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Inleiding 
 
Als aanbieder van avontuurlijke groepsrondreizen weten wij als geen ander wat het effect van 
reizen op de sociale- en natuurlijke leefomgeving van onze bestemmingen kan zijn. Het is dan 
ook onze ambitie, en onze plicht, om reizen te ontwikkelen waarin mens, milieu, cultuur en 
natuur centraal staan. We doen ons uiterste best de positieve impact van toerisme te 
vergroten en de negatieve impact zo klein mogelijk te maken, zodat ook de volgende 
generaties kunnen genieten van authentieke, avontuurlijke rondreizen. 

 
Duurzaam ondernemen, verantwoord reizen en daarmee respect voor mens, 
dier en natuur zit ons in de genen. In alle afdelingen binnen de organisatie zit het 
verweven in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit heeft onder andere geresulteerd 

in een Travelife certificaat. Wij ‘verduurzamen’ niet alleen onze reizen, maar handelen zowel 
in- als extern zo duurzaam mogelijk. Dat verwachten wij ook van onze partners en we helpen 
onze reizigers hierbij. Uiteraard toetsen we ons zelf keer op keer om te zien of wij de belofte 
die wij onszelf, onze klanten en de komende generaties gedaan hebben, nog waar maken. We 
streven continu naar verbeteringen. Dat houdt ons scherp en betrokken. 
 

Vorig jaar hebben we een belangrijk besluit genomen als het gaat om het 
verder verduurzamen van ons aanbod. Sawadee compenseert sindsdien 
namelijk standaard de CO2-uitstoot van al zijn reizen. Dit geldt zowel voor de 
retourvluchten naar de bestemming, als voor alle vormen van transport tijdens 
de reis en het volledige verblijf op de plaats van bestemming. Met de keuze om 

dit voor al onze reizigers te doen, hebben we samen met onze partners een belangrijke stap 
gezet in het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgassen. 
 
Voor reizigers die duurzaamheid en CO2-compensatie ook een warm hart toedragen, bieden 
we de mogelijkheid tot een eigen vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage steunen wij diverse 
projecten, die zorgen voor een gezondere aarde, betere leefomgevingen en een goede 
toekomst voor velen. Zowel hier dicht bij huis als op onze bestemmingen.  
 
In dit jaarverslag staan de CO2-compensatie en 
vrijwillige bijdrage van onze klanten centraal. 
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1. CO2 compensatie 
vertrekkende reizen in de periode van 1 oktober 2018 – 30 september 2019  

 
In de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 
hebben we zo’n 24.000 ton CO2-uitstoot gecompenseerd 
voor onze reizigers. We hebben hierbij gekozen voor een 
samenwerking met South Pole Group, waarbij we drie 
compensatieprojecten hebben geselecteerd, op verschillende 
plekken in de wereld: 

 

 Zonne-energie in Thailand: De zonnepanelen van het Siam project in Thailand wekken 
per jaar gemiddeld 148.477 MWh groene stroom op waardoor schadelijke CO2-
uitstoot vermeden wordt. In de provincies Saraburi and Kanchanaburi in het hart van 
Thailand waar men voornamelijk van de landbouw leeft, zijn op tien verschillende 
plekken zonneparken gebouwd met een totaal vermogen van 104,7 megawatt. 

 Schone kookovens in Ghana: In Ghana wordt per hoofd van de bevolking het meeste 
houtskool van heel West-Afrika gebruikt. Het Toyola cookstove project is gericht op 
het efficiënt en goedkoop produceren van schonere en zuinigere kookovens, zodat ook 
armere families de mogelijkheid hebben om deze aan te schaffen. 

 Windkracht in Taiwan: Taiwan is bijna volledig afhankelijk van geïmporteerde fossiele 
brandstof. Daarom is er een grote behoefte aan schone energie die lokaal 
geproduceerd wordt. Het Guanyin wind project aan de noordwestkust van Taiwan 
wekt op een duurzame manier schone energie op, waardoor er minder brandstoffen 
geïmporteerd en verbrand hoeven te worden. 
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2. Vrijwillige bijdrage van onze  klanten 
 
Voor reizigers die duurzaamheid en CO2-compensatie ook een warm hart toedragen, bieden 
we de mogelijkheid tot een eigen vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage steunen wij diverse 
projecten, die zorgen voor een gezondere aarde, betere leefomgevingen en een goede 
toekomst voor velen. Zowel hier dicht bij huis als op onze bestemmingen.  
 
Op de volgende pagina’s je alles over de projecten waarin we dit geld afgelopen jaar hebben 
geïnvesteerd, waarbij Wakibi met een donatie van €20.000 de voornaamste is. 
 

2.1 Wakibi 

Sawadee is onlangs een partnership aangegaan met Wakibi. Wakibi is 
een ambitieuze non-profit organisatie die initiatiefrijke ondernemers 

in ontwikkelingslanden ondersteunt met microkredieten. Dat doen ze door kredietverleners 
wereldwijd en ondernemers in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden via Wakibi.nl. 
 
Hoe werkt het? 
Op het Wakibi platform presenteren ondernemers zichzelf én hun project. Denk aan een 
Indiase boer, die met een nieuwe koe beter in staat is zijn gezin te onderhouden. Of een 
alleenstaande vrouw die kleding wil inkopen voor haar tweedehands kledingwinkel. 
Particulieren of bedrijven kunnen vervolgens een microkrediet verlenen voor deze projecten. 
Dit bedrag wordt in stappen terugbetaald. 
 
