
MET UW HOTELBOEKIGEN DE WERELD VERBETEREN, ZONDER MEERKOSTEN!   

Hotelkosten, een onvermijdelijke last op de 

begroting voor veel bedrijven die internationaal 

zakendoen. Herkenbaar? Heifer biedt u de 

mogelijkheid om die last om te buigen naar een 

post die waarde creëert. Zonder dat dit uw 

organisatie iets extra’s kost. Sterker nog, u krijgt 

er zelfs wat voor terug!  

Sinds kort werkt Heifer samen met de 

hotelboekingsplatforms Goodwings en Booking.com. Zij bieden klanten de mogelijkheid om 

elke hotelboeking te koppelen aan een gratis donatie aan Heifer. Ú betaalt hiervoor niks 

extra. Hoe dat kan? Heel sympathiek; zij hebben besloten een deel van de commissie die ze 

van het hotel ontvangen, met Heifer te delen. Het enige dat u hoeft te doen is uw hotels 

boeken via de speciale Heifer-koppeling. Vervolgens draagt uw organisatie automatisch en 

kosteloos bij aan een betere toekomst voor kansarme jongeren op het Afrikaanse platteland. 

Nog concreter: u zorgt er voor dat 3200 arme en ongeschoolde jongeren in Noord-Oeganda 

opgeleid worden en een toekomst tegemoet gaan met perspectief op werk en het verdienen 

van een inkomen binnen hun eigen regio! 

Uw voordeel  

De donaties komen niet op kosten van de klant. De maatschappelijke impact die uw bedrijf 

met elke hotelboeking teweegbrengt, mag u echter wél claimen en komt op naam van uw 

organisatie. Simpel gezegd; hoe meer hotels een bedrijf via de speciale koppeling met Heifer 

boekt, hoe groter de bijdrage voor de jongeren in Oeganda.  

Natuurlijk krijgt u er ook wat voor terug. Goodwings biedt alle collega’s bijvoorbeeld toegang 

tot een eigen online dashboard. Hier kunnen zij op inspirerende wijze die positieve impact 

zien die zij met elkaar namens jullie bedrijf realiseren, net als  de hoogte van het totale 

donatiebedrag. Daarnaast ontvangt uw organisatie jaarlijks een ‘impactrapport’. Handig in de 

communicatie over jullie MVO-activiteiten richting medewerkers en/of andere stakeholders.  

Meer weten? Op donderdag 20 juni komt Ingeborg Geluk van Heifer hier meer over vertellen 

bij de bijeenkomst van de BIZ. Klik hier voor aanmelden. Of neem voor meer informatie alvast 

vrijblijvend contact op met Ingeborg via ingeborg@heifer.nl of telefoon: 0165-520123.  

Heifer in een notendop 

De Heifer-aanpak is bewezen succesvol: ruim 54.000 gezinnen hebben sinds 1999 hun 

voeding en inkomen verbeterd. Tellen we daar de impact van ‘grote zus’ Heifer International 

bij op dan hebben ruim 32 miljoen gezinnen een beter leven gekregen. Maar we zijn er nog 

niet. 

https://www.debiz.nl/evenementen-bij-de-biz/bedrijfsbezoek-wilthagen-bv
mailto:ingeborg@heifer.nl


Ruim 1 op de 9 (800 mln) mensen wereldwijd is ondervoed. Een groot deel hiervan woont op 

het Afrikaanse platteland en is afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. Zij ‘leven’ van nog 

geen €2 per dag en ontberen de juiste kennis, materialen en landbouwtechnieken om hun 

situatie te verbeteren. Daarnaast leven ze in gebieden die nu al kampen met de gevolgen van 

klimaatverandering (zoals droogtes en overstromingen). Heifer vindt dit onacceptabel én 

onnodig. 

Kleinschalige boeren; de sleutel naar voedselzekerheid  

Juíst deze kleinschalige boeren hebben de potentie om met eenvoudige middelen en de juiste 

kennis meer voedsel te produceren. En zo zelf hun armoede te overwinnen. Daarmee zijn zij 

de sleutelhouders tot een versneld einde aan honger en armoede. Én tot mondiale 

voedselzekerheid, gezien onze snelgroeiende wereldbevolking.  

 

Daarom werkt Heifer met deze boeren samen. Met het juiste duwtje in de rug helpen we hen 

om op eigen kracht – en met zorg voor milieu- een beter leven op te bouwen. Voor zichzelf en 

hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen, zodat kinderen naar 

school kunnen. 
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