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KKiillaauueeaa  LLaakkeessiiddee  EEssttaattee  iiss  aa  lluuxxuurryy,,  eeccoollooggiiccaall,,  pprriivvaattee  rreettrreeaatt  llooccaatteedd  iinn  aa  wwiillddlliiffee  rreeffuuggee  
oonn  aa  ffiivvee--aaccrree  ppeenniinnssuullaa  ooff  bboottaanniiccaall  ggaarrddeennss..  IItt  iiss  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  pprriivvaattee  ttwweennttyy  aaccrree  
ffrreesshhwwaatteerr  llaakkee..  KKiillaauueeaa  LLaakkeessiiddee  EEssttaattee  hhaass  bbeeeenn  pprrooccllaaiimmeedd  tthhiiss  mmoonntthh  bbyy  IIssllaanndd''ss  mmaaggaazziinnee  aass  
oonnee  ooff  tthhee  wwoorrlldd''ss  bbeesstt  eeccoollooggiiccaall,,  nnaattuurraall  lluuxxuurryy  eessccaappeess..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoommmmiittmmeenntt  aanndd  MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt::  SSiinnccee  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  oouurr  ffaammiillyy  
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  11998800,,  110000%%  ooff  tthhee  aannnnuuaall  pprroocceeeeddss  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  ddoonnaatteedd  
ttoo  nnuummeerroouuss  cchhaarriittaabbllee  ccaauusseess..  TThheessee  cchhaarriittiieess  hhaavvee  iinncclluuddeedd  sscchhoooollss,,  ccoommmmuunniittyy  nneeeeddss,,  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  cchhuurrcchheess,,  aanndd  iinnddiivviidduuaallss..  TThhee  SSaavvee  WWaaiiaakkaalluuaa  nnoonn--pprrooffiitt  ffoouunnddaattiioonn  wwaass  
eessttaabblliisshheedd  ttoo  hheellpp  pprreesseerrvvee  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ooff  KKaauuaa΄́ii..  TThhee  SSttaattee  ooff  HHaawwaaii΄́ii  aanndd  aann  
IIRRSS--ssaannccttiioonneedd  ffoouunnddaattiioonn  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  eennddaannggeerreedd  ssppeecciieess  aanndd  
wwiillddlliiffee,,  aanndd  nnaattuurraall  hhaabbiittaatt  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn..    

OOuurr  ggooaall::  KKiillaauueeaa  LLaakkeessiiddee  EEssttaattee’’ss  ggooaall  hhaass  bbeeeenn  ttoo  ccrreeaattee  aa  zzeerroo--ccaarrbboonn  eemmiissssiioonn  ffoooottpprriinntt  
aanndd  ttoo  bbee  aa  ffuullllyy  ssuussttaaiinnaabbllee  ffaacciilliittyy..  

DDoonnaattiioonnss::  IInn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  oouurr  ttrraaddiittiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  aa  ffoorrmmeerr  ssuuggaarr  ppllaannttaattiioonn,,  ffaarrmm,,  aanndd  nnuurrsseerryy,,  
wwee  mmaaiinnttaaiinn  bboottaanniiccaall  aanndd  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  aarree  ffuullllyy  oorrggaanniicc  iinn  nnaattuurree  wwiitthh  aallll  ggrreeeenn  
wwaassttee  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  mmaakkee  mmuullcchh  aanndd  ccoommppoosstt  ffoorr  oouurr  ggaarrddeennss  aanndd  oorrcchhaarrddss..  IInn  
aaddddiittiioonn  ttoo  ddoonnaattiinngg  110000%%  ooff  aallll  pprroocceeeeddss  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  tthhee  eessttaattee  mmaaiinnttaaiinnss  ffiiffttyy  vvaarriieettiieess  ooff  
ffrruuiitt  ttrreeeess  aanndd  tthhee  ffrruuiitt  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  llooccaall  ffaammiilliieess,,  cchhuurrcchheess  aanndd  ootthheerrss  iinn  nneeeedd..  AAllll  rreeccyycclleedd  
mmaatteerriiaallss  aarree  ggiivveenn  ttoo  HHaabbiittaatt  ffoorr  HHuummaanniittyy..  

EEnneerrggyy  ccoonnsseerrvvaattiioonn::  NNeeaarrllyy  110000%%  ooff  aallll  eenneerrggyy  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  ttwwoo  llaarrggee  bbaannkkss  ooff  ssoollaarr  ppaanneellss..  
TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  wwaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  eenndd  ooff  22001100  ffoorr  tthhee  ccoottttaaggeess  aanndd  ppooooll  aarreeaa  tthhaatt  iiss  llooccaatteedd  iinn  aa  
rraaiinn  ffoorreesstt  aanndd  bbiirrdd  pprreesseerrvvee..  AAllll  aapppplliiaanