
In Nederland en de derde wereld

Als Allinq zijn we niet alleen op de wereld. We zijn een radertje in het grote geheel van de samenleving. Het is dan ook logisch dat we  
onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de duurzaamheid van die maatschappij. We proberen te doen wat we kunnen: zelfs tot in India.

10% minder
Vorig jaar hebben we gesteld dat we vanaf 2018 klimaatneutraal willen ondernemen. Dat is iets anders 

dan CO2 neutraal: in dat geval zouden we geen CO2 meer uitstoten. Voor ons is dat op dit moment helaas 

geen haalbare kaart. We hebben wel de doelstelling dat onze CO2 uitstoot in 2020 met 10%moet zijn 

gedaald ten opzichte van 2016. Door onder meer het gebruik van 100% Nederlandse windenergie en  

door energiebesparende maatregelen zijn we daar goed mee op weg.

Uitstoot compenseren
Naast zelf minder CO2 uitstoten, gaan we het broeikaseffect ook tegen met zogenaamde klimaat-

compensatie. In ruil voor de uitstoot die wij veroorzaken en niet direct zelf kunnen compenseren, wordt 

ergens anders minder CO2 uitgestoten of uit de lucht gehaald. Zo zorgt Greenlease ervoor dat de 

kilometers die we rijden worden gecompenseerd met duurzame energie projecten in Oeganda.  

En zet onze gasleverancier bosprojecten op voor het gas dat we gebruiken (waarbij ook CO2 vrijkomt).  

Met deze en andere Nederlandse initiatieven compenseren we 85% van onze uitstoot.

Slimme oven in India
Om 100% klimaatneutraal te ondernemen, blijft er nog 15% te compenseren over. Die stoppen 

we in zogenaamde Gold Standard projecten: kleinschalige projecten voor klimaatcompensatie 

in ontwikkelingslanden. Eén van de organisaties die deze projecten initiëren en begeleiden is 

het Fair Climate Fund. Via deze instelling sponsort Allinq een project op het platteland in het 

noorden van India. Bij 1.800 huishoudens wordt de traditionele - binnenshuis gestookte - oven 

vervangen door een slimme Chulika oven. Met als resultaten: gezondere leefomstandigheden 

(geen uitstoot meer van giftige stoffen), minder houtverbruik, minder uitstoot van broeikas-

gassen én verbetering van de economie. Dit laatste doordat de bewoners minder tijd hoeven  

te besteden aan hout sprokkelen en meer tijd hebben voor economische activiteiten.

Ook de Visie doet mee: met ingang van deze uitgave wordt de Visie gedrukt op  

100% gerecycled FSC-gecertificeerd papier. 
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Zo doen we mee aan minder CO2




