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Met plezier en gepaste trots laat ik u hier enkele inspirerende 
activiteiten zien die het afgelopen jaar in het kader van 'Our 
Open Communitiy' hebben plaatsgevonden.

Smurfit Kappa komt op voor kwetsbaren en is erg toegewijd bij 
de ondersteuning van de gemeenschappen waarin we wonen 
en werken. Richtinggevend voor ons werk op dit gebied zijn de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Onze medewerkers hebben zich met hart en ziel ingezet 
om broodnodige fondsen in te zamelen voor de Oekraïense 
bevolking. Om dit waardevolle doel te ondersteunen hebben ze 
deelgenomen aan vele moedige en creatieve initiatieven.

We vierden ook de tiende verjaardag van de Smurfit Kappa 
Foundation, die zoveel levensveranderende projecten financiert, 
met name op het gebied van onderwijs voor kinderen en 
jongeren.

Deze hartverwarmende brochure laat zien dat veel van onze 
48.000 medewerkers zich inzetten om de wereld voor anderen te 
verbeteren. Ik hoop dat u het met net zoveel plezier leest als ik.

Tony Smurfit  

Group Chief Executive Officer
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We zijn er trots op een bedrijf te zijn 
met een essentieel en duurzaam 
doel.

Wij maken, 
beschermen 
en zorgen voor 
elkaar.
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Our Open Community omvat alle aspecten van onze 
betrokkenheid bij onze gemeenschappen over de hele wereld. 
We zijn er trots op dat veel van onze gemeenschapsinitiatieven 
de belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) 
van de Verenigde Naties ondersteunen.

Wij hebben onze gemeenschapsinitiatieven ondergebracht in 
vier categorieën.

Smurfit Kappa ondersteunt de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN

CATEGORIEËN OUR OPEN 

COMMUNITY

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE 
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Gemeenschappen 
versterken
Wij investeren in onze 
gemeenschappen door onze 
tijd, energie en middelen 
vrijwillig in te zetten.

Bij Smurf it Kappa zijn we zeer toegewijd aan de 
ondersteuning van de vele gemeenschappen 
in de 36 landen waarin we actief zijn. Zowel 
intern als extern heeft het welzijn van mensen 
prioriteit in onze organisatie. We zijn er trots 
op dat we in onze gemeenschappen investeren 
en iets teruggeven. Dit doen we door onze 
tijd, inspanning en expertise vrijwillig ter 
beschikking te stellen en door f inanciële en 
andere donaties.

Gemeenschappen versterken
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NEDERL AND 

Fietsen naar  
de top  
voor Oekraïne 
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In de zomer van 2022 fietsten twee van onze 
medewerkers 8500 kilometer van Gibraltar 
naar de Noordkaap.

Met de klok mee van links: de medewerkers van 
Smurfit Kappa voordat ze aan hun tocht van Gibraltar 
naar de Noordkaap begonnen; de top bereikt; 
ontmoetingen met supporters onderweg.

Het doel van deze fietstocht naar de 
Noordkaap was om geld in te zamelen 
voor Oekraïne, klimaatverandering 
onder de aandacht te brengen en een 
gezonde leefstijl voor Smurfit Kappa-
medewerkers te stimuleren, als 
onderdeel van de campagne 'Wellbeing 
for Life'.

Onze dappere fietsers, Philippe 
Rechoulet en José Luis Tani Stanghellini, 
vertrokken van Gibraltar en fietsten 
naar de Noordkaap in Noorwegen, ook 
wel bekend als de noordelijkste top van 
Europa. 

Ze doorkruisten tien verschillende 
landen en brachten onderweg een 
bezoek aan 36 Smurfit Kappa locaties, 
waarmee ze € 105.000 inzamelden voor 
de Poolse zusterorganisatie van Artsen 
zonder Grenzen, die in de frontlinie 
staat om vluchtelingen te ondersteunen 
die dit vreselijke conflict ontvluchten. 
Gefeliciteerd aan de jongens en onze 
collega Louis Miguel Alonso die de eerste 
zes weken van de tocht meefietste.
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”Voor ons is dit een belangrijk 
project om de toekomstige 
generatie te steunen met 
onderwijs, spel en inspiratie.”
Hradec nad Moravicí, bibliotheekdirecteur

Boven: de start van Šikovné ručičky 
met lokale kinderen. Rechts: 
collega's uit San Antionio met hun 
donatie voor SAMMinistries.

VERENIGDE STATEN

Gezinnen in nood 
steunen
In 2021 werkte de fabriek van Smurfit 
Kappa in San Antonio samen met de 
San Antonio Metropolitan Ministries 
(SAMMinistries), een organisatie die 
kansarme gezinnen en mensen in de 
lokale gemeenschap ondersteunt. Smurfit 
Kappa San Antonio en de Smurfit Kappa 
Foundation doneerden $155.800 aan 
SAMMinistries voor de uitbreiding van 
een leer- en opvoedingscentrum voor 
kinderen.

TSJECHIË 

HandyHands
De Tsjechische en Slowaakse fabrieken 
kwamen samen voor de aftrap van het 
Šikovné ručičky-project. Hun deskundige 
teams van ontwerpers hadden huizen, 
koffers en diverse puzzels ontworpen 
voor de kinderen om in te kleuren en 
om mee te spelen. Dit jaar maakten ze 
voorwerpen met een zomers thema, zoals 
vissen, boten, de zon en ijshoorntjes. 
Deze werden tijdens zomerkampen en 
diverse spelactiviteiten gebruikt om de 
creativiteit te stimuleren.
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BR AZILIË

Stichting Dorina
Blinde en slechtziende kinderen van de 
Braziliaanse stichting Dorina kregen 
bezoek van Smurfit Kappa Sao Paulo. 
Onze medewerkers namen dieren van 
karton, dozen, glitter en verf mee voor 
leuke activiteiten met de kinderen en 
hun leraren. Samen beschilderden ze 
de kartonnen dieren en hadden zo met 
elkaar een prachtige dag. 

BOSNIË, ALBANIË, MACEDONIË, 

BULGARIJE & ROEMENIË

Reis voor 
schoolmateriaal
Drie teamleden van de Smurfit Kappa 
Bag-in-Box-fabriek in Epernay en de Dore 
Emballage golfkartonfabriek maakten 
met een Peugeot 205 een reis van 10.000 
kilometer om school-, sport- en medische 
spullen uit te delen aan afgelegen scholen 
in Oost-Europa. De giften gingen naar 
Bosnië, Albanië, Macedonië, Bulgarije en 
Roemenië.

In Macedonië werden de spullen 
tijdens een grootschalige ceremonie 
overhandigd, bijgewoond door de 
gemeente, scholen en de Franse 
ambassade. De kinderen hadden een 
tweetalige show van een uur voorbereid, 
vol gedichten en liedjes. Hierna volgde 
een geïmproviseerde voetbalwedstrijd 
en traden dansers en zangers van 
verschillende folkloregroepen op.

Teamleden van Smurfit Kappa 
France voor de start van hun 
schoolspullenreis.

