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1. Algemeen
Naam van de instelling:

Stichting Nature’s Pride Foundation

RSIN/Fiscaalnummer:

852381554

Nummer Kamer van Koophandel:

56965443

Adres
Honderdland 611
2676 LV Maasdijk
Holland
Doel
De stichting heeft als doel om de duurzame productie en consumptie te bevorderen van exotische
groenten en fruit wereldwijd alsmede de verbetering van de levensstandaard van belanghebbenden
in de keten, zijnde boeren, werknemers, hun families en gemeenschappen in de landen van origine en
tot aan de eindgebruiker, alles in de ruimste zin van het woord en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleid
De visie van de Nature's Pride Foundation is het bevorderen van een gezonde levensstijl en kansrijke
leefomgeving voor iedereen. In haar dagelijks werk helpt de Nature’s Pride Foundation actief de
levensstijl en leefomgeving van gemeenschappen te verbeteren door middel van financiële steun aan
diverse projecten.
De Nature’s Pride Foundation focust zich in haar eerste beleidspijler op het verhogen van het
bewustzijn en uitvoeren van projecten ter bevordering van een gezonde levensstijl, zowel in landen
van oorsprong als in afzetmarkten in Europa. Projecten zijn onder andere gericht op het beschikbaar
maken van meer groenten en fruit voor kwetsbare groepen en op het verhogen van het bewustzijn
van de voordelen van een gezonde levensstijl bij kinderen, jongeren, en hun ouders.
In haar tweede beleidspijler werkt de Nature’s Pride Foundation aan duurzaam telen in het landen van
oorsprong. Hieronder vallen bijvoorbeeld projecten die op een vooruitstrevende manier het welzijn
van werknemers bevorderen of projecten die bijdragen aan het duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen die het welzijn van gemeenschappen raken zoals water en landbouwgrond.
In deze tweede pijler voert de Nature’s Pride Foundation projecten uit met als doel kennis en
methodologieën te ontwikkelen die vervolgens breder gedeeld kunnen worden in de groenten en fruit
sector of in een specifieke regio. Doel van interventies in deze tweede pijler is de performance van de
groenten en fruit sector als geheel naar een hoger niveau te tillen voor wat betreft het welzijn van
mens en milieu.
Educatie, bewustwording, en concrete actie door middel van projecten met lokale partners zijn
sleutelwoorden in het dagelijks werk van de Nature’s Pride Foundation. De stichting heeft geen
winstoogmerk en werft geen gelden.
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Bestuurders
1. Molendijk, E.
2. Duijnisveld, M.
3. Iwaarden van, C.
4. Wegman, J.

(voorzitter, tot 25.08.2020)
(penningmeester, tot 25.08.2020)
(secretaris)
(tot 07.10.2020)

Raad van Advies:
1. Van Heyningen, F.
2. De Bock-Smit, M.

(tot 25.08.2020)
(toegetreden tot Bestuur als voorzitter per 25.08.2020)

Beloning van de bestuurders
De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader
van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Er is geen
personeel in dienst.
Activiteitenverslag
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2. Balans per 31 december 2020
Balans per 31 december 2020 na verwerking voorstel resultaatbestemming

€
31-12-2020

€
31-12-2019

Activa
Vorderingen
Liquide middelen

0
668.418
668.418

10
670.862
670.872

Overige reserves

545.413

470.822

Leningen

100.000
23.004
668.418

200.000
50
670.872

Passiva

Kortlopende schulden
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3. Staat van baten en lasten over 2020
€
2020
Inkomsten
Nog te ontvangen rente
Doelbijdrage Stichting

€
2019

0
238.142
238.142

10
175.214
175.224

15
18.178
5.730
23.923

50
29.122
0
29.172

Inkomsten minus uitgaven

214.219

146.052

Af: toegekende projectbijdragen

139.627

159.801

74.592

-13.750

Uitgaven
Bankkosten
Administratiekosten
Nog te ontvangen facturen

Resultaat
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4. Toelichting op de publicatiestukken 2020

Inkomsten
€
Nog te ontvangen rente

-

Doelbijdrage Stichting
Donaties Nature's Pride
Donaties Nature’s Cross / Family Day
Overige donaties

107.650
5.540
124.952
238.142

Uitgaven
€
Bankkosten

15
15

Administratiekosten
Diverse kosten
Advieskosten
Reiskosten
Salarissen
Bank/rentekosten
Verzekeringen
Opleidingen

2.970
20.500
71
368
23.908
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5. Toegekende projectbijdragen 2020