Op welke wijze heeft Sawadee geïnvesteerd in Wakibi? 
Op 30 september 2019 heeft Sawadee €20.000 geschonken aan Wakibi. Wakibi leent dit 
bedrag de komende 5 jaar doorlopend uit aan ondernemers in landen over de hele wereld (zie 
Bijlage 1). De sectoren waarin deze ondernemers werkzaam zijn, zijn primair Scholing, 
Huisvesting & Transport en secundair Landbouw, Voedsel & Kunst. Twee keer per jaar 
publiceert Sawadee een rapport op zijn  website over de projecten waaraan uitgeleend is en 
de hoogte van het totaal uitgeleende bedrag.  
 
Na het eerste jaar valt 1/5e van het geschonken bedrag vrij aan Wakibi, zij mogen dit geld 
gebruiken om hun voortbestaan te kunnen waarborgen. Wakibi wordt hoofdzakelijk gerund 
door vrijwilligers, waardoor 100% van de leenbedragen direct naar de projecten gaan. Alleen 
de directeur - die zich fulltime voor Wakibi inzet - wordt gesponsord door externe partijen. 
Daarnaast heeft Wakibi diverse kosten om te kunnen blijven doen wat ze doen. Denk 
bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en onderhouden van de website, marketing kosten om 
zoveel mogelijk nieuwe geldverstrekkers aan zich te kunnen binden en administratieve 
verplichtingen (keurmerken, verzekeringen voor de vrijwilligers etc.). 
 
Na vijf jaar eindigt het partnership met Wakibi en valt het overgebleven bedrag vrij aan Wakibi 
als donatie. 
 
 
 
 

https://www.wakibi.nl/
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Waarom Wakibi? 
Sawadee is een groot voorstander van het helpen van mensen in hun eigen omgeving, zodat 
ze de kans krijgen om uiteindelijk zelfvoorzienend te worden. Daarnaast kan een bedrag vele 
malen uitgeleend worden, waardoor met de inleg ontzettend veel mensen geholpen kunnen 
worden. 
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2.2 Overige projecten vrijwillige bijdrage reizigers  

 
Naast Wakibi hebben we met de vrijwillige bijdrage van onze reizigers ook een aantal andere 
goede doelen ondersteund: 

 Refill My Bottle app: RefillMyBottle is een applicatie die alle plaatsen identificeert 
waar mensen hun fles gratis of voor een minimumbedrag kunnen vullen met schoon 
drinkwater. Dit met als doel het verminderen van de hoeveelheid plastic waterflesjes. 
De app is gestart met locaties op Bali, dit is inmiddels uitgebreid naar andere delen van 
Indonesië, Vietnam, Laos en Zuid-Korea. 

 Aardbeving Lombok: onze agent is een inzamelingsactie gestart voor het bieden van 
hulp na de verwoestende aardbevingen op Lombok, hieraan is een donatie gedaan. 

 Warchild: deze organisatie zet zich in voor het welzijn van kinderen in oorlogssituaties. 

 Stichting Veldwerk: De missie van stichting Veldwerk is het verbeteren van de 
leefomstandigheden van Nepalese vrouwen en kinderen die verkeren in een 
achterstandspositie. Dit realiseren zij door middel van het ondersteunen van lokale 
initiatieven die zijn gericht op onderwijs, voorlichting, vaktraining en het verstrekken 
van microkrediet. 

 Stichting Madalief: Madalief is een non-profit organisatie met als doel om de 
kansarmste kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. 

 Animal in Need: De Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCF) probeert in 
algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke 
bevolking van dit recht bewust te maken. 

 Share Smiles: Share Smiles is een non profit organisatie waar ze donaties gebruiken 
om kansarme Salvadoraanse kinderen toegang tot school te geven (want dat is niet zo 
gebruikelijk in El Salvador). Middels meerdere speciaal ontworpen programma’s 
worden de kinderen voorbereid op de toekomst en zo krijgen ze later een eerlijkere 
kans om zichzelf te bewijzen in de Salvadoraanse maatschappij. 

 Milieu educatie programma Matagalpa Tours: onze agent in Nicaragua biedt gratis 

thematische natuur/milieu educatie aan voor leerlingen van de publieke lagere 

scholen van Matagalpa. Dit gebeurt onder andere door ze mee te nemen naar een 

natuurgebied. Omdat het dagelijks leven voor de lokale bevolking erg zwaar is, is dit 

een welkome en leerzame afleiding voor de kinderen en hun families. 

 Behoud van het Queen Charlotte Wilderness Park: Er is een donatie gedaan om het 
eco systeem van het Queen Charlotte Wilderness Park in de Malborough Sounds 
(Nieuw-Zeeland) te herstellen en behouden. 

In totaal hebben we in de betreffende periode een bedrag van €3.800 gedoneerd aan 
bovengenoemde initiatieven.  
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Bijlage 1: landen ondernemers Wakibi 
 

 Albanië  
 Bolivia 
 Brazilië 
 Cambodja  
 Colombia  
 Costa Rica 
 Ecuador 
 Egypte 
 El Salvador 
 Georgië  
 Ghana  
 Guatemala 
 Honduras 
 India 
 Israël 
 Jordanië  
 Kenia 
 Kirgizië  
 Madagascar  
 Mexico  
 Mozambique  
 Nicaragua  
 Uganda  
 Oost-Timor 
 Peru  
 Togo  
 Vietnam  


