EAIE start CO2 Compensatiebos
Het Jaarlijkse EAIE congres is het grootste Europese Onderwijscongres in haar soort.
Helaas betekent dit ook dat het een enorme impact heeft op het milieu. Het grote aantal
medewerkers, werkzaam in het internationaal hoger onderwijs, dat elk jaar naar een
ander land vliegt om deel te nemen aan het congres veroorzaakt een enorme uitstoot
van CO2. De EAIE erkend de grote impact hiervan op het klimaat en kondigt met trots
een eerste belangrijke stap aan om onze carbon footprint te verlagen.

EAIE’s duurzaamheidsinitiatieven
De afgelopen jaren is de EAIE gestart met verschillende duurzaamheidsinitiatieven. De
Fairtrade congrestassen worden geproduceerd door Township, een organisatie die
vrouwelijk ondernemerschap stimuleert in townships in Kaapstad, Zuid Afrika.
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren duurzame veranderingen doorgevoerd op het
gebied van catering alsmede recycling- en afvalsverminderings.

Het ‘EAIE Education Forest’
Één van de beste manieren om de gevolgen van 6000 vluchten, een uitstoot van 4500
ton CO2 per jaar, te compenseren is door het planten van bomen. Om deze reden is
EAIE een samenwerking aangegaan met de non-profit organisatie Trees for All. Bomen
nemen CO2 op, produceren zuurstof en spelen daarmee een cruciale rol in het
voortbestaan van de mensheid. Vanaf dit jaar dragen wij €10 van het inschrijfgeld van
elke congresdeelnemer bij aan twee geselecteerde projecten van Trees for All.
In het Bolivia Smart Forest, aan de rand van de Andes, planten we 13,500 bomen om
4500 ton CO2 te compenseren. Het project richt zich niet alleen op herbeplanting, maar
helpt ook om de sociaal-economische omstandigheden van boeren en de
gemeenschap in de regio te bevorderen. Als onderdeel van het 1-2-Tree programma
zullen daarnaast 1125 bomen worden geplant in Nederland als het EAIE Education
Forest en nog eens 1125 bomen in de Filipijnen op het eiland Mindanao.
De EAIE is blij dat het kan bijdragen aan een project dat jaarlijks zal groeien en er ook
voor toekomstige generaties zal zijn. Wij kijken ernaar uit om deze bossen vanaf nu
jaarlijks te kunnen uitbreiden via ons compensatieproject. Vertegenwoordigers van de
EAIE zullen tijdens een boomplantceremonie op 1 december de eerste bomen voor het
EAIE Education Forest planten.

Onze verantwoordelijkheid nemen
Dankzij dit project is het EAIE congres van 2017 in Sevilla effectief klimaatneutraal,
maar er is nog werk te doen in de toekomst. De strategie van de EAIE voor 2016–2018
is gericht op het stimuleren van ‘Responsible International Higher Education’, waarmee
de EAIE aandacht heeft voor sociale vraagstukken. Dit betekent dat we ook een
voorbeeldfunctie hebben in het nemen van verantwoordelijkheid wat betreft het
compenseren van CO2 uitstoot in de sector.
EAIE Bestuurslid Arnold Persoon, de drijvende kracht achter het ‘EAIE Education
Forest’, ziet het als een plicht van de sector om CO2 uitstoot van de vele vluchten te
compenseren en roept medewerkers in het internationaal hoger onderwijs op om ook
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hun verantwoordelijkheid te nemen: “De uitstoot per medewerker in de internationale
hoger onderwijssector is gigantisch door de noodzakelijke reizen. De EAIE roept de
instellingen in het hoger onderwijs op om beleid te maken voor CO2 compensatie van
hun reizen. Dit kan door aansluiting bij ons bos, of door het initieren van een eigen
compensatieproject ”.
Hoe beinvloed jouw reisgedrag klimaatverandering? Als je niet minder kunt vliegen, wat
kun jij of jouw instelling doen om de uitstoot van de reizen van medewerkers en de
duizenden studenten die jaarlijks in het buitenland gaan studeren te compenseren? Om
een oud Chinees gezegde (en Trees for All) te citeren: “het beste moment om een
boom te planten was 20 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.”

Over de EAIE
De European Association for International Education (EAIE) is een non-profit,
ledengestuurde vereniging die betrokkenen binnen het internationale hoger onderwijs
verbindt. De verening ondersteunt professionele ontwikkeling, biedt gelegenheid tot
netwerken en faciliteert kennisoverdracht. De vereninging heeft 3000 leden uit zowel
Europa als de rest van de wereld. Het jaarcongres, inclusief de bijbehorende beurs, is
de grootste in haar soort met 6000 deelnemers vanuit 95 landen.

Media contact
Elise Kuurstra
Head of Marketing and Communications
kuurstra@eaie.org

www.eaie.org

Page 2 of 2

