
 

MVO-VERKLARING  

Met een achtergrond in de culturele evenementen-branche ontstond de behoefte om iets op te zetten voor 
langere tijd, iets duurzaams. Dat werd Fraai. Fraai is in 2017 verrezen op een voormalige paardenwei met 
stal. De liefde voor cultuur is gebleven en aangevuld met een grote verwondering en bewondering voor de 
natuur, het landschap in Zuid-Oost Friesland. Fraai stimuleert ontmoetingen en heeft oog voor de 
medemens, ook voor die met een kleine portemonnee, die alleen leven of liefhebben op een niet doorsnee-
wijze. Wij hopen in de toekomst de camping zodanig te hebben ingericht dat ook de minder mobiele 
mensen goed bij ons uit de voeten kunnen. 

Upcyclen 
Al onze accommodaties zijn ge-upcycled. Ook de inrichting is daar waar mogelijk tweedehands. 

Energie- en waterbesparende maatregelen   
Energie verbruik en - opwekking is een speerpunt. We kunnen het overgrote deel van onze energie uit de 
41 zonnepanelen halen. De stroom is groen. We hebben doorstroombegrenzers op al onze kranen. De 
hoeveelheid water in de toiletten wordt beperkt door de afstelling van de vlotters. 

Milieuvriendelijk schoonmaken   
Voor het schoonmaken van al onze ruimtes maken wij gebruik van schoonmaakmiddelen welke zijn 
gecertificeerd met een EU Ecolabel. 

Eerlijke producten  
Tijdens het verblijf op ons kampeerterrein willen wij onze gasten zoveel mogelijk kennis laten maken met 
streekgebonden producten. Bij het ontbijt worden eieren uit Haulerwijk en jam en sap van eigen terrein 
geserveerd. In het theehuisje kunt u de lokale speciale biertjes van Bierbrouwerij Maallust uit Veenhuizen 
drinken. De koffie en thee zijn Fairtrade en hebben het Eco-label. 

Afval scheiding  
Wij stimuleren onze gasten om het afval te scheiden. Onze centrale afvalverzamelplaats biedt de 
mogelijkheid om het afval te scheiden in papier, glas, PMD, gft en restafval. Gasten ontvangen bij 
aankomst een gele zak voor het PMD-afval. Hierdoor wordt de keuze om afval te scheiden gemakkelijker 
gemaakt.  

Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke doelen door het organiseren van De Buurtcamping, door 
belangeloos mee te werken aan werkgroepen en door het doneren aan goede doelen en lokale activiteiten.  

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over de inkoop van 
materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.   

Kortom: groen! 

Wij beheren het kampeerterrein op een duurzame manier.  

Zo willen we de wereld nog een beetje fraaier maken. 
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