Bedankt voor
jouw bijdrage in 2021
Bij Peeze vinden we dat koffie eerlijker kan. Koffie die niet alleen geweldig smaakt, maar de boeren ook
een echt eerlijke prijs betaalt. Koffie die klimaatneutraal geproduceerd en gebrand wordt, met zo min
mogelijk afval. Want koffie kan eerlijker. Moet eerlijker. En daar zijn we dagelijks mee bezig. Dit kunnen
we alleen doen dankzij partners en relaties zoals jij, die bewust kiezen voor Peeze koffie.
2021 was een bewogen jaar, waarin we ondanks de uitdagende marktomstandigheden toch een
aantal impactvolle stappen hebben kunnen nemen. Graag delen wij onze impact in 2021 aan de
hand van onze pijlers: Eerlijk, Klimaat en Afvalvrij.

eerlijk
$116.619,99
In 2021 hebben we onze
koffieboeren ruim €100.000
meer betaald dan de
reguliere
wereldmarktprijs. Een stap
op weg naar
een leefbaar
inkomen voor
alle koffieboeren.

9 landen
De koffie is ingekocht bij
geselecteerde plantages
en coöperaties in 9 landen,
waarmee we gemiddeld al
8 jaar samenwerken.

De true
price van
koffie

25%

Wereldwijd is ca.
van de ingekochte koffie
duurzaam gecertificeerd.
(BRON: COFFEE BAROMETER 2020)

We zijn een onderzoek
gestart naar de verborgen
milieu-impact van
koffieproductie, als
onderdeel van de échte
prijs van koffie.

20
imkers
In Peru hebben we 20
koffieboeren opgeleid
tot imker. Dit resulteert
in extra inkomsten
voor de boeren door
honingproductie en
actieve bestuiving van de
koffiebloesem.

99,4%

Bij Peeze is
van de ingekochte koffie
duurzaam gecertificeerd.
De ongecertificeerde
koffie is exclusieve
specialty koffie afkomstig
van gespecialiseerde
plantages.

klimaat
CO2

CO2

Klimaatneutraal
gebrand
Door een combinatie van
reductie en compensatie,
branden en leveren we al
onze koffie CO2-neutraal.

CO2

Klimaatneutraal
in de hele
keten

Klimaatpositief
in de hele
keten

Al onze Fairtrade koffies zijn
zelfs CO2-gecompenseerd
van plantage t/m levering.

Voor onze nieuwe
Bean Impact compenseren
we 1,5x meer CO2 dan dat
we uitstoten in de hele
keten.

In onze branderij maken we uitsluitend gebruik
van

100% traceerbare
windenergie

De impact van ons CO2-compensatieproject op de koffieplantages
in Ethiopië afgelopen jaar, naar aanleiding van onze uitstoot in 2020.

256 schone

128 huishoudens

kooktoestellen in
gebruik

1.064

met betere leefomstandigheden

315.000 kg hout
bespaard (629 bomen)

mensen bereikt

506 ton CO2
gereduceerd

Compensatie vindt plaats middels Fairtrade Carbon Credits,
waarbij een eerlijke prijs betaald wordt die alle kosten van het klimaatproject dekt.
Daarnaast zijn de lokale huishoudens eigenaar van de Fairtrade Carbon Credits en betalen
hiermee hun kooktoestel af. Voor meer informatie: www.fairclimatefund.nl

100.000

ltr
regenwater

40 bomen
geplant op Green Friday, als
tegengeluid voor Black Friday

Opgevangen op het dak van de
branderij, opgeslagen in watertanks
onder de parkeerplaats en in de
zomer teruggegeven aan de bodem.

Afvalvrij

49

machines
hebben een 2e
leven gekregen.
Onderzoek naar de inzet van

3200 kg

reusable
verpakkingen in samenwerking met Searious
Business.

jute zakken zijn naar de
tuinbouwsector gegaan
voor hergebruik.

composteerbaar
Alle Peeze theezakjes zijn voortaan composteerbaar en kunnen bij het GFT.

Introducties
Bean Impact
In februari lanceerden we onze
Bean Impact koffie.
Bijzonder duurzame
koffiebonen uit Peru,
als voorbeeld voor
de koffiesector.

Nieuwe
verpakkingen
In november kreeg onze koffie een
nieuw jasje. Een opvallend f ris design
dat duidelijk uitdraagt wie Peeze is
en waar jij met de koffie direct aan
bijdraagt.

Wil je meer informatie, heb je vragen of juist hele goede
ideeën over dit impact overzicht? Laat het ons weten!
Koffiebranderij Peeze

