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** Pilkes is vanaf 2015 volledig klimaatneutraal **
We werken er hard aan de CO2-voetafdruk die we achterlaten door onze bedrijfsactiviteiten zo veel
mogelijk te reduceren. Helaas blijft er toch nog altijd CO2-uitstoot door ons toedoen. Denk maar aan
ons wagenpark, dat wel minder brandstof verbruikt, maar nog steeds CO2-uitstoot. Pilkes heeft
zichzelf tot doel gesteld om vanaf 2015 volledig klimaat neutraal te zijn. Klimaatneutraal ondernemen
betekent 0% uitstoot en geen negatieve impact hebben op het klimaat. Dit is te bereiken door CO2 te
compenseren door middel van klimaatcompensatie. Door ergens anders op de wereld CO2 te
reduceren helpen we ook het klimaat in Nederland. Pilkes is hiervoor een samenwerking aangegaan
met Climate Neutral Group en heeft gekozen voor het Goldstandard Cookstove Project in Oeganda.

Efficiënte houtskoolovens in Oeganda

Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken iedere dag op open vuur of simpele houtovens of
houtskoolovens. De houtskool of het hout dat wordt gebruikt veroorzaakt giftige stoffen, rook
en ook broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, die verantwoordelijk zijn voor
klimaatverandering. Bijna 2 miljoen mensen sterven jaarlijks door ziektes als gevolg van het
inademen van rook binnenshuis. Het zoeken van hout, inefficiënte koken en
gezondheidsproblemen gaat ten koste van andere huishoudelijke bezigheden, werk buitenshuis
en de opvoeding van de kinderen. Kinderen moeten hierdoor regelmatig helpen in het
huishouden, terwijl ze eigenlijk naar school horen te gaan.
Achtergrond
In Oeganda kookt ongeveer 94% van de huishoudens op het platteland op open vuur en in de
stedelijke omgeving op inefficiënte houtskoolovens. Dit leidt tot veel ontbossing en
klimaatverandering. De bodem kan minder goed water vasthouden en veroorzaakt erosie. Dit
heeft negatieve effecten op de landbouw. Arme families in Oeganda spenderen tot 15% van
hun inkomen aan houtskool of hout. Als zij zelf hout sprokkelen kost dit ongeveer 6 uur per
dag, die niet besteed kan worden aan betaalde arbeid. Allen factoren die de armoede in
Oeganda verergeren.
Dit project heeft tot doel klimaatverandering tegen te gaan en daarnaast de situatie voor de
lokale bevolking te verbeteren. In samenwerking met de lokale bevolking zijn efficiënte
houtskoolovens ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor de armste huishoudens. De productie
en de verkoop van deze ovens vindt lokaal plaats in heel Oeganda. Het project steunt
inmiddels een groot netwerk van lokale ondernemers, om een duurzame leveranciersketen op
te zetten en hun omzet te vergroten.