Boven: het team van Smurfit Kappa 
Brazil bij de stichting Dorina



Smurfit Kappa   |   Our Open Community 2022

| 10

ITALIË

La Stazione 
Rulli Frulli
In Finale Emilia is een verlaten busstation 
omgebouwd tot multifunctioneel centrum 
voor jongeren en personen met een 
handicap, om hen en de plaatselijke 
gemeenschap te voorzien van een 
muziekschool, een timmerwerkplaats en 
een bistro. Hier werd samen met Banda 
Rulli Frulli zeven maanden aan gewerkt, 
wat mogelijk werd gemaakt door een 
bijdrage van de Italiaanse Smurfit Kappa-
fabriek in Camposanto. Door de inzet van 
vrijwilligers, waaronder veel medewerkers 
van Smurfit Kappa, kunnen nu wekelijks 
gemiddeld 800 mensen gebruik maken 
van dit nieuwe multiculturele centrum. De 
Smurfit Kappa Foundation heeft € 192.000 
gedoneerd voor de volledige renovatie van 
het busstation.

DUITSL AND

Run 4 charity
Collega's van Smurfit Kappa Duitsland 
deden mee met deze liefdadigheidsloop 
om geld in te zamelen voor Hugo, een 
driejarig jongetje uit een klein dorp in 
hun regio.

Hugo lijdt sinds zijn geboorte aan 
hersenverlamming. Hij heeft een 
therapieapparaat nodig, zodat hij zijn 
benen langer kan bewegen. De lopers 
trotseerden ijskoude temperaturen, natte 
sneeuw en harde wind en haalden € 2439 
op voor dit voor Hugo zo belangrijke 
apparaat.

€ 2439
Opgehaald voor het 
therapieapparaat van de 
kleine Hugo

Boven van links naar rechts: het team van Smurfit Kappa 
Germany met Hugo en zijn familie; timmerwerkplaats voor 
de lokale gemeenschap, Finale Emilia.
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IERL AND

IMART sponsoring en 
vrijwilligerswerk
Smurfit Kappa heeft een internationaal 
mixed-ability rugbytoernooi gesponsord 
en nodigde daarvoor atleten uit de hele 
wereld uit om mee te doen en zich te 
amuseren. Er deden teams uit 14 landen 
mee, bestaande uit spelers met en 
zonder lichamelijke en verstandelijke 
beperkingen. IMART, Smurfit Kappa 
Ierland en Smurfit Kappa Group 
organiseerden samen het evenement. 
De teams werden thuis en gedurende het 
hele evenement in Ierland ondersteund 
en aangemoedigd. 

Onder leiding van de Smurfit Kappa 
fabriek in Cork brachten we vrijwilligers 
van meerdere Smurfit Kappa-locaties 
bijeen. De taken bestonden uit 
het verwelkomen van teams op de 
luchthavens van Cork en Dublin, het 
ondersteunen van de teams tijdens de 
wedstrijden in Cork, de aandacht op 
sociale media vergroten en het maken 
van 1100 welkomstpakketten vol cadeaus 
voor de sporters.

Ook onze collega's in andere 
deelnemende landen ondersteunden de 
teams aldaar met cadeaus, donaties en 
support op sociale media.

Dit initiatief zorgde voor heel veel mooie 
en welverdiende herinneringen.

Afbeeldingen: sporters en 
vrijwilligers van het IMART-
toernooi; welkomstpakketten 
maken in de fabriek van Cork.
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DENEMARKEN

Helpen van 
Oekraïners  
in nood
Adel Khader is een collega van de Smurfit 
Kappa-fabriek in Kolding, Denemarken. 
Hij en zijn gezin wonen nu zeven jaar 
in Denemarken, nadat ze als Syrische 
vluchtelingen tien jaar in Oekraïne 
hadden gewoond.

Door de noodkreet vanuit het door de 
oorlog geteisterde Oekraïne heeft Adel 
onlangs zijn tweede baan opgezegd. 
Hij wijdt zich nu aan het helpen van 
Oekraïners, waarbij hij veel tijd besteedt 
aan een project dat vrachtwagens met 
noodhulp naar Oekraïne stuurt met 
noodzakelijke artikelen, zoals voedsel, 
geneesmiddelen, melk en luiers. 
Adel vroeg hulp aan Smurfit Kappa en de 
fabriek in Kolding, die 
pallets vol golfkartonnen dozen doneerde 
om dit project te ondersteunen.

Adel en zijn vrouw Roushin openden ook 
hun deuren voor de kinderen van een gezin 
waarmee ze tijdens hun verblijf in Oekraïne 
bevriend raakten. Hun ouders bleven achter 
om hun Oekraïense medeburgers te helpen, 
terwijl Ania (24) en Marek (12) veilig werden 
opgevangen in het huis van Adel en Roushin 
en hun drie kinderen. Gezamenlijk voerden 
ze diverse veranderingen door om in de 
kosten van levensonderhoud te voorzien van 
de twee nieuwe gezinsleden, totdat die een 
nieuw onderkomen vonden. 

Naast dit geweldige werk is Adel vrijwilliger 
bij de integratieafdeling van de gemeente 
Kolding, waar hij vluchtelingen helpt om in 
de Deense maatschappij hun weg te vinden.

Dank je wel, Adel. Jouw medeleven en 
goedhartigheid zijn een inspiratie voor ons 
allen.

Afbeeldingen boven, van links met de klok mee: Adel aan 
het werk; de Oekraïense familie wiens kinderen nu bij Adel 
en zijn vrouw wonen; Adel's jaarlijkse bezoek aan families 
die recent in Denemarken zijn aangekomen en het uitdelen 
van cadeaus aan de kinderen. 
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De Smurfit Kappa-fabriek in Cork werkte 
samen met Down Syndrome Cork om een 
nieuwe collega voor de fabriek te vinden. 
In 2017 opende Down Syndrome Cork een 
tuinbouwgebied van ruim een hectare 
om volwassenen met het syndroom 
van Down de mogelijkheid te geven om 
zich te ontwikkelen, wat uiteindelijk tot 
betaald werk moet leiden.

”Onze visie voor Field of Dreams kunnen 
we alleen waarmaken met de enorme hulp 
die we van bedrijven als Smurfit Kappa 
krijgen. We zijn daar heel erg dankbaar 
voor.”

Margaret Greaney, Employment Support Specialist, 
Down Syndrome Ireland, Cork

Michael Barry in de 
verpakkingsfabriek, Cork.

Michael Barry was een van de 
jonge deelnemers aan dit 'Field of 
Dreams'-programma. Na diverse 
tests en interviews kreeg Michael een 
assemblagefunctie aangeboden en is hij 

IERL AND

Field of Dreams
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Welzijn
stimuleren
Onze lokale gemeenschappen 
actief ondersteunen.

