
Met de Stichting Unica Foundation steunt 
Unica hulpprojecten in ontwikkelingslanden. 
Unica deelt haar kennis en kunde op het 
gebied van duurzame technische oplossingen 
met de lokale bevolking.

Stichting Unica Foundation 
Opvangtehuizen voor wees- en straatkinderen, 
scholen, medische voorzieningen en nog veel 
meer hulpprojecten: verschillende Nederlandse 
stichtingen dragen in ontwikkelingslanden bij aan 
het terugdringen van honger en armoede en het 
bevorderen van de gezondheid. Daarbij blijkt vaak 
dat technische voorzieningen als verlichting, 
sanitair en waterleidingen niet goed kunnen 
worden gerealiseerd. De westerse systemen zijn 
vaak te duur en ter plaatse is onvoldoende  
kennis van de techniek. De noodzakelijke 
energiebronnen zijn veelal niet aanwezig.  
Deze problematiek vraagt om slimme en 
duurzame oplossingen. Unica Installatiegroep 
heeft die in huis. Ter ere van het 75-jarig bestaan 
van Unica, maar vooral ook vanwege Unica’s 
maatschappelijke betrokkenheid, is in 2007 
Stichting Unica Foundation opgericht.

Unica gaat verder
Maatschappelijk ondernemen gaat bij Unica 
verder dan het scheiden van afval of het doneren 
van geld aan een goed doel. Dat blijkt ook uit de 
manier waarop de foundation hulpprojecten voor 
de bevolking van ontwikkelingslanden steunt.  
De foundation helpt niet alleen door geld te 
doneren, maar vooral door kennis en ervaring te 
delen. De nadruk ligt op het bieden van duurzame 
oplossingen die relatief eenvoudig te integreren 
zijn binnen de mogelijkheden van het land. 

Structurele hulp
Stichting Unica Foundation ondersteunt voornamelijk 
reeds opgestarte projecten en begeleidt die projecten 
ter plaatse met eigen projectleiders, docenten en 
vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat de bevolking 
de projecten met financiële en technische steun 
van Unica zelf uitvoert.  

(Duurzame) activiteiten foundation:

  Biogasinstallaties

  Drinkwaterinstallaties

  Rookloze ovens

   Micro-waterkrachtcentrales

   Zonne-energie

   Educatie

Technische ondersteuning 
bij ontwikkelingsprojecten



Partners en sponsoren
Unica werft fondsen door acties onder personeel, relaties en leveranciers. Door de unieke aanpak 
ondersteunen steeds meer Nederlandse donoren de stichting. Ook Impulsis, het loket voor 
initiatieven in ontwikkelingssamenwerking, doet dit sinds 2008. Wilt u partner of sponsor worden? 
Neem dan contact op met de foundation om de mogelijkheden te bespreken. Giften kunt u 
overmaken op rekeningnummer 66.58.28.829 t.n.v. Stichting Unica Foundation in Hoevelaken.

Contact
Stichting Unica Foundation heeft een klein bestuur om efficiënt te kunnen werken. Daan van 
Vliet is voorzitter, Rik Dikken secretaris / penningmeester en Bertjan Bouman specialist 
ontwikkelingswerk. De projecten in Nepal staan onder leiding van Roy Voss. De commerciële 
activiteiten en vormgeving worden verzorgd door Marc van Vliet. Giften aan de Unica Foundation 
zijn fiscaal aftrekbaar, omdat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

together we create the future

Stichting Unica Foundation, De Wel 15
Postbus 202, 3870 CE Hoevelaken

T +31 (0)33 750 86 86 F +31 (0)33 247 83 14
E info@unicafoundation.nl I www.unicafoundation.nl

Door die sociale betrokkenheid van de bevolking 
wordt de duurzaamheid van het project vergroot. 
Dankzij de kennisoverdracht is de bevolking in 
staat om in de toekomst zelfstandig gelijksoortige 
projecten op te zetten. Dit principe is terug te zien 
in het logo van Stichting Unica Foundation.  
De plant symboliseert de bevolking die zichzelf 
verder ontwikkelt door voeding en ondersteuning 
vanuit de foundation.
De steun van Unica aan ontwikkelingslanden sluit 
aan bij de millenniumdoelen. In 2000 spraken 
regeringsleiders van 189 landen af om voor 2015 
de belangrijkste wereldproblemen, zoals armoede, 
honger en gebrek aan scholing, aan te pakken. 
Unica levert hieraan een bijdrage.

De foundation werkt
Stichting Unica Foundation is momenteel  
vooral actief in Nepal. Zo wordt door plaatsing  
van PV-panelen elektriciteit opgewekt voor een 
bibliotheek in Jumla. Ook worden samen met de 
dorpsbewoners kleinschalige biogasinstallaties en 
rookloze ovens aangelegd. Deze ovens kunnen de 
bewoners na enige training zelf bouwen met 
lokale materialen. In het dorp Tanting werkt 
de foundation samen met het Nepalese Rode 
Kruis aan een waterleidingproject. In Pokhara 
verzorgt Unica een opleiding voor lokale 
monteurs op het gebied van sanitaire systemen. 
En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Stichting 
Unica Foundation werkt!
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