Toelichting
Stichting Groente & Fruit Brigade - Voedselbank
De Nature’s Pride Foundation heeft een donatie gedaan aan de Groente & Fruitbrigade waarmee zij
een compacte vrachtwagen heeft aangeschaft. Met deze wagen kan de Groente & Fruitbrigade zelf
rechtstreeks groente en fruit op bij donateurs ophalen en de logistiek beter plannen.
Willem van Prooijen, voorzitter van de Groente & Fruitbrigade is enthousiast: ‘Nature’s Pride is één
van de trouwste en belangrijkste leveranciers van de Groente & Fruitbrigade. Wekelijks krijgen wij van
hen avocado en mango geleverd. Onze samenwerking, ruim 2 jaar oud, krijgt nu een extra impuls
dankzij de financiële support uit de Nature’s Pride Foundation. Hiermee kunnen we de aanvoer vanuit
leveranciers efficiënter inrichten. Ons volume zal toenemen tegen lagere logistieke kosten’.
Ook de Nature’s Pride Foundation is verheugd over de samenwerking met de Groente & Fruitbrigade.
Erik Molendijk, voorzitter van de Foundation: ‘Nature’s Pride Foundation ondersteunt projecten die
bijdragen aan een gezonde levensstijl en kansrijke leefomgeving. We doen veel projecten in landen
waar onze exotische groente en fruit vandaan komen. Daarom is het mooi om nu in eigen land een
prachtig initiatief als de Groente & Fruitbrigade verder op weg te helpen’.
Na selectie op kwaliteit levert de Groente & Fruitbrigade partijen groente en fruit door aan
distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Hierdoor worden de voedselpakketten voor
klanten van voedselbanken voorzien van meer verse, gezonde producten.
https://www.naturespride.eu/nl/nieuws-blogs/nieuws/meer-groente-en-fruit-voor-voedselbankendankzij-donatie-nature-s-pride-foundation

GAIN - Global Alliance for Improved Nutrition
Nature's Pride Foundation (NPF) en Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) zijn vandaag een
nieuwe samenwerking aangegaan waarbij wordt gestreefd naar een betere gezondheid door het
bevorderen van betere voeding voor werknemers in de groente- en fruitsector.
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De samenwerking omvat meerdere pijlers. Een daarvan is het vertalen van GAIN’s Nutrition at Work
Handbook naar vier talen en het dan openbaar beschikbaar te maken. De samenwerking zal ook via
een reeks webinars en artikelen een betere voeding stimuleren in de groente- en fruitsector. Ten derde
zal Nature’s Pride in samenwerking met telers in Peru en Zuid-Afrika, programma’s ontwikkelen met
betrekking tot de voeding van werknemers.
Een goede voeding is de basis van de gezondheid en daarom ook van de levenskwaliteit. Wereldwijd
lijden 1 op 3 mensen aan tenminste één bepaalde vorm van ondervoeding. Dit heeft een aanzienlijke
invloed op de levenskwaliteit en is een uitdaging voor werkgevers, want het vertaalt zich in verlies aan
productiviteit en potentieel. 58% van de volwassen wereldbevolking is een derde van de tijd aan het
werk, daarom is gezondheid op het werk in sterke mate bepalend voor het algemene welzijn. Bedrijven
in landen met lage en middeninkomens verliezen collectief tussen de $ 130 miljard en $ 850 miljard
als gevolg van productiviteitsverlies dat wordt veroorzaakt door ondervoeding. Dit staat gelijk aan 0,4
- 2,9% van het gezamenlijke bruto binnenlands product van die economieën.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/peru-zuid-afrika-gain

Vegetable gardens - Horizonte Corporativo
Om de voeding van kinderen te verrijken hebben telers Agrícola Cerro Prieto en Agrícola Don Ricardo
op vier publieke scholen moestuinen aangelegd. Cerro Prieto heeft dit gedaan nabij Chiclayo, ten
noorden van Lima; Don Ricardo in Ica, ten zuiden van Lima. Don Ricardo heeft het project uitgevoerd
in samenwerking met Horizonte Corporativo, een NGO die de bewoners in de regio goed kent.
Telers hebben naast geld ook tijd en kennis in de projecten geïnvesteerd. Experts van de telers hebben
meegedacht over geschikte soorten groenten en fruit en de aanleg van druppel irrigatie. Vrijwilligers
van de telers hebben samen met de kinderen, hun ouders en docenten verwaarloosde stukken grond
van de scholen omgetoverd tot moestuinen. Hier groeien nu onder andere spinazie, bloemkool,
broccoli, peulen, kruiden, mango, avocado, bananen en maracuja.
Kort geleden was het tijd voor de eerste oogst. De kinderen waren door het dolle heen. Speciale
comités van scholieren zijn in het leven geroepen voor het onderhoud. Ieder heeft een eigen taak:
bijvoorbeeld het irrigeren, onkruid wieden, het maken van compost en het recyclen van plastic. Het
enthousiasme is enorm.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/peru-peruaanse-kinderen-oogsten-eengezonde-lunch