Wij zijn trots op de inspanningen en bijdragen  
die onze teams op lokaal niveau leveren 
ter ondersteuning van de vele prachtige 
initiatieven. Met de vele activiteiten van het 
afgelopen jaar hebben we laten zien dat we een 
energieke, betrokken en sportieve organisatie 
zijn.
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ECUADOR

Rugby voor iedereen: 
de Jaguars
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Smurfit Kappa Ecuador sponsorde de 
deelname van het Jaguars-team aan 
het International Mixed Ability Rugby 
Tournament door de noodzakelijke 
spullen voor de reis naar Ierland te 
doneren. Met deze steun willen we als 
partners doorgaan, om er zo voor te 
zorgen dat rugby steeds inclusiever 
wordt.

Smurfit Kappa Ecuador ging een 
partnerschap aan met de stichting 
Fasinarm. Deze organisatie biedt psycho-
pedagogische hulp aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking en faciliteert en 
begeleidt ook teamactiviteiten. 

De Jaguars hebben zich als doel gesteld om 
met een volledig team deel te nemen aan 
het volgende toernooi, om zo Ecuador te 
vertegenwoordigen. 

Afbeeldingen: het Jaguars-team viert hun 
overwinning en geniet van alle activiteiten.
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De Smurfit Kappa-golfkartonfabriek in 
Costa Rica kreeg een verzoek om hulp 
van een stichting voor jongeren met 
hersenverlamming, die uitgebreide zorg 
verleent aan een groep van 33 mensen 
met een beperking. 

Vrijwilligers van Smurfit Kappa 

”Veel moeders van volwassenen 
met hersenverlamming hebben 
onvoldoende middelen. 
De cadeaus die we voor het 
kerstfeest kregen, hebben 
onze gemeenschap heel erg 
geholpen.” 
Flor Huertas Gómez 

kerstcadeaus uitgedeeld door het team van Costa Rica.

reageerden hierop en brachten 
kerstcadeaus langs voor alle kinderen.

Veel van deze kinderen komen uit 
sociaal kwetsbare milieus, vandaar 
dat de geschenken bestonden uit 
noodzakelijke artikelen, zoals kleding en 
toiletartikelen. 

De hulp werd goed ontvangen door de 
ouders en verzorgers. Veel medewerkers 
van Smurfit Kappa willen verder 
betrokken blijven.

COSTA RICA

Cadeaus voor mensen met hersenverlamming
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POLEN

Kerst in Mazovië
De Poolse Smurfit Kappa-fabrieken 
in Pruszkow en Warschau dragen 
de ouderen in hun gemeenschap een 
warm hart toe - vooral zieke, eenzame 
en sociaal kwetsbare mensen. Voor het 
derde jaar op rij heeft Smurfit Kappa 
Polen pakketten met voedsel, kleding en 
schoonmaakproducten ingezameld en in 
het plaatselijke buurthuis aan ouderen 
geschonken. Voor de feeststemming 
namen ze ook kartonnen kersbomen 
mee. Van eerdere keren wisten ze nog 
hoezeer dat gewaardeerd wordt.

BR AZILIË

Cadeaus voor 
Lar do Ancião
De Smurfit Kappa-fabriek in Bento 
Goncales, Brazilië, bracht een bezoek 
aan het Lar do Ancião-verzorgingstehuis, 
waar momenteel 37 mensen wonen.

Veel medewerkers schreven mooie 
brieven aan de bewoners, die samen 
met cadeaus naar het verzorgingstehuis 
werden gebracht. De medewerkers 
gingen ook op visite bij de bewoners. 
Smurfit Kappa bracht ook voedsel en 
hygiëneproducten mee, iets waar het 
tehuis om had gevraagd.

50 
ouderen ontvingen 
geschenken en 
kerstdecoraties 

Afbeelding: het team van 
Smurfit Kappa Brazil brengt 
cadeaus naar Lar do Ancião. 
Onder: gedoneerde kartonnen 
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”Het is onvoorstelbaar hoe Atomic 
Lab gebruikmaakt van technologie 
om het leven van honderden mensen 
te verbeteren. Het is een grote eer 
om een Atomic Ambassador te zijn.” 
Lucila Garcia, Process Chief van de vestiging in Bernal, Argentinië

Begin 2021 is de Argentijnse 
papierfabriek van Smurfit Kappa in 
Bernal officieel lid geworden van de 
Atomic Ambassadors. Atomic Lab is 
een niet-gouvernementele organisatie, 
opgericht door uitvinder Gino Tubaro die 
gratis 3D-geprinte protheses aanbiedt.

Na de installatie van een 3D-printer 
in Bernal, werden vrijwilligersteams 
opgeleid om hun eerste 3D-geprinte 
prothese te maken en er vervolgens als 
vrijwilliger meer te printen voor mensen 
die ze nodig hebben. 

Een Atomic Ambassador meet 
een 3D-geprinte prothese aan. 

ARGENTINIË

Atomic Ambassadors
De teams productie, design, 
netwerksupport, levering en distributie, 
en communicatie gingen aan de slag en 
konden zo samen met Gino Tubaro vier 
protheses produceren en doneren. Gino 
is een wereldberoemde uitvinder die 
op locatie meedoet aan het uitdelen van 
protheses en het werk van de Atomic 
Ambassadors in zijn sociale netwerk 
deelt.

De Atomic Ambassadors beloven om 
met dit werk door te gaan en deze 
levensveranderende protheses aan 
mensen in nood te verstrekken.
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BELGIË

Foute kersttruien
In december 2021 trok de Smurfit 
Kappa-fabriek in Turnhout, België, 
kersttruien aan om met hun 'Foute 
kersttruiendag' geld in te zamelen voor 
de strijd tegen borstkanker. Zo wilden ze 
mensen opvrolijken in deze coronatijd 
en tegelijkertijd geld inzamelen voor de 
borstkankervereniging Think Pink, die 
hun na aan het hart ligt. Collega's werden 
uitgedaagd om in hun foutste kersttrui 
een foto van zichzelf te maken, wat tot 
veel hilariteit leidde bij het bekijken van 
de foto's. In totaal werd € 1500 opgehaald 
voor het goede doel.

SPANJE

Donaties voor 
Oekraïne
Onze Spaanse collega's hadden een 
creatief idee om ons materiaal te 
gebruiken om de situatie voor Oekraïense 
vluchtelingen te verbeteren. Dozen van 
golfkarton zijn breed toepasbaar in dit 
soort situaties, waar het sorteren en 
organiseren van noodzakelijke producten 
de levenskwaliteit van vluchtelingen in 
noodopvang kan verbeteren. 

In samenwerking met Artsen zonder 
Grenzen doneerde Smurfit Kappa Spanje 
16.300 dozen met dringend noodzakelijke 
artikelen, zoals kleding, voedsel en 
medicijnen, aan vluchtelingenkampen 
waar Oekraïners worden opgevangen.

Collega's van Smurfit Kappa 
Spain met hun donaties.

Belgische collega's in hun foute kersttruien.
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TSJECHIË

Ontmoet onze 
seniors
De Tsjechische Smurfit Kappa-fabrieken 
in Zimrovice Morava hebben hun 
40-jarige traditie voortgezet om ouderen 
in hun gemeenschap te steunen en 
tegelijkertijd in contact te blijven met 
voormalige collega's. Dit jaar hielden ze 
een bijeenkomst voor 80 seniors om bij te 
praten en herinneringen aan vroeger te 
delen. Ook stonden ze stil bij de moeilijke 
tijd door de coronapandemie.

Ze zijn er trots op dat de oudere generatie 
betrokken blijft bij deze traditie, vaak 
met zonen, dochters en kleinkinderen die 
nu bij Smurfit Kappa werken.

”Ik vind dit een geweldig 
initiatief - het is zo fijn dat 
wij, de oude garde, niet 
worden vergeten.” 
Mrs Klapetkova, gepensioneerde collega 
van Smurfit Kappa Zimrovice

Afbeeldingen: huidige en 
voormalige werknemers genieten 
van hun jaarlijkse bijeenkomst 
in de zon.
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SPANJE

Samenwerking 
Alzheimervereniging
De Spaanse Smurfit Kappa Bag-in-
Box-fabriek heeft samen met de 
plaatselijke Alzheimervereniging AFAIB 
een workshop georganiseerd over 
dynamisering en interactie met behulp 
van Virtual Reality (VR) technologie. De 
dag bestond uit spelletjes, didactische 
workshops, VR-films, muziektherapie en 
werktherapie, waarbij drie medewerkers 
van Smurfit Kappa hielpen bij de 
organisatie van de activiteiten. Het doel 
van deze dag was het bevorderen van de 
integratie van Alzheimerpatiënten in hun 
gemeenschap.

”Het geheugen is het dagboek dat we altijd 
overal mee naar toe nemen. Alzheimer 
wist dat uit. Met deze stimulerende 
workshops helpen we ze om hun 
herinneringen niet te vergeten” 
María Figuerola, HR and Health & Safety Manager, Smurfit Kappa Spain

Afbeeldingen: AFAIB-deelnemers 
genieten van spelletjes en 
interactieve workshops.
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VS

2022 Take Steps
Take Steps is een nationale wandeling 
van de Crohn's & Colitis Foundation en 
landelijk het grootste evenement gewijd 
aan het vinden van geneesmiddelen voor 
inflammatoire darmziekten.

De Smurfit Kappa Fort Worth fabriek in 
Noord-Amerika sloot zich als sponsor 
aan bij het evenement van de Crohn’s 
& Colitis Foundation en organiseerde 
ook een inzamelingsactie: 17 collega's 
zamelden $ 3000 dollar in voor de 
organisatie, voor onderzoek en medische 
behandelingen.

Als enige bedrijf tussen vele organisaties 
uit de medische sector voelden onze 
collega's zich zeer welkom op het 
evenement.

”Samen werken we 
aan de gezondheid 
van onze collega's." 
Anna Bohmer, Smurfit Kappa Fort Worth

$ 3000
ingezameld voor 
de Crohn’s & Colitis 
Foundation 

Afbeeldingen: medewerkers van Smurfit 
Kappa werken samen met het team van 
de Crohn’s & Colitis Foundation tijdens 
het Take Steps-evenement.



Welzijn stimuleren

| 25

SPANJE

Drakenboot
Smurfit Kappa Spanje, Portugal en 
Marokko hebben samengewerkt met 
Vall-kirias Pisuerga. Deze vereniging is 
in februari van dit jaar opgericht met als 
doel de fysieke en mentale revalidatie te 
verbeteren van vrouwen die borstkanker 
hebben of hebben gehad.

Smurfit Kappa sponsorde een 
'drakenboot' voor de organisatie. 
De organisatie wil hierme onder de 
aandacht brengen hoe goed roeien voor 
het versterken van het bovenlichaam 
is, wat het herstel van patiënten 
bevordert na een borstkankeroperatie. 

"De steun van 
instellingen als Smurfit 
Kappa is noodzakelijk 
voor al die vrouwen die 
aan borstkanker lijden 
of hebben geleden, om 
ze weer hoop te geven 
en te laten zien dat deze 
ziekte overwonnen kan 
worden." 
Nachi García Iglesias 
voorzitter van Vall-kirias Pisuerga

De drakenboot.
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COLOMBIA

Let’s Get to Work
Het 'Let's Get to Work' initiatief gaat 
z'n vierde jaar in bij de Colombiaanse 
Smurfit Kappa golfkartondivisie. Het 
'Laten we aan de slag gaan'-initiatief 
ontstond in 2019, waarbij zowel het 
bedrijf als de werknemers geld en 
arbeid inzetten om de huizen van 
hulpbehoevende collega's te verbouwen 
en/of te repareren. 

Voor de verbouwing van het huis 
van collega Jorge Emir Montes was $ 
3175 nodig. Dit bedrag werd volledig 
bijeengebracht door donaties van 
werknemers, waarbij 25 van deze 
werknemers zich vrijwillig voor het 
project hebben ingezet. Jorge en zijn 
gezin zijn ontzettend dankbaar en trots 
om bij een bedrijf te horen dat dergelijke 
initiatieven ondersteunt. $ 3175

opgehaald aan donaties van 
medewerkers

"Ik kan alleen maar 
mijn grootste dank 
uitspreken aan 
het bedrijf. Ik ben er  
mijn hele leven 
dankbaar voor.”
Jorge Emir Montes Arrieta

Collega's van Smurfit Kappa 
Colombia tijdens het initiatief 
'Laten we aan de slag gaan'.
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DOMINICA ANSE REPUBLIEK

Zomerkamp 
plezier 2022
De Smurfit Kappa-fabriek in de 
Dominicaanse Republiek heeft 
samengewerkt met de Fundación 
Abriendo Camino, die na de coronatijd 
met succes haar normale educatieve 
zomerkamp weer organiseerde.

Het zomerkamp is een van de vele 
initiatieven van de instelling in Villas 
Agrícolas en de omliggende gebieden. 
Kinderen, tieners en jongeren kunnen 
hier tijdens de zomer genieten van 
diverse activiteiten - ze leren in vredige 
sfeer te leven en ontwikkelen nieuwe 
vaardigheden.

Onze collega's ondersteunden de 
logistieke planning en brachten de 
kinderen met bussen naar de diverse 
activiteiten. Ook hielpen ze mee met 
het coördineren van de activiteiten. De 
deelname van onze collega's onderstreept 
de langdurige samenwerking met 
de Fundación Abriendo Camino, die 
in de buurt van Smurfit Kappa in de 
Dominicaanse Republiek is gevestigd.

350
kinderen deden mee 
aan het zomerkamp 

Afbeeldingen: schminken en 
culturele activiteiten tijdens het 
zomerkamp, in samenwerking 
met de Fundación Abriendo 
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COLOMBIA

Ontwikkelingscentrum voor 
jonge kinderen El Caracolí

Boven: Smurfit Kappa-collega's 
bij het ontwikkelingscentrum 
voor jonge kinderen El Caracolí.

610
Studenten van El 
Caracolí namen deel 
aan activiteiten 

Sinds 2019 zorgen de HR-afdeling van 
Smurfit Kappa en de Smurfit Kappa 
Foundation er gezamenlijk voor dat 350 
werknemers kunnen werken met de 610 
studenten van het ontwikkelingscentrum 
voor jonge kinderen El Caracolí en de 
571 studenten van de ITAF (technisch 
instituut voor de land- en bosbouw).

Met projecten en dagelijkse activiteiten 
helpen ze deze kinderen om hun dromen 
te verwezenlijken.

El Caracolí biedt programma's aan om 
de ontwikkeling van jonge kinderen te 
stimuleren en ITAF biedt jongeren een 
opleiding in de land- en bosbouw, om zo 
de kwaliteit van leven van henzelf en hun 
gezinnen op het platteland te verbeteren.
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OOSTENRIJK

Steun 
kankerbestrijding
Vier collega's van de papierfabriek in het 
Oostenrijkse Nettingsdorf deden mee 
aan een gigantische estafetteloop van 150 
kilometer om geld in te zamelen voor de 
Child Cancer Foundation. Onze collega's 
wonnen de eerste plaats en haalden €150 op 
voor het goede doel, waarbij de fabriek € 1 
euro doneerde voor elke gelopen kilometer. 

POLEN

Lokale picknicks voor 
het goede doel
Als onderdeel van een driejarige traditie van de 
Poolse Smurfit Kappa-fabrieken in Pruszkow 
en Warschau steunden onze collega's daar 
een aantal lokale liefdadigheidspicnics. 
Zo waren er een liefdadigheidspicknick in 
Białołęka, een familiepicknick in Piastów, 
kleuterschoolpicknicks in Białołęka en 
Chotomów, en tenslotte een sportpicknick in 
Białołęka. 

Smurfit Kappa Polen droeg bij met ruim 1000 
kartonnen speeltjes en marketinggadgets voor 
de bezoekers van de picknicks.

Familiepicknick in Białołęka. 

De collega's van Smurfit Kappa 
Nettingsdorf voor de wedstrijd.
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Onze 
toekomst
inspireren
Met onderwijs kansen creëren 
voor iedereen.

Als onderdeel van onze toewijding aan 
duurzaamheid, zetten wij ons in om onze 
toekomstige generaties te ondersteunen door 
middel van onderwijs, spel en inspiratie. Dit 
jaar hebben onze medewerkers zich ingezet 
voor een aantal inspirerende activiteiten om 
onze jongere generaties te onderwijzen, te 
inspireren en bewust te maken.

Onze toekomst inspireren
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El Colegio is een uiterst belangrijke 
onderwijsinstelling voor de omliggende 
gemeenschappen waarin we werken. De 
Smurfit Kappa Foundation werkte samen 
met USAID - FEPADE om deze school te 
helpen bij bouwkundige projecten, zoals een 
nieuw dak, verbetering van de badkamer en 
aanpassingen van het gebouw om nieuwe 
ruimtes, meubilair en faciliteiten toe te 
voegen. 

Ook werden er een aantal opleidings- en 
ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. In 
december 2021 kwam een kleine groep 
studenten, leraren, ouders en medewerkers 
van Smurfit Kappa bijeen om de tot nog toe 
geboekte resultaten te bekijken.

”Hartelijk dank voor 
de nalatenschap die 
generaties overstijgt. 
Al deze veranderingen - 
het is een droom die 
uitkomt."
Armantina de los Ángeles Águila de Martínez

EL SALVADOR

Werken aan de  
toekomst in El Colegio 

Afbeelding: trommelshow met de 
kinderen van El Colegio. 
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Een groep medewerkers van 
Smurfit Kappa in Marokko heeft 
onderwijspakketten gedoneerd, waarmee 
kinderen in het Atlasgebergte toegang 
krijgen tot lokaal onderwijs.

Onze collega's verzorgden workshops 
waar de kinderen leerden schilderen en 
leuke en leerzame spelletjes speelden.

Voor dit project voltooide de Smurfit 
Kappa Foundation in Sunchales de bouw 
van een gloednieuw hoofdkwartier voor 
de organisatie Casita del Niño Rincón del 
Sol, die werkt met kinderen in kwetsbare 
omstandigheden.

Het nieuwe hoofdkwartier van La Casita 
wordt voorzien van comfortabele, goed 
uitgeruste ruimtes om de uiteenlopende 
dagelijkse activiteiten van de instelling 
te ondersteunen (maaltijden, hygiëne, 
educatieve ondersteuning, recreatie 
en het verbeteren van middelen en 
vaardigheden voor de ontwikkeling 
en versterking van familie- en 
gemeenschapsnetwerken). Het nieuwe 
gebouw heeft een oppervlakte van 586 
m2.

ARGENTINIË

Casita del niño 
Rincón del Sol

Bouwwerkzaamheden 
hoofdkantoor Casita del niño 
Rincón del Sol.

Collega's van Smurfit Kappa 
Marokko met kinderen uit het 
Atlasgebergte.„Dit initiatief komt recht 

uit het hart. Bedankt 
daarvoor." 

Said Obasri

MAROKKO

Kinderen 
onderwijzen in het 
Atlasgebergte



Smurfit Kappa   |   Our Open Community 2022

| 34

ARGENTINIË

Dag voor gezinsveiligheid

Copernico is een basisschool in 
een buitenwijk van Milaan, waar 
de leerkrachten betrokken zijn bij 
verschillende projecten over boeken en 
lezen. De Italiaanse fabriek van Smurfit 
Kappa in Mantova hielp mee en richtte 
een bibliotheek in met meubilair van 
karton. De fabriek in Mantova heeft 
de nieuwe ruimte voorzien van tafels, 
boekenkasten, stoelen en papierbakken. 
Zo is er een speciale plek ontstaan waar 
de kinderen kunnen lezen en ook leren 
hoe belangrijk - en makkelijk - het is om 
papier te recyclen.

Afbeelding: kartonnen 
meubilair in de Copernico 
School, Milaan.

Bij Smurfit Kappa staat veiligheid voorop. 
Ons initiatief 'Safety for Life' wil de veiligheid 
zowel op het werk als thuis verbeteren. 

Onze collega's van de Bag-in-Box-fabriek in 
Argentinië organiseerden een evenement 
voor gezondheid en veiligheid, waar ook hun 
gezinnen voor uitgenodigd waren. De dag 
bestond uit een rondleiding in de fabriek, 
spelletjes en prijzen. 

Het doel was het bewustzijn over veiligheid te 
vergroten en praktische informatie te geven 
over het voorkomen van ongelukken. Het was 
een zeer waardevol evenement voor zowel de 
gezinnen als de plaatselijke gemeenschap.

2500
mensen deden mee aan de 
dag voor gezinsveiligheid.

Kinderen spelen spelletjes, 
georganiseerd voor de dag voor 
gezinsveiligheid in de Argentijnse 

ITALIË

Kartonnen meubilair
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”Fantastisch om te zien 
hoe de kinderen heerlijk 
met hun golfkartonnen 
huisjes aan het spelen 
waren!” 
Joanna Stępień

Op 1 juni is het in Polen de dag van het 
kind. Bij veel van onze Poolse collega's 
kwamen Oekraïense vrienden en hun 
gezinnen op visite.

