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Algemene informatie 
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Bestuur 
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Penningmeester Henk Reekers 
Secretaris a.i.  Robert Bakker 

Verantwoording 2020 
 
In 2020 is de stichting, op verzoek van haar toenmalig belangrijkste donateur en toekomstig 
bestuurslid Momentum Capital, nieuw opgericht. Reden hiervoor was om vanaf dag 1 een 
ANBI status te kunnen verkrijgen, opdat gemakkelijker donaties van bedrijven 
binnengehaald zouden kunnen gaan worden. De activiteiten vonden op dat moment plaats 
vanuit een zuster stichting en per juli 2020 (oprichting) heeft de stichting formeel de naam 
Fair Life Foundation (inclusief merkrechten) overgedragen gekregen.  
 
Vanwege de corona-crisis heeft de donateur zich in 2020 teruggetrokken. Daarnaast duurde 
het verkrijgen van een nieuwe bankrekening voor de nieuwe stichting veel langer dan 
gedacht, waardoor de stichting in feite in 2020 geen formele activiteiten heeft kunnen 
uitvoeren. Er waren 0 inkomsten, maar ook 0 uitgaven. De voorgaande stichting (toen nog  
Fair Life Foundation genaamd) heeft derhalve op verzoek de activiteiten voortgezet en pas in 
2021 overgedragen.  
 

Missie 2021 
 
Op basis van gelijkwaardige rechten en plichten voor elk individu, zet FairLife Foundation 
(FairLife) zich in voor achtergestelde groepen. De door grote financiële belangen onder druk 
staande sociale rechten, veroorzaken een oplopende druk op het totale welzijn van de 
maatschappij. FairLife gelooft er in dat investeren in mensen en het stimuleren van hun 
zelfontwikkeling, de kiem is voor duurzame ontwikkelingen van samenlevingen. Samen met 
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partners concrete projecten realiseren, is daarbij de overkoepelende doelstelling. De race 
naar een zo hoog mogelijke individuele welvaart gaat wereldwijd ten koste van onmachtige 
kansarmen en een uitgeput milieu. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor 
het individu in welzijn voor de mensheid. 
 
Doelstellingen 
FairLife selecteert en brengt projecten tot uitvoering, die tot doel hebben een balans te 
brengen in de verhouding van sociale-, ecologische- en economische waarde en daardoor 
een bijdrage leveren aan de volgende doelen:  
 

• het bevorderen van activiteiten om te voldoen aan de ecologische elementen in de 
Sustainable Development Goals van de VN en de klimaatafspraken van Parijs 

• het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en sociale inclusie 
• het stimuleren van lokale economieën. 

 
FairLife Foundation wil daarnaast haar gedachtegoed breed bekend maken en delen met 
anderen (open source) die zich richten op de duurzame ontwikkeling van de samenleving. 
 
 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 
In onze veranderende wereld, waarin de maatschappij sneller transformeert dan de 
overheid dat voorschrijft en al invulling geeft aan gewenste veranderingen die de druk op 
het milieu verlichten, is een nieuw economisch begrip ontstaan: de Purpose Economy. 
 
In Nederland is het o.a. bedrijfsadviseur Kees Klomp die de ‘betekenis economie’ vorm en 
inhoud geeft. Hij zet het welzijn van de mens centraal in de economie die een groter 
evenwicht bewerkstelligt tussen maatschappelijke-, ecologische- en financiële waarden. 
Kees is spreker, auteur en managing director van THRIVE Institute, waarmee FairLife een 
samenwerkingsverband heeft. Ondernemen in de betekeniseconomie is een onomkeerbaar 
proces, waardoor we de wereld met z’n allen een stukje beter maken. FairLife hanteert de 
filosofie van de betekeniseconomie als kader om haar doelstellingen te realiseren, waarbij 
de juiste balans tussen de elementen nagestreefd wordt. 
 
