert haar eigen deelmarkt en gaat zich deze markt toe eigenen. Het 
richt zich zowel op het aanbieden van CO2 compensatie als op coaching/ advisering op 
het gebied van CO2-reductie mogelijkheden. Daarnaast onderscheidt GreenMakombeh 
zich door het meedoen aan lokale milieuprojecten zoals herbebossing, landschapsherstel, 
het scheppen van werkgelegenheid en het verbeteren van de biodiversiteit in Sierra 
Leone.
 

1 Bij een minimale afname van 5000 bomen door organisaties kunnen we voor EUR 2,50.- per boom een 
oplossing bieden

https://bigmile.eu/
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5. Management en bestuur
De benodigde fondsen voor het aanplanten van deze bomen worden binnen de Europese 
en Noord-Amerikaanse markt geworven. Stichting GreenMakombeh draagt zorg voor het 
aanplanten en beheer van de bomen via een overeenkomst met KETSO B.V. (KETSO 
Company limited). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het aanplanten van bomen op 
ecologisch verantwoorde wijze en werkt met lokale boeren in Sierra Leone. KETSO is een 
gerenommeerd bosbouwbedrijf dat al sinds 2004 operationeel is. Zowel KETSO als 
GreenMakombeh zijn door Eamonn opgericht en zijn onderdeel van zijn droom om Sierra 
Leone een “groen” nalatenschap te bezorgen. Eamonn Hanson zal geen lid worden van 
het bestuur van GreenMakombeh om belangenverstrengeling met KETSO te voorkomen. 
KETSO heeft een belang in GreenMakombeh en omgekeerd, maar het blijven 
onafhankelijke organisaties. Bij een eventueel faillissement van KETSO zal 
GreenMakombeh niet verantwoordelijk worden gesteld of omgekeerd. Opdrachten van 
GreenMakombeh aan KETSO zullen “at arms length” plaatsvinden. Dat betekent dat 
onderlinge partijen transacties tegen zakelijke prijzen dienen te verantwoorden.

6. Resultaten

CO2 compensatie
Onze verkopen via de website toont aan dat individuen bereid zijn bomen te kopen aan 10
EUR per boom. Potentiële Nederlandse marktomvang 1,5 miljoen “groene online” klanten. 

In 2021 is het ons gelukt om 257 bomen online te verkopen, ter waarde van 10 per stuk 
(netto opbrengst: EUR 2448.92). GreenMakombeh heeft ook een opdracht van War Child 
gekregen om 5000 bomen te planten ( netto opbrengst EUR 12,500). Daarnaast hebben in
2021 12 mensen een maandabonnement voor het kopen van bomen gekocht.

Sociale media

Ondanks de grote toename in volgers via sociale media hebben we in 2021 257 bomen 
verkocht terwijl dat 380 was in 2020. 
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Uitdagingen
• Naamsverandering

De naam GreenMakombeh blijft niet plakken. De naam zal veranderd moeten worden, en 
door de ANBI status als stichting te bereiken worden we aantrekkelijk voor 
vermogensfondsen en andere geldschieters.

• Strategische focus

De focus heeft gelegen op de website ontwikkeling en het bereiken van mensen via online 
voor het planten van een boom, echter dan andere strategische focus, het verminderen 
van CO2-uitstoot heeft minder aandacht gekregen. Naast het ontwikkelen van een 
vragenlijst om CO2 uitstoot te bepalen, is nog weinig gedaan om individuen of bedrijven in 
Nederland een handelingsperspectief te geven hun eigen uitstoot te verminderen.

• Vertrouwen

Naast het aanbieden van GPS coördinaten en een certificaat, moet GreenMakombeh op 
zoek gaan naar samenwerking met vertrouwde partijen om de geloofwaardigheid te 
vergroten. Voorbeelden zijn een samenwerking met de Universiteit of het verkrijgen van 
een CO2 compensatie certificaat.

• Capaciteit

Als het werk voor GreenMakombeh is vrijwillig. We meoten op zoek gaan naar een partner
die financiering geeft om betaalde krachten in te zetten om de strategische doelstellingen 
te halen.
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7. Financiële rapportage
Inkomsten 2021: 16,973.20 EUR; winst = 3,856.20 EUR
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