Maatschappelijk verantwoord
ondernemen via Made Blue

Geef uw MVO-doelstellingen handen en voeten met Made Blue en Water for Life
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. U doet iets voor de maatschappij, maar het heeft ook meerwaarde
voor uw organisatie. Hoe geeft u hier invulling aan? Vitens en Made Blue kunnen u hiermee helpen door mensen in ontwikkelingslanden
toegang tot schoon drinkwater te geven. Made Blue spiegelt het water wat hier wordt bespaard, of verbruikt, met het beschikbaar maken
van evenveel drinkwater in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter. Water dat bijvoorbeeld nodig is om een kop cappuccino of een
reep chocolade te maken, of water dat wordt bespaard in de productie of binnen uw organisatie, wordt door Made Blue 1-op-1 elders
beschikbaar gemaakt.

Meet het waterverbruik of besparing van uw bedrijf, product of dienst.
Vertaal dit naar liters schoon drinkwater in ontwikkelingslanden.
Investeer in tastbare drinkwaterprojecten in Afrika en Azië.
Communiceer over hoe elke gebruikte liter hier zorgt voor een liter daar.
Water for Life
Onze drinkwaterprojecten worden geïmplementeerd door Water for Life, een initiatief van drinkwaterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf.
Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheid is.
Zie www.waterforlife.nl.

Wie kiest voor Made Blue?
Made Blue heeft al meer dan een miljard liter water gerealiseerd in ontwikkelingslanden, voldoende om meer dan honderdduizend
mensen een jaar lang te voorzien. Namen als Quooker, Mövenpick, Electrolux: van wasserij tot zuivelproducent, van hotel tot ziekenhuis
of luchthaven. Samen een uniek verhaal en drinkwater voor de wereld!

Hoe wordt uw bedrijf Made Blue?
Made Blue bepaalt samen met u de watervoetafdruk en vertaalt deze naar een passende boodschap voor uw producten of diensten.
Deelnemers doneren voor de liters die zij willen spiegelen met drinkwater elders op aarde, vanaf € 1 per 5.000 liter. Deelnemers
ontvangen jaarlijks een certificaat en diverse instrumenten om relaties en medewerkers te informeren.

Meer weten?

www.vitens.nl
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Voor meer informatie kunt u terecht op www.madeblue.org of www.waterforlife.nl. Uw Vitens relatiemanager praat u graag bij over de
mogelijkheden. Hij/zij brengt u in contact met Made Blue voor een vrijblijvend gesprek over de kansen die een samenwerking biedt
voor uw bedrijf.