Ontwerpers van de Smurfit Kappa-
locaties in Pruskow en Warschau 
maakten kartonnen huizen, die de 
kinderen konden beschilderen. Elke 
werknemer kreeg er een mee naar huis 
met het verzoek foto's te maken en zo te 
laten zien hoeveel plezier je met een stuk 
karton kunt hebben.

POLEN

Mijn eigen huis

Kartonnen huisjes gemaakt op 
dag van het kind.

150
kinderen deden mee aan 
de dag van het kind.
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In 2022 begon Smurfit Kappa Costa Rica 
de samenwerking met een school in de 
nabijgelegen gemeenschap Milpa de 
Guararí (Escuela Nuevo Horizonte), die 
zich in een achterstandsgebied bevindt. 
Het doel was de kwaliteit van leven van 
de schoolkinderen te verbeteren. Om ze 
te helpen, werden tal van initiatieven 
georganiseerd, zoals een voedingsweek, 
activiteiten tijdens de vakantie 
en een wetenschapsmarkt.

1100
kinderen werden met de 
activiteiten ondersteund 

”Hartelijk dank voor 
jullie hulp. Voor ons 
is het heel belangrijk 
dat bedrijven onze 
onderwijsgemeenschap 
willen ondersteunen, 
aangezien die altijd met 
veel tekorten kampt." 

Priscilla Ramos, psycholoog onderwijsinstellingen

Afbeeldingen: kinderen doen 
mee aan initiatieven van collega's 
van Smurfit Kappa Costa Rica.

xxxxx

COSTA RICA

We steunen  
de jeugd
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Smurfit Kappa UK faciliteerde de 
samenwerking tussen het Smurfit Kappa 
Community Centre in Mexico en de 
Bolsover Infants and Nursery School in 
het Verenigd Koninkrijk. Dit programma 
zorgt ervoor dat schoolkinderen van 6 tot 
9 jaar uit beide landen in contact kwamen 
met kinderen aan de andere kant van de 
wereld. Ze deelden video's, brieven en 
knutselwerkjes en maakten zo nieuwe 
vrienden. 

De deelnemers in Mexico maken deel uit 
van het High Academic Performance-
programma in het Smurfit Kappa 
Mexico Community Centre. Door 
het partnerschap kregen ze de kans 
om Engels met moedertaalsprekers 
te oefenen en om hun cultuur en 

UK /ME XICO

Kinderen over de hele wereld 
met elkaar verbinden

traditionele verhalen te delen met Britse 
kinderen. 

Vanwege het succes in beide landen is 
dit partnerschap nu een vast onderdeel 
van de Engelse les in het High Academic 
Performance-programma.

Voor haar werk in Mexico heeft de 
Bolsover Infant and Nursery School 
opnieuw de prestigieuze British Council 
International School Award behaald. 

"We zijn erg dankbaar dat 
we via Smurfit Kappa 
deze verbinding konden 
aangaan." 

Annika Lipyeat, assistent schoolhoofd 
Bolsover Infant and Nursery School

Spaanse les, Smurfit Kappa 
Community Centre in Mexico.



Smurfit Kappa   |   Our Open Community 2022

| 38

Smurfit Kappa   |   Our Open Community 2022

| 38



Onze planeet beschermen

| 39

Onze toekomst inspireren

| 39

Gemeenschappen versterken

Onze planeet
beschermen
Beschermen wat het 
belangrijkst is,  
ons milieu en onze planeet.

Bij Smurf it Kappa zit duurzaamheid in al onze 
vezels. We voelen ons diep betrokken bij de 
planeet en we vinden dat we altijd ons best 
moeten doen om onze planeet te helpen 
beschermen. We streven dit niet alleen na via 
onze producten en activiteiten, maar onze 
teams zetten zich hier ook op lokaal niveau 
voor in. Onze activiteiten variëren van het 
aanpakken van zwerfvuil tot recycling en het 
bevorderen en beschermen van onze lokale 
ecosystemen.

Onze planeet beschermen

| 39
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IERL AND

De bij staat voor 
biodiversiteit

Smurfit Kappa Group hoofdkantoor in 
Dublin werkt samen met de plaatselijke 
imker Jim Ryan om een bijenkolonie een 
nieuwe woonplek te geven. Bijen zijn de 
belangrijkste bestuivers van gewassen en 
Ierse inheemse planten. Om dit belangrijke 
werk te doen, moeten bijen diverse soorten 
bloemen kunnen bezoeken om stuifmeel 
en nectar te verzamelen. Het hoofdkantoor 
is omgeven door weelderige flora, zodat de 
bijen hopelijk tevreden hun werk kunnen 
doen. 

Ook gaf Jim voor geïnteresseerde 
werknemers lezingen over bijen en op alle 
bureaus werden 'bijenbommen' gedropt, 
zodat iedereen van het hoofdkantoor nu 
thuis een eigen wilde bloemenweide kan 
inzaaien.

Afbeeldingen: bijenvolk en de 
'bijenbommen' die alle medewerkers 
kregen.
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De Smurfit Kappa Pitea papierfabriek 
in Zweden heeft in samenwerking met 
Andreas Schleiss van BeeAtWork een 
kolonie van 60.000 dieren een nieuwe 
woonplaats gegeven op het terrein 
van de fabriek. Dergelijke initiatieven 
zijn belangrijk voor het behoud van 
de bijenpopulatie, die essentieel is 
voor het in evenwicht houden van ons 
ecosysteem.

"Samen zorgen we voor 
duurzame stedelijke ontwikkeling  
en vergroten we de biodiversiteit."

Andreas Schleiss, imker bij BeeAtWork 

Andreas Schleiss, imker bij 
BeeAtWork verzorgd zijn 
bijenvolk in de buurt van de 
Piteå-papierfabriek.

Zonder bestuiving zou ongeveer 75% 
van onze voedselgewassen verdwijnen. 
Essentiële groenten en fruit, zoals 
appels, aardbeien en tomaten, en 
veevoedergewassen zouden zonder het 
werk van de bij nog maar 10-20% van de 
huidige opbrengst leveren.

De bijen bestuiven bloemen in de nabije 
omgeving en produceren honing, die 
aan de werknemers van de fabriek wordt 
gegeven. Lokaal geproduceerde honing? 
Een mooi extraatje!

ZWEDEN

BeeAtWork-bijenkorf  
bij de papierfabriek
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Samen met de Colombiaanse organisaties 
Duurzaam Colombia, Alpina, Supracafé 
en stichting Alpina heeft de Smurfit 
Kappa Foundation financiering verstrekt 
aan 'Colombia en Paz', een fonds dat 
kleine producenten van melk en koffie 
opleidt, zodat ze hun opbrengst kunnen 
verhogen en hun productiekosten 
kunnen verlagen. 

Doel van het programma is om de 
technologische en kennisachterstand 
in te halen, die er vaak toe leidt dat 
plattelandsboeren worden uitgebuit. 
Bovendien zijn de productiekosten ten 
opzichte van de opbrengst zo hoog, dat ze 

vastzitten in een permanente staat van 
sociale kwetsbaarheid en armoede.

De Smurfit Kappa Foundation leverde 
een financiële bijdrage van $ 89.772. 
Dankzij andere donaties en het werk van 
partnerorganisaties zijn met Alpina S.A. 
en Supracafé Colombia S.A. commerciële 
overeenkomsten gesloten om de 
productie van melk en koffie gezamenlijk 
op de markt te brengen. 

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat 
kleine boeren op het platteland hun 
opbrengst als collectief rechtstreeks 
aan de groothandel kunnen verkopen 
in plaats van individueel via 
tussenpersonen. 

$ 432.272
ingezameld om boeren op het 
platteland te ondersteunen.

Boven: evenement van Duurzaam Colombia

COLOMBIA

Duurzaam Colombia: betere kansen voor 
kleine plattelandsboeren
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Ter gelegenheid van de Dag van de Aarde 
2022 deed de Smurfit Kappa Fort Worth-
fabriek in Noord-Amerika samen met 
de plaatselijke milieuorganisatie, Dallas 
Ground Work, vrijwilligerswerk om het 
plaatselijke park schoon te maken.

Het park heeft een ernstig probleem: 
het krijgt bij zware regenval en 
overstromingen het wateroverschot 
van het gehele rivierenstelsel in het 
noordelijke deel van Texas te verwerken.

Door illegale afvaldumping en zwerfvuil 
hoopt afval uit de rivieren zich in en 
rondom het park op.

Uitgerust met afvalgrijpers en 
vuilniszakken raapten onze collega's 
meer dan 
100 kilo afval op, waaronder afgedankte 
verfblikken, banden en zelfs een 
bankstel.

Samen met fabrieksmanagers, 
controllers, personeelsmanagers en 
anderen hebben onze collega's meer 
dan $ 57.500 ingezameld voor sociale 
projecten van de Foundation en meer dan 
270 ton afval (schroot, hout en plastic) 
afgevoerd voor recycling.

Smurfit Kappa Mexico neemt voor 
het tweede jaar op rij samen met de 
Smurfit Kappa Foundation deel aan een 
innovatief en effectief project.

Hierbij worden materialen die 
overblijven bij werkzaamheden, 
zoals hout, kunststoffen, PET en 
aluminium, ingezameld en wordt dit 
restmateriaal verkocht om recycling 
te vergemakkelijken en te voorkomen 
dat het naar de vuilstort gaat. De 
opbrengst wordt vervolgens gebruikt 
om toekomstige sociale projecten van de 
Smurfit Kappa Foundation te financieren.

Het team van Smurfit Kappa 
Mexico met hun donatie.

Smurfit Kappa North America: 
schoonmaakactie op de Dag van 
de Aarde

ME XICO

Recyclen voor het 
onderwijs

VS

Schoonmaakactie op 
de Dag van de Aarde
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De Dag van de Aarde, die plaatsvindt op 
22 april, is in Polen een heel bijzondere 
dag op de kalender van de fabriek in 
Warschau. Voor het derde jaar op rij 
namen onze collega's hun gezinnen mee 
om als vrijwilliger vuilnis op te halen 
in de omgeving, en de recycleerbare 
materialen te scheiden van het restafval.

Onze medewerkers namen niet alleen 
warme maaltijden en drankjes mee, 
maar ook marketinggadgets van Smurfit 
Kappa voor de vrijwilligers. 

10.000
mensen uit de lokale 
gemeenschap namen deel

Afbeeldingen: 
ecologische picknick in 
Pruszkow.

De steden Pruszkow en Warschau 
in Polen hebben een ecologische 
picknick georganiseerd om de 
klimaatverandering onder de 
aandacht te brengen. Aangezien de 
Smurfit Kappa-fabriek in Pruszkow en 
Warschau een actieve lokale werkgever 
is - die ook ecologische oplossingen 
biedt - hadden tien collega's kartonnen 
gadgets en spelletjes voor kinderen 
voorbereid die ze meenamen naar de 
picknick.

Boven: het team van Smurfit Kappa 
Poland, samen met hun familie en 
vrienden op de Dag van de Aarde.

POLEN

Bijdrage Dag van 
de Aarde

POLEN

Eco-picknick
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Smurfit Kappa Mexico zette haar 
inmiddels zesjarige deelname aan 
het Cancun Reclamation project 
voort, een initiatief dat ontstaan is uit 
trots voor de lokale omgeving en de 
wens die goed schoon te houden. De 
gemeente Solidaridad heeft stranden 
die aan de Blauwe Vlag-norm voldoen, 
wat belangrijk is om toerisme en de 
broodnodige werkgelegenheid in de regio 

aan te trekken.

De 949 vrijwilligers, waaronder zes 
medewerkers van Smurfit Kappa 
Mexico, verzamelden 366,98 kg 
recyclebaar afval en 472,9 kg restafval. 
Voor de zeven stranden in de gemeente 
Solidaridad was dit enorm belangrijk, 
omdat ze zo aan de Blauwe Vlag-norm 
blijven voldoen.

”Het spreekwoord is 'kinderen zijn de 
toekomst' en ik wil deel uitmaken van 
die toekomst en meehelpen, zodat 
mijn kinderen weten hoe mooi de 
plek is waar we wonen."

Luis Felipe Alvarado Quintanilla

835.249
mensen uit de lokale 
gemeenschap 
profiteerden.

ME XICO

Internationale schoonmaak  
van kust en water
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Kijk voor meer verhalen op:  
https://www.smurfitkappa.com/nl/sustainability/people/
communities

Opnieuw zijn er opvallend veel verhalen voor 
deze brochure ingezonden. Dit is slechts een 
kort overzicht van de vele initiatieven die 
plaatsvinden in alle landen waar we actief zijn.

Hier volgt een volledige lijst van alle 
initiatieven die in de loop van het jaar hebben 
plaatsgevonden.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft 
meegedaan.

Our Open Community  
overal ter wereld
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LAND INITIATIEF VN-SDGs

Brazilië Kerstmis in tehuis Integral 

en de Alfredo Freire-parochie

Brazilië Voedselschenking aan Casa Lar

Polen Huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne

Polen Lokale steun voor instelling 

die vluchtelingen uit Oekraïne helpt

Polen Samenwerking met de stichting 'Podaj Dalej' voor 

kinderen en volwassenen met een handicap.

Polen Ondersteuning voor het bedrijf DarHouse - 

Medyka

Polen Let’s help! - dozen voor Oekraïne

Verenigde Staten UNICEF-inzamelingsactie voor kinderen in 

Oekraïne 

Argentinië Soy Parte

Oostenrijk Ondersteuning kankerbestrijding

Brazilië Donatie aan Istituto Sol

Brazilië Kerstbezoek aan de kinderen 

van Apae De Pirapetinga

Brazilië Kerstbezoek aan de ouderen 

van tehuis Nossa Senhora Do Carmo

Brazilië Kerstbezoek aan de zieken 

van Fundação cristiano varella

Brazilië Kerstbezoek aan de ouderen van Pirapetinga

Brazilië Voedseldonaties voor overstromingsslachtoffers

Brazilië Ondersteuning van de San'tanna-kerk

Gemeenschappen  
versterken
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Brazilië Milieu-educatie voor 

de kinderen van Casa Lar

Brazilië Les voor de kinderen van APAE over het planten 

van bomen en het beschermen van de aarde

Tsjechië Liefdadigheidsloop Opava

Italië Inclusief park en defibrillator voor de 

gemeente Verzuolo

Mexico Ludo-therapieruimte voor IMSS 67

Polen Paper's Magic voor school in Białołęka 

en kleuterschool in Piastów

Polen Zeven ambulances voor Oekraïne

Polen Ondersteuning van ons dierenasiel

Polen Dag van het Kind

Polen Stichting Pomorze Dzieciom

Polen Renovatie van een kindersanatorium in Oekraïne

Spanje Inzetbaarheid van mensen met 

een functionele beperking in ons magazijn.