Nutrition and medical care - Fundacion Ninos del Arco Iris
De Nature’s Pride Foundation werkt al lang samen met Fundación Niños del Arco Iris (FUNDAI) in Peru.
De samenwerking richt zich op drie belangrijke onderwerpen: betere voeding en gezondere
eetgewoonten thuis en op school, verbeterde gebitsverzorging en het stimuleren van veilige en
hygiënische huizen voor kinderen.
De uitbraak van COVID-19 aan het begin van 2020 heeft ons jaarplan met FUNDAI compleet overhoop
gehaald.
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Vrijwel alle ouders van de schoolkinderen verloren hun inkomen, omdat de meeste van hen werkzaam
zijn in de informele economie. Omdat het land in lockdown was, konden ze geen inkomen verwerven.
Niet lang daarna begon bij de school en het medisch centrum nieuws binnen te komen over verhoogd
alcoholgebruik, huiselijk geweld, stress en depressie onder ouders. Doordat de scholen in Peru waren
gesloten (en dus ook die van FUNDAI), liepen kinderen verhoogd risico op ondervoeding en huiselijk
geweld. Daarnaast bestond er een hoog risico op uitsluiting van onderwijs, omdat 95% van de kinderen
niet over een internetverbinding beschikte om lessen via Zoom te volgen.
Er moest snel iets gebeuren. FUNDAI greep direct in en ontwierp samen met de NP Foundation een
nieuw jaarplan. Noodvoedselpakketten werden verstrekt aan degenen die daaraan de grootste
behoefte hadden. Lessen werden via radio en WhatsApp aangeboden. Er werd psychologische
ondersteuning aangeboden en gezinnen werden thuis bezocht om hulp te bieden. In totaal konden
bijna 5000 mensen lessen via radio-uitzendingen volgen, werden 1400 voedselpakketten en 1250
sanitaire sets uitgedeeld en kregen 93 gezinnen bezoek aan huis en psychologische ondersteuning.
We feliciteren het FUNDAI-team met hun heroïsche inspanningen om de gemeenschap in deze
moeilijke tijden te ondersteunen. Jullie inspireren ons enorm en we zijn vereerd om jullie partner te
zijn!
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/peru-nature-s-pride-foundation-biedtondersteuning-om-de-impact-van-covid-19-te-verlichten

Nutrition Ivory Coast - Ivoire Development Durable
Wat je eet is van invloed op hoe je je voelt Veel mensen eten niet gevarieerd genoeg. Dit leidt vaak tot
bloedarmoede, obesitas en andere gezondheidsproblemen. Deze situatie is ook van toepassing op
Ivoorkust.
De werknemers van onze mangoteler brengen meestal hun eigen lunch mee naar het werk. Deze
bevatten vaak onvoldoende voedingswaarden en zijn niet altijd even hygiënisch. In samenwerking met
onze teler, de overheid van Ivoorkust en een gespecialiseerde ngo is de Nature’s Pride Foundation een
project begonnen om werknemers (waarvan 90% bestaat uit vrouwen onder de 30) te helpen bij het
eten van gezondere voeding.
Aan de hand van kooklessen hebben 140 werknemers geleerd hoe ze een gebalanceerde maaltijd, rijk
aan vitaminen en mineralen kunnen bereiden met plaatselijk verkrijgbare producten. Er is ook een
personeelskantine geopend waar werknemers elke dag van het mangoseizoen kunnen genieten van
een voedzame lunch.
Een evaluatie aan het einde van het seizoen toonde aan dat het programma door meer dan 80% van
de werknemers zeer werd gewaardeerd en het ook in het volgende seizoen graag verwelkomen.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/ivoorkust-voedzame-maaltijden-voorwerknemers

Eco-schools - Fondation Sanady
Begin 2019 is het educatie project in Marokko van start gegaan waarvoor tijdens de Nature’s Cross
2018 geld is ingezameld. In de eerste fase van het project hebben 4000 leerlingen van 7 scholen
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interactieve lessen gekregen over wetenschap (bijvoorbeeld het zonnestelsel en insecten) en zijn zij
op culturele excursies geweest naar de hoofdstad Rabat.
Deze activiteiten vinden plaats in het kader van een programma dat als doel heeft leerlingen een
bredere kennis en interpersoonlijke vaardigheden te geven. Een ander belangrijk component van het
programma is om duurzame leeromgevingen op scholen te creëren. Scholen nemen maatregelen om
het internationaal erkende ‘Eco-label’ te behalen. Daarvoor verbeteren ze bijvoorbeeld het afval,
water en energie beheer en wordt er naar de voeding op en biodiversiteit rondom scholen gekeken.
De Kenitra regio in Noord-West Marokko, waar Nature’s Pride blauwe bessen koopt, is een arm gebied.
Scholen hebben geen middelen om andere thema’s dan lezen, schrijven en rekenen te onderwijzen.
Dit programma, dat de Nature’s Pride Foundation samen met Roy Agri Maroc and de lokale NGO
Sanady uitvoert, is er op gericht leerlingen een rijker en gevarieerder lesaanbod te geven, dat bijdraagt
aan een beter begrip van de wereld om hen heen.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/marokko-interactieve-lessen-prikkelennieuwsgierigheid-van-marokkaanse-kinderen

Ica Catchment Passport
De Nature’s Pride Foundation werkt samen met IDH, The Sustainable Trade Initiative, om een
methodologie te ontwikkelen voor internationale waardeketens om hen te stimuleren op een
positieve wijze stroomgebieden met hoge waterstress te benaderen.
Over de hele wereld krijgt men met steeds meer uitdagingen op het gebied van water te maken, omdat
weerpatronen aan verandering onderhevig zijn en de wereldbevolking en consumptie blijven
toenemen. Vaak maken honderden, of zelfs duizenden actoren (zowel openbaar als privé) gebruik van
water uit hetzelfde stroomgebied. Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van water vereist
samenwerking van iedereen. Dit blijkt geen eenvoudige opgave te zijn.
IDH en de Nature’s Pride Foundation hebben een beroep gedaan op waterdeskundig bedrijf Good Stuff
International om te onderzoeken of hun Catchment Passport© methodologie kan helpen bij het
stimuleren van de samenwerking tussen alle actoren in de waardeketen. Een Catchment Passport©
verzamelt essentiële informatie inzake een stroomgebied op een technische en niet-politieke wijze.
Dit is een beginpunt voor belangrijke aandeelhouders (zowel lokaal als internationaal) om te beginnen
met het ontwikkelen van een gedeelde visie voor verantwoord waterbeheer in een stroomgebied, het
bepalen van stappen die nodig zijn om dat te bereiken, en om rollen en verantwoordelijkheden toe te
wijzen. Hoewel dit een proces is dat tijd en toewijding kost, is een visie voor waterbeheer die door alle
actoren in het stroomgebied wordt gedeeld, de enige echte manier om de watersituatie in een
stroomgebied te verbeteren, naast alle afzonderlijke handelingen die telers op hun eigen land kunnen
ondernemen.
Tijdens het laatste kwartaal van 2020 is deze methodologie getest in Ica (Peru), waarbij de
procesontwikkeling en reacties van belangrijke aandeelhouders positief waren. De Nature’s Pride
Foundation en IDH streven ernaar om deze methodologie voor inzicht in stroomgebieden en de aanpak
voor een positieve benadering van internationale aandeelhouders verder te ontwikkelen en
aandeelhouders in de Europese markt in 2021 verder te betrekken.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/het-testen-van-catchment-passports-omsamenwerking-mogelijk-te-maken-in-gebieden-met-hoge-waterstress
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WASH in Caraz and Ica
Met de doorlopende impact die COVID-19 heeft op Peru, heeft de Nature’s Pride Foundation een
beroep gedaan op hun toegewijde telers om de toegang tot water in kwetsbare gemeenschappen te
verbeteren. Toegang tot water, sanitatie en hygiëne (oftewel WASH) is essentieel om de verspreiding
van COVID-19 tegen te gaan.
Tot dusverre zijn er twee projecten goedgekeurd: een van die twee vindt plaats in de hoge Andes van
het Caraz-gebied, waar een landbouwgemeenschap van 560 kleinschalige boeren ons peulen levert
middels onze teler FairFruit. Het project zal sanitaire voorzieningen in de gemeenschapsschool en op
de velden verbeteren. De mensen uit de gemeenschap ontvangen ook trainingen en sanitaire sets.
Het andere project wordt in het zuiden uitgevoerd, in de buurt van Ica. Hier verbetert onze
aspergeleverancier ProAgro een medische post waar dagelijks twee dozijn mensen met COVID-19 en
andere medische klachten worden behandeld. Onderdeel van de werkzaamheden zijn onder andere
het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en de algemene infrastructuur van de post.
Samen kunnen we de hygiëne verbeteren en COVID-19 zo goed als het kan inperken.
https://www.naturespride.eu/nl/duurzaamheid/projecten/peru-wash
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6. Gebudgetteerde projectbijdragen 2021
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7. Toelichting op de publicatiestukken 2020
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden
slechts opgenomen voor zover zij per balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en negatieve
resultaten die hun oorsprong vinden voor het einde van het voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden. verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Omrekening vreemde valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. De uit de omrekening per balansdatum voortkomende koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.
Personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Lening
De jaarlijkse vrijval van de lening, € 100.000, is toegevoegd aan de ‘Doelbijdrage Stichting’.
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