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MVO+ ... Maatschappelijk Verantwoord Stimuleren 2
De term werd opgepakt door Carel van
Sorgen van 247TailorSteel.com uit
Varsseveld. Hij tracht daarmee ondernemers tot MVO-plus te bewegen.
MVO+, omdat hij MVO-sec, maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot een
leeglopende term vindt ontwaarden. In
stimuleren zit actie. Reden waarom Link
zich sterk maakt voor Carel’s gedachte.
In Schiedam heb je Hatenboer-Water,
dat vier generaties terug met waterbootjes zeeschepen begon te
bevoorraden. De volgende generaties ontwikkelden zich tot complete waterzuiveraars, voor bevloeiing van akkers tot sportvelden,
van afval- tot drinkwater.
Samen met de TU Delft ontwikkelde Hatenboer thans een windmolen-unit, waarmee men vanuit de wind via drukpomp dan wel
elektrische tussenenergie zeewater tot drinkwater kan ontzilten.
Zo’n unit kost 70.000 euro en kan 5.000 mensen van drinkwater
voorzien, zoals een touwpomp van 700 euro dat voor 50 mensen
doet. Een verhouding van 100:1 dus voor de ‘windwaterpomp’, die
ook nog de nodige ambachtelijkheid vereist, terwijl deze voor de
touwpomp nihil mag zijn. Het veelvoud honderdmaal zegt echter
weinig, want in het verre achterland doe je met één euro net zo veel
als met honderd langs de kust, waar soms ook geen zoetwater is.
Waar het om gaat is dat je met de touwpomp in de verst afgelegen,
meest onontwikkelde dorpjes, waar het water uit de grond moet
komen, primair mensenlevens kunt redden. Voor ‘windwater’
moet je met je dorp aan zee liggen, waar het niet zozeer om acute
nood gaat als wel om korter leven tengevolge van vervuilde

‘modderpoelen’. Net zo belangrijk, want in het ene geval betreft
het zeven miljoen stervende mensen in een jaar en in het andere
een miljard mensen dat een beduidend te kort leven wacht.
Hatenboer begint in Indonesië op het eiland Semau, dat tegen
Timor aanligt. Straks staan op Timor, in de dorpjes, langs de
kustlijn Hatenboer’s ‘Drinking with the Wind’ units. Daar is volop
zoutwater, wind en zon.
Op een gegeven moment ontstaat daaruit weer één grote zeewaterontziltende fabriek, die heel Timor kan bedienen. Een zuiver prestigeobject voor waterzuiveraar Hatenboer-Water. Met tegelijk een
behoorlijke portie maatschappelijke betrokkenheid. Zo groeit
Hatenboer-Water uit tot MVO+, een maatschappelijk verantwoord
stimulator die het begrip duurzaam op Semau inhoud geeft.
Schoon helder water is het recht nummer één voor ieder mens op
Aarde. Een absoluut recht toch? Tijdens het lezen van deze column
stierven ondertussen vijftig mensen door volledig gebrek aan
drinkwater. Ondernemer… vul het verouderende MVO-begrip met
MVO+ in. Stimuleer concreet de duurzaamheid van onze planeet.
Bent u daar mee bezig? Bel mij. Hoeft niet per se over
water te gaan. Elke vorm van MVO+, én maatschappelijk
én verantwoord én stimuleren, is een column waard.
Jan van Buuren
Initiatiefnemer Blue Peter Foundation

links

06 24 75 83 67, www.wwwbluepeter.com

’

december 2009

45