Spanje Noordkaap-donatie 

Spanje Aangepaste speeltuin Aspace

Spanje Noordkaap-donatie - Oekraïne

Brazilië Kerstmis bij de opvang Casa Lar Vida Viva

Brazilië Liefdadigheidsdag - tehuis São Vicente

Brazilië Nieuwjaarscadeaus voor kinderen - Casa Lar

Brazilië Kerstbezoek aan de kinderen van Lean

Brazilië Liefde en gejuich voor de Pirapetinga-

gemeenschap
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Brazilië Steun aan de overstromingsslachtoffers van Lean

Brazilië Voedseldonaties voor Lar Dos Velhos

Brazilië Vreugde, hoop en geloof met Pasen

Brazilië Paaschocolade voor de kinderen van Casa Lar

Chili Maandelijkse donatie van dozen aan 

non-profitorganisatie World Vision

Colombia Natuurtoerisme met een gemeenschappelijke 

aanpak

Colombia Burgerschapsprijs: voor een betere stad

Tsjechië Dobroběh

Polen Effetha - Dag van het Kind

Spanje Hulp voor Oekraïne

Spanje Tuinieren met de stichting Fepamic

Spanje Spaanse aangepaste kampioenschappen 

wielrennen op de weg 2022

Verenigde Staten San Antonio Children’s Enrichment Center

Brazilië Donatie van schoolsets voor kinderen

Spanje School voor talent

Spanje Week van de Moeder
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België Lelijke kersttruien - Think Pink

Brazilië Associacao Beneficiente E Promocional Maranata

Brazilië Cadeaus voor de zieken in het ziekenhuis 

Municipal De Pirapetinga

Brazilië Ventilatoren om het comfort van kinderen te 

verhogen 

Brazilië Donatie kerstpakketten voor 

herstellende drugsgebruikers

Colombia Recreatieve activiteiten voor 

kinderen in El Caracolí

Costa Rica We ondersteunen de jeugd -  

Escuelita Nuevo Horizonte

Frankrijk Samen in beweging tegen darmkanker

Ierland Grant Thornton 5 km-evenement

Italië Marathon van Milaan ter ondersteuning van LILT 

(Italiaanse vereniging tegen kanker)

Italië Fietsevenement Vitop

Mexico Kantoormeubilair voor opvanghuis voor kinderen 

met kanker

Mexico Ondersteuning van kinderen met kanker

Mexico Donatie aan Inclusión

Mexico Diner in het donker

Mexico Integrale ontwikkeling en recreatieve activiteiten 

Noorwegen Team Rynkeby

Polen Ondersteuning van de Poolse fietsfederatie

Welzijn 
stimuleren



Projectoverzicht

| 51

LAND INITIATIEF VN-SDGs

Polen Szklarska Poręba Tour’22

Polen Intercompany schaaktoernooi

Polen Familiepicknick

Polen Nieuw leven inblazen aan het educatieve centrum 

Żuławski Słonecznik in Giemlice

Spanje Intercompany paddeltoernooi

Spanje Sociale steun aan ouderen 

(Spaanse Rode Kruis)

Spanje Sponsoring Ikastola Maiztegi

Spanje Bewustzijn over welzijn verhogen 

met David Aguilar in Nervión

Spanje Week van het fruit

Spanje Bedrijfsuitdaging

Verenigd Koninkrijk VK 'Take the Step'-uitdaging 

Verenigde Staten Purple Stride Dallas

Verenigde Staten Baldwin Park bloeddonatie

Brazilië Donatie schooluniformen - 

Pirapetinga Esporte Clube

Colombia Bezoek aan de programma's van het bedrijf 

voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tsjechië Snoezelen

Mexico Donatie aan Hogar Belém

Mexico Worlwide Tourist - zomercursus 
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Mexico Een kinderdag voor de kleintjes

Mexico Smurfit Kappa maatschappelijk welzijn

Spanje AVIFES - op weg naar een baan

Spanje Alcala Week van het Kind

Brazilië Donatie aan het Pivi-instituut 

Frankrijk Les restaurants du cœur

Duitsland Sociaal evenement voor teambuilding 

Spanje Inzamelingsactie tweedehands kleding, Madre 

Coraje

Spanje Moederschapsondersteuning voor 

vrouwen in kwetsbare situaties - Red Madre



Projectoverzicht

| 53

LAND INITIATIEF VN-SDGs

Colombia Leren door kunst en knutselen

Spanje Online onderwijs over handicaps

Spanje Wereld Downsyndroom Dag 

Spanje Gehandicaptenweek en campagne 

Wereld Gehandicapten Dag 

Brazilië Bevorderen onderwijs voor kinderen van APAE

Brazilië Ondersteunen onderwijs voor kinderen in Casa 

Lar

Brazilië Activiteiten in het Abrace-instituut

Brazilië Ondersteuning cultuur - theatergroep Apae

Duitsland Fibulas voor school

Mexico Steun weeshuis Padre Severiano Martínez

Mexico Duaal onderwijsprogramma - CONALEP

Mexico Viering van betrokkenheid bij het onderwijs

Mexico Donatie van boeken en schilderijen voor een 

kleuterschool

Mexico Zaden voor onderwijs

Mexico Terug naar school: zelfontwikkeling kent geen 

leeftijd

Mexico Programma voor jonge kinderen 

Mexico High Academic Performance-programma 

- Smurfit Kappa community centre

LAND INITIATIEF VN-SDGs

Onze toekomst 
inspireren
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Mexico Tweetalig partnerschap Mexico - Verenigd 

Koninkrijk

Spanje Project United 

Argentinië Dag voor gezinsveiligheid

Brazilië World Autism Awareness Day

Mexico Uniformen voor Mexicaans honkbal team tijdens 

een Latijns-Amerikaans toernooi

Polen Ondersteuning voor PSP in Pruszcz Gdański

LAND INITIATIEF VN-SDGs

Mexico Voedselveiligheidsweek

Polen World Cleanup Day

Polen Jonge klimaatambassadeurs

Mexico Herbebossing 2022

Colombia Bescherming regionale vogels

Onze planeet 
beschermen
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Wij maken, beschermen en zorgen 
voor elkaar 
Ontdek meer over wat ons motiveert 

om oplossingen te creëren waarmee we 

beschermen wat ons dierbaar is. 

www.smurfitkappa.com/nl/about/purpose


