
Bij Peeze doen we alles net even anders dan dat je gewend bent. In onze branderij 
maken we met veel liefde en aandacht onze koffie. Niet gedreven door winst, maar 

door betrokkenheid. Want wij hebben een missie. Wij willen naast goede koffie 
maken, koffie goed maken. Koffie die niet alleen lekker smaakt, maar ook goed is 

voor de wereld om ons heen. Het is tijd voor andere koffie.

In deze factsheet nemen we je mee in de impact die we in 2022 dankzij alle Peeze 
koffieliefhebbers hebben kunnen realiseren. Samen maken we koffie anders!

Meer informatie over onze missie om van 
eerlijke koffie de norm te maken vind je op 
www.peeze.nl

Bedankt voor 
jouw Bijdrage 

in 2022

300.000 ltr
regenwater 

Opgevangen op het dak van de 
branderij, opgeslagen in watertanks 
onder de parkeerplaats en terug-
gegeven aan de bodem.

klimaat-
neutraal 
geBrand 

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

klimaat-
neutraal in 
de hele keten 

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

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

Co2 Co2 Co2

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 2021.

366 schone 
kooktoestellen in 
gebruik

448.000 kg hout 
bespaard (896 bomen) 

721 ton CO2
gecompenseerd

183 huishoudens 
met betere leefom-
standigheden

1.516
mensen bereikt

klimaat

+35%
De betaalde kiloprijs voor 
de koffieboeren lag in 2022 
35% hoger dan in 2021.

De koffie is ingekocht bij 
geselecteerde plantages 
en coöperaties in 

8 landen

$820.091
In 2022 hebben 
we onze koffie-
boeren ruim 
$820.000 meer 
betaald dan 
de reguliere 
wereldmarktprijs.

leefBaar inkomen 
Fairtrade heeft afgelopen 
jaar bij onze partner CEPRO 
Yanesha onderzoek gedaan 
naar de kiloprijs die boeren 
nodig hebben om een leefbaar 
inkomen te verdienen. 
Resultaten volgen in 2023. 

eerlijk

Wereldwijd is ca. 25% 
van de ingekochte koffie 
duurzaam gecertificeerd.  
(BRON: COFFEE BAROMETER 2020)

In 2022 was 97% van
de door Peeze ingekochte 
koffie en alle thee biologisch, 
Fairtrade en/of Rainforest 
Alliance gecertificeerd.

medewerkers
werken dagelijks met veel 
passie en toewijding aan 
jouw kop koffie.

man/vrouw 
verhouding

3500 kg
jute zakken zijn naar de 
tuinbouwsector gegaan 
voor hergebruik.

66

Alle Peeze theezakjes zijn 

ComposteerBaar  
en mogen bij het GFT.

koffiemachines 
hebben een 2e 
leven gekregen.

soCiaal werkgeversChap 

afvalvrij

herBruikBare 
koffieBekers 
Introductie van diverse 
herbruikbare koffiebekers als 
duurzaam alternatief voor 
wegwerp koffiebekers. 

1000kg koffie 
gedoneerd 
aan de voedselbank, 
waarmee we 1.550 gezinnen 
in de regio ondersteunen.

Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering maar ook in diverse koffieketens reduceren en 
compenseren we de CO2 uitstoot. Hoe dit zit voor jouw favoriete Peeze koffie vind je terug 

op het etiket via een van onderstaande 3 termen:

54 57% 43%

stage-
plekken 
vervuld

3

extra 
inkomsten 
door honing- 
produCtie 
Het project in Peru  
waarbij we 20 koffieboeren 
opleiden tot imker heeft 
voor hen in 2022 tot extra 
inkomsten geleid  
die gelijkstaan  
aan 85%. 

•hergeBruik van hitte
Door de warme lucht in ons 
brandproces te laten recirculeren, 
besparen we tot 70% energie t.o.v. 
conventionele koffiebranders. 

35% van ons 
wagenpark rijdt 
inmiddels op 
elektriciteit, waterstof 
of een hybride vorm. 

aanplantingsprojeCt
Om o.a. de CO2-opname en biodiversiteit te verbeteren 
hebben we samen met Ouwehands Dierenpark 4.320 
bomen van 9 verschillende, veelal inheemse soorten 
aangeplant op 5 koffieplantages in Peru.

refurBish & reuse

CirCulair geld 
Bij Peeze kun je betalen met circulair geld, 
zoals Uniteds en het Arnhems Hert.

lees 
meer

https://www.unitedeconomy.nl
https://arnhemshert.nl