Daarnaast vormen overeenkomsten voor duurzame ontwikkeling een kader voor projecten 
en activiteiten: het internationale klimaatakkoord van Parijs 2015 en de Social Development 
Goals van de Verenigde Naties. Naast de zoektocht naar balans binnen de betekenis 
economie, hanteert FairLife voor haar organisatie en projecten nog de volgende 
uitgangspunten:  
 

Zelfredzaam 
De Stichting streeft naar de transitie van de ‘uitgestoken’ hand naar de ‘werkende’ 
hand. De activiteiten zijn er op gericht individuen en groepen zelfredzaam te maken 
om een volwaardig lid van de (internationale) samenleving te kunnen worden;   
 
Samen Sterker 
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De Stichting beoogt haar doelstellingen te bereiken in nauwe samenwerking met 
partners, waaronder duurzame ondernemingen en organisaties die staan voor de 
opvang en ondersteuning van leefgemeenschappen aan de onderkant van de 
samenleving;  
 
Circulair 
De Stichting draagt met haar activiteiten bij aan de wereldwijd overeengekomen 
circulaire milieudoelstellingen en sociaaleconomische strategieën, die zorgen voor 
een reductie van de milieudruk en maatschappelijke rechtvaardigheid; 
 
Open Source 
De Stichting stimuleert gemeenschapsvormen en individuele zelfontwikkeling, 
waarmee een impuls wordt gegeven aan de bevordering van lokale economieën met 
als hoger doel de doorbraak van de armoedecirkel; 
 
Transparant 
De Stichting betracht volledige transparantie, actieve verantwoording, geeft 
ondersteuning aan betrokken particulieren, organisaties en andere begunstigers en 
voert projecten uit zonder tijd- en kostenverhogende organisaties of 
tussenpersonen; 
 
Rendement 
FairLife streeft naar economisch projectrendement, maar heeft geen 
winstdoelstellingen. Daarbij streeft zij er naar 90% van de verworven gelden te 
besteden aan concrete ondersteuning van in kaart gebrachte doelgroepen. Mogelijk 
financieel rendement door projectrealisatie wordt beschouwd als vermindering van 
de investering en vloeit terug naar FairLife. Daarnaast kunnen commerciële 
activiteiten (bijvoorbeeld advies rondom de implementatie van de betekenis 
economie) inkomsten voor de Stichting opleveren die weer aangewend kunnen 
worden voor nieuwe projecten. 

Projecten onder handen 
 
Vooralsnog wordt voor de periode 2021 gewerkt aan de volgende projecten, die momenteel 
in verschillende stadia van ontwikkeling verkeren. De actuele status per project wordt op 
onze website gerapporteerd. 
 
Petit Paradis 
Aan de rand van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, ligt het nieuwe Petit Paradis – het 
kleine paradijs, een toekomstige Haïtiaanse leefgemeenschap. Het land van 6000 vierkante 
meter biedt een toekomstige leefruimte aan ca. 25 Haïtiaanse families. Het bijzondere 
hieraan is dat de woningen in de gemeenschap volledig opgetrokken worden uit bouwpuin, 
dat als gevolg van de serie aardbevingen in de afgelopen jaren, met name rondom Port-au-
Prince, een zware stempel op het milieu drukt. In samenwerking met De Mobiele Fabriek, 
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onder wiens noemer FairLife dit project uitvoert, is de eerste modelwoning door opgeleide, 
werkeloze slachtoffers van de rampen zelf gebouwd. Ondanks de Corona-crisis wordt er 
doorgewerkt, want de werkplaats is gezonder dan de zompige sloppenwijken en 
tentenkampen. 
 
Petit Paradis is een pilotproject met als doel onopgeleide, werkeloze slachtoffers van de 
serie rampen in de afgelopen jaren het recyclingvak en een nieuw systeem van bouwen te 
leren. Dat bouwpuin in Nederland staat voor hoogwaardig bronmateriaal voor hergebruik, 
werd aanvankelijk wantrouwend benaderd. Mensen die ingestorte gebouwen beklimmen 
om daar alles van waarde, waaronder hout en ijzer, realiseerden zich niet dat bouwpuin 
economisch vele malen interessanter is. Dat besef is nu groeiende en aangezien de pilot 
geslaagd genoemd kan worden, moet worden opgeschaald. 
 
Haïti Housing Community 
De Stichting Haïti Housing Community is onderdeel van de FairLife organisatie en is op basis 
van de grondslagen van de Nederlandse woningcorporatie opgericht en geschikt gemaakt 
voor sociale woningbouw voor gezinnen met kansarme jongeren. Zij wil hetzelfde proces 
ondersteunen als bij Petit Paradis (de mensen werken zelf mee aan de bouw van hun eigen 
woning), maar staat een meer machinale productie voor om voldoende volume te kunnen 
halen. Hiervoor is de corporatie vooralsnog volledig afhankelijk van donatie van geld en land. 
 
Kinderen Van De Staat! 
De wereld van jeugdzorg staat in brand. Uit het zicht van de maatschappij worden kansarme 
Nederlandse jongeren, waarvoor structurele opvang noodzakelijk is, systematisch 
onrechtmatig in detentie gehouden. FairLife ondersteunt het boek van onderzoekjournaliste 
Hélène van Beek, die planmatig waarheidsvinding op het gebied van de zorg voor jeugd in 
Nederland onderzoekt. De resultaten publiceert zij in haar boek ‘Kinderen Van De Staat’, uit 
te geven door Uitgeverij N.O.B.E.L. en gepland ter presentatie in september 2020. De als 
beleid gecamoufleerde bureaucratie wordt transparant en registreert de treurige gevolgen 
daarvan. De overheid heeft recent besloten slachtoffers schadeloos te stellen, wat bij velen 
overkomt als een treurige aflaat. Voor de cover van het boek ontwierp Street artist Judith de 
Leeuw een kunstwerk van 5,5 x 8,5 meter, dat in New York inmiddels genomineerd is tot 1 
van  de 10 meest kunstzinnige street art uitingen ter wereld.  
 
Profit to Purpose Programma 
FairLife en het THRIVE Institute zetten zich in voor een rechtvaardigere wereld, waarin de 
steeds groter wordende afstand tussen rijk en arm overbrugd wordt en werken eraan om 
van de individuele welvaart een collectief welzijn te maken. De basis voor een vitale 
toekomst is gelegen in het streven naar een rechtvaardigere verhouding tussen sociale-, 
ecologische- en economische betekenis, de ijkpunten in de betekeniseconomie. De race naar 
een zo hoog mogelijke individuele welvaart gaat wereldwijd ten koste van onmachtige 
kansarmen en een uitgeput milieu. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor 
het individu in welzijn voor velen. Zelfontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en financiële zelfstandigheid is het doel. 
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Gezamenlijk hebben wij een programma ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt op simpele 
wijze zelf in transitie te gaan. Doel van dit programma is om bij de BV NL een balans te 
brengen in de verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische waarden en 
daardoor een bijdrage te leveren aan de volgende doelen: 
 

a) het bevorderen van activiteiten om te voldoen aan de wereldwijde 
klimaatafspraken (Parijs, Madrid). 

b) het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en sociale inclusie. 
c) het stimuleren van lokale economieën. 

 
De door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals zijn voor ons een 
handvat om de gestelde doelen te behalen. Vanuit onze visie en doelstelling zien wij 8 SDG’s 
die ons binnen het programma kunnen helpen om op simpele wijze bedrijven aan de slag te 
krijgen met activiteiten gericht op onze doelen. 
 
Na de analyse van de bedrijfsprocessen komen er aandachtspunten naar boven. Het succes 
zit hem in het simpel en klein houden om voor de rest van het bedrijf (lees personeel) en de 
klanten, bewijs te leveren dat waarde kan worden toegevoegd. Hiertoe hebben wij een 
model ontwikkeld (het Impact Value Dashboard) dat op simpele wijze inzicht geeft in de 
impact die een bedrijf heeft op de 8 gekozen SDG’s. 

Financieel 
 
Vanwege de Corona crisis heeft Momentum Capital zich in 2020 als donateur 
teruggetrokken. De Stichting heeft daarop haar focus herijkt en een duidelijk beleid t.a.v. de 
uit te voeren projecten neergezet. Ook gaat het bestuur op zoek naar nieuwe funding 
(donaties) t.b.v. onder andere de activiteiten in Haïti. Daarvoor is het ook van belang om de 
ANBI status te behouden. 
 
De verwachting is dat de stichting in 2021 ongeveer 100.000 euro zal opgalen, die gebruikt 
zal worden t.b.v. het aan het werk houden van de mensen in Haïti en de uitgifte van het 
boek. De stichting heeft geen mensen in dienst en kent nauwelijks onkosten. De 
bestuursleden krijgen uitsluiten een onkostenvergoeding (vacatiegeld) van 500 euro per 
kwartaal. Hierdoor komt meer dan 90% van de inkomsten ten goede aan de projecten. 
 


