
Fairphone 

Misschien ietsje minder plat, een camera met een 

paar pixels minder, enz.  Maar zo heerlijk 

onbevangen onvolmaakt eerlijk. Fairphone heeft 

(op haar eigen site, zeg ik erbij; maar niettemin…) 

de resultaten gezet van een onderzoek naar de 

‘eerlijkheid’ van een wolfraam winning project in 

Rwanda.  

 

Uit het artikel: 

De New Bugarama Mine was tijdens de genocide 

van Rwanda in de jaren negentig bijna volledig 

verwoest en werd al enige tijd illegaal geëxploiteerd 

als een uiterst onveilige ambachtelijke mijn. Maar in 

2009 nam The New Bugarama Mining Company 

(NBM) het over en ging op zoek naar verbetering 

van een chaotische situatie. 

… 

Toen we het gebied in 2014 bezochten, waren de 

omstandigheden aanzienlijk verbeterd. Dat jaar 

werd NBM uitgeroepen tot het beste bedrijf op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in Rwanda. 

…. 

Ze schakelden de mijn over van volledig handwerk 

en introduceerden mechanisaties die een directe 

impact hadden op de algehele productiviteit en het 

gemiddelde inkomen per mijnwerker. Dit betekende 

ook dat NBM nu een duurzaam inkomen had om te 

investeren in voortdurende verbeteringen op het 

gebied van gezondheid, veiligheid, infrastructuur en 

andere verbeteringen. 



… 

Levin Sources , een onafhankelijk adviesbureau 

voor sociale ondernemingen, bezocht de mijn in 

2021 om de impact te beoordelen van de overgang 

van NBM van een volledig handmatige, 

ambachtelijke kleine mijn naar een semi-

gemechaniseerde mijnsite. Hun bevindingen zijn 

opgenomen in twee rapporten, Case Study: 

Learnings From the New Bugarama Mining 

Company's Progress Journey en het Beyond 

Conflict-free Tungsten-rapport. 

… 

Investeringen in waterrecyclingsystemen, 

afvalbeheer, het planten van bomen en het 

vervangen van dieselgeneratoren door net-

aangedreven generatoren hebben de negatieve 

milieueffecten en emissies verminderd. Bijdragen 

aan onderwijs zowel in de mijn — vooral op het 

gebied van gezondheid en veiligheid — als 

bijdragen aan gemeenschapsonderwijs werden 

genoteerd. De meeste kinderen van mijnwerkers 

gaan nu regelmatig naar school en mijnwerkers 

kunnen boeken en vergoedingen betalen. Uit het 

rapport bleek ook dat het bedrijf lokaal personeel 

inhuurt, dus de uitgaven gaan terug naar de 

gemeenschap. NBM onderhoudt ook relaties met 

lokale autoriteiten, bouwt partnerschappen op en 

creëert kanalen voor belanghebbenden om zorgen 

te uiten en aanbevelingen te doen. 
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