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Verantwoording 2021
Een van de belangrijkste en langstlopende projecten van de Stichting is het project Petit
Paradis in Haïti. Helaas heeft in augustus 2021 opnieuw een zware aardbeving
plaatsgevonden en is door de onrust na de moord op de President het (werk)leven totaal tot
stilstand gekomen. Als gevolg hiervan heeft de Stichting besloten de activiteiten op de
productielocatie te staken en al het materiaal op een veilige plek te stallen. Sindsdien krijgt
het personeel een uitkering om in hun eerste levensbehoefte te kunnen blijven voorzien. Tot
op het schrijven van dit verslag is er nog geen verandering in de situatie in Haïti, waarbij
bendes het dagelijkse leven controleren. Vooralsnog gaat de Stichting door met het betalen
van de uitkeringen, zolang er donaties binnen bljiven komen.

Missie 2022
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
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.
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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.
Het welzijn van de mens en de natuur staat centraal in de economie die een groter
evenwicht bewerkstelligt tussen maatschappelijke-, ecologische- en financiële waarden.
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
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;
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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 2022 gewerkt aan de volgende projecten, die momenteel
in verschillende stadia van ontwikkeling verkeren.
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-auPrince, een zware stempel op het milieu drukt. In samenwerking met De Mobiele Fabriek,
onder wiens noemer FairLife dit project uitvoert, is de eerste modelwoning door opgeleide,
werkloze slachtoffers van de rampen zelf gebouwd. Petit Paradis is een pilotproject met als
doel onopgeleide, werkloze 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,
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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.
Zoals in de verantwoording is omschreven, staat het project door de slechte (gevaarlijke)
omstandigheden momenteel stil. Zodra de situatie verbetert, gaat het project verder als
opleidingscentrum, waarbij de donaties gebruikt worden om lokaal mensen op te leiden, die
op locatie leren huizen te bouwen en daarmee zelf verder aan de slag kunnen. De gebouwde
huizen kunnen dan later verhuurd worden.
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.
Voor 2022 zal de HHC de gebouwde huizen op locatie Petit Paradis verhuren aan de armere
bevolking (huur of huurkoop). Het huurpenningen worden dan weer gebruikt om de locatie
verder in te richten (paden, verlichting, groen) en voor het opleiden van de mensen.
Kinderen Van De Staat!
In 2021 heeft FairLife in samenwerking met uitgeverij N.O.B.E.L. het boek ‘Kinderen Van De
Staat’, uitgegeven. Voor 2022 heeft de Stichting tot doel om een zwartboek te gaan
samenstellen waarmee de politiek bewerkt kan worden om nu ook daadwerkelijk actie te
ondernemen. Er wordt momenteel met een donateur gesproken om dit te bewerkstelligen.
Profit & Purpose Programma
Gezamenlijk met Thrive hebben wij een programma ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt
op simpele wijze zelf in transitie te gaan van profit denken naar purpose denken. 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.
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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.
Het doel voor 2022 is om met 3 bedrijven (betaald) aan de slag te kunnen om hun bedrijf
Purpose gericht te maken.
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Financieel
Nadat in 2020 onze grootste donateur (vanwege Corona) was weggevallen, is het de
Stichting niet gelukt grote nieuwe donateurs te vinden. Wel zijn er enkele langdurige
partners die kleine bedragen doneerden. Voor 2022 hopen wij met enkele kleine acties
(zoals de Rubble Run) voldoende geld op te halen om in iedere geval de activiteiten in Haïti
te kunnen voortzetten. Daarvoor is het ook van belang om de ANBI status te behouden.
De stichting heeft geen mensen in dienst en kent nauwelijks onkosten. Hierdoor komt het
grootste deel van de inkomsten ten goede aan de projecten. De bestuursleden krijgen
uitsluitend een onkostenvergoeding (vacatiegeld) van 500 euro per kwartaal, hoewel deze
gezien de beperkte middelen ook wel eens wordt overgeslagen.
Financieel verslag 2020-2021
De Stichting is midden 2020 opgericht en in dat jaar werd nog geen jaarrekening opgesteld.
Vandaar hier de jaarrekening 2020 en 2021 samengevoegd.
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten en de uitgaven en worden verantwoord
in het jaar waarop ze betrekking hebben.
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