Maak met jouw bedrijf een wereld van verschil
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in het leven van kinderen!

Over UNICEF Business Buddies
UNICEF gelooft sterk in de kracht van samenwerkingen.
Wij verbinden ons met multinationals, grote en kleine
Nederlandse bedrijven en organisaties, op allerlei
verschillende manieren. Speciaal voor het Nederlands
bedrijfsleven presenteren we UNICEF Business Buddies.
Als bedrijf ben je onlosmakelijk verbonden met kinderen. Of
het nu gaat om de kinderen van je medewerkers, kinderen
die betrokken zijn bij de grondstoffen, producten of diensten
die je inkoopt, of kinderen die jouw consument zijn.

Wil jij een positief verschil maken? Zoek je een manier om
de maatschappelijke betrokkenheid van je bedrijf uit te
dragen? En geloof jij er ook in dat een kind moeten kunnen
zijn? Word dan UNICEF Business Buddie! Met een jaarlijkse
bijdrage (vanaf € 2.500) verbeter je de levens van kinderen
op een concrete en resultaatgerichte manier. Samen met
andere betrokken bedrijven draag je bij aan innovatieve en
impactvolle programma’s: Can’t Wait to Learn in Soedan,
Plastic Bricks in Ivoorkust of Klimaatslimme dorpen in
Madagaskar. Samen zetten we ons in om de levens van
kinderen duurzaam te verbeteren.

Als ondernemer wil ik graag bijdragen aan een wereld voor kinderen waarin fun
en vrolijkheid mogen bestaan. We zijn daarom vereerd om als UNICEF Business
Buddie mee te helpen aan een fijnere wereld voor iedereen.
Lynn Burgman, The Gift Label

Voordelen als UNICEF Business Buddie
Medewerkers betrokkenheid

Materialen voor communicatie

Trotse medewerkers

Toegang tot UNICEF events

Inzicht van effect bedrijfsvoering op
kinderrechten

Donatie kiezen & resultaten terugkoppeling

Inspiratiebron voor klanten en relaties

Netwerkborrels organiseren met UNICEF

Belastingvrij geven

Up-to-date over UNICEF campagnes

Als Business Buddie krijg je inzicht in de resultaten van je steun en je leert
andere gelijkgestemde ondernemers kennen
David Jacobs, Art of Automation
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Aan deze projecten dragen UNICEF Business Buddies bij:
Can’t Wait to Learn is een innovatief onderwijsproject in Soedan waarbij kinderen
leren lezen, schrijven en rekenen met behulp van tablets op zonne-energie. In
Soedan gaan 3 miljoen kinderen niet naar school. Dat bemoeilijkt de ontwikkeling
van Soedanese kinderen en jongeren enorm. Met Can’t Wait to Learn zorgt UNICEF,
samen met de Soedanese overheid en partners, ervoor dat kinderen in afgelegen
gebieden toegang hebben tot digitaal onderwijs. Bovendien bouwen we samen met
gemeenschappen nieuwe klaslokalen, waar kinderen veilig kunnen spelen en leren.
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Can’t Wait to Learn in Soedan

Dit is de impact van jouw steun
• Voor € 10.000 plaatst UNICEF zonnepanelen voor tien klaslokalen.
• Voor € 25.000 bouwt UNICEF vier klaslokalen, zodat 160 jongens en meisjes
naar school kunnen gaan.
• Voor € 50.000 delen wij 3.000 tablets uit aan nieuwe scholen, zodat kinderen
leren lezen, schrijven en rekenen.

Plastic Bricks is een duurzaam project in Ivoorkust, waarbij plastic afval wordt
gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen. Ivoorkust heeft een enorm afval
probleem. Slechts vijf procent van het plastic wordt verkocht voor recycling, vooral
door vrouwen. Helaas levert dit hen veel te weinig op. Tegelijkertijd gaan er in
Ivoorkust 1,6 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. De fabriek van UNICEF
koopt het plastic afval voor een eerlijke prijs in bij de vrouwen. Vervolgens wordt het
verwerkt tot bouwstenen, waarmee nieuwe klaslokalen worden gebouwd.
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Plastic Bricks in Ivoorkust

Dit is de impact van jouw steun
• Voor € 10.000 bouwt UNICEF een nieuw klaslokaal van plastic bouwstenen.
• Voor € 22.500 traint UNICEF 25 vrouwen en jongeren in het verzamelen,
veilig opslaan en verwerken van plastic afval. Ook krijgen zij een training in
ondernemerschap.
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Klimaatslimme dorpen is een project waarbij twintig kwetsbare dorpen in het arme
en droge zuiden van Madagaskar steun krijgen om ‘klimaatslimmer’ te worden.
UNICEF investeert onder meer in duurzame voorzieningen voor water en energie.
Bovendien stimuleren we een lokale circulaire economie, en vergroten we de kennis
ter plaatse, óók van kinderen. Zij leren hoe ze hun leefomgeving veilig en duurzaam
kunnen inrichten en gebruiken. Zo krijgen deze kinderen de kans een beter leven op
te bouwen en hun lokale gemeenschap te versterken.
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Klimaatslimme dorpen in Madagaskar

Dit is de impact van jouw steun
• Voor € 2.500 kan UNICEF ruim 300 kinderen les geven over
klimaatverandering en -adaptatie.
• Voor € 10.000 kan UNICEF zo’n 125 kinderen helpen met duurzame
watersystemen.
• Voor € 15.000 kan UNICEF één dorp voorzien van composttoiletten, inclusief
de training van lokale ondernemers in het onderhoud ervan.

Word UNICEF Business Buddie! unicef.nl/businessbuddies
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