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initiatief is geïntroduceerd ter verbetering van de 
gezondheid van de bewoners van het Afrikaanse conti-
nent. Sinds de lancering van het Africa Health Initiative 
investeerden we in programma’s om malaria te bestrij-
den, mensen bewust te maken van malariabehandeling 
en -preventie en te zorgen dat zij gemakkelijker toegang 
kunnen krijgen tot de beschikbare middelen. Daarnaast 
gaat het sponsorgeld naar programma’s ter bevordering 
van de gezondheidszorg op gemeenschapsniveau, naar 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen en 
vaccins, en werd geïnvesteerd in het vergroten van de 
internationale betrokkenheid. 

Drive Against Malaria
In Nederland steunen we  al jaren The Drive Against 
Malaria. Deze Nederlands-Britse organisatie strijdt 
tegen malaria in moeilijk bereikbare gebieden in Afrika. 
De organisatie zorgt voor de distributie van levensred-
dende muskietennetten en effectieve medicijnen en 
geeft voorlichting over preventie van de ziekte. De 
verdeling van geïmpregneerde muskietennetten is een 
effectieve manier om malaria te voorkomen. Preventie in 
combinatie met diagnose, behandeling, nazorg en 
educatie, versterken de strijd tegen de ziekte. 

ExxonMobil is betrokken bij de maatschappij waarin het concern opereert. Onze vestigingen en fabrieken maken deel uit 
van de gemeenschappen waarin we werken en leven. Overal waar wij actief zijn, willen we positief bijdragen aan het 
welzijn van de lokale regio.

Een bloeiende Rotterdamse haven is van vitaal belang voor onze business. Wij 
werken dan ook intensief samen met de Rotterdamse havenautoriteiten op het 
gebied van veiligheid, economie, infrastructuur en milieu. We maken ook deel 
uit van Deltalinqs, de havenondernemersvereniging. 

We doen er alles aan om overlast van onze fabrieken voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken. Met deskundige bediening en vakkundig onderhoud 
zorgen we ervoor dat onze fabrieken veilig opereren. Voor het geval zich toch 
een calamiteit zou voordoen, hebben we plannen om deze snel en effectief te 
bestrijden. We testen deze regelmatig met calamiteitenoefeningen.
Een succesvolle onderneming toont haar betrokkenheid ook door maatschap-
pelijke doelen te steunen. Wereldwijd schenkt ExxonMobil jaarlijks ongeveer 
100 miljoen dollar aan goede doelen, waaronder gezondheidsprojecten in 
Afrika, onderwijsinitiatieven voor meisjes en opleidingen in exacte vakken. 

 
Malaria

Africa Health Initiative
ExxonMobil is de grootste, niet-farmaceutische onderneming die investeert in 
onderzoek naar malaria en ontwikkeling van de samenleving. Het concern 
doneerde meer dan 130 miljoen dollar aan organisaties die in Afrika belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingsprojecten opzetten en uitvoeren. Daarvan ging 
50 miljoen dollar naar de strijd tegen malaria, via het Africa Health Initiative. Dit 

Maatschappelijke 
betrokkenheid
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Onderwijs: de sleutel tot kennis en innovatie

Een goede opleiding is de sleutel tot kennis, innovatie en welvaart. Helaas 
hebben scholieren vaak nog geen idee van de mogelijkheden van een tech-
niek- of chemieopleiding. Met schoolbezoeken en andere activiteiten zoals de 
Sci-Tech Challenge probeert ExxonMobil scholieren enthousiast te krijgen voor 
de olie- en chemiesector.
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Educatief Informatiecentrum Mainport
Samen met andere Rotterdamse havenbedrijven 
ondersteunen we het Educatief Informatiecentrum 
Mainport (EIC). Jaarlijks bezoeken 20.000 scholieren 
en studenten de haven en de expositie in het EIC-
gebouw op de Landtong Rozenburg, pal aan het 
havenwater. De jonge bezoekers nemen deel aan een 
(thema)excursie, bezoeken de havenexpositie of het 
laboratorium of testen hun kennis en vaardigheden in 
het Havenspel. Het werk in de industrie rond 
 Rotterdam krijgt zo een gezicht. Dat kan leerlingen 
helpen bij hun oriëntatie op een vervolgopleiding of  
een toekomstige baan.

Sci-Tech Challenge
Jongeren ondervinden het belang van wetenschap en 
technologie vooral in hun dagelijkse praktijk. Daarom 
organiseren ExxonMobil en de Young Achievement-
Young Enterprise (JA-YE, in Nederland Jong 
 Ondernemen) de Sci-Tech Challenge. Dat is een 
 meerjarig Europees lesprogramma voor scholieren van 
15 tot 18 jaar. Online games, workshops, colleges, 
classroom visits en challenges laten jongeren bewust 
nadenken over mondiale vraagstukken op het gebied 
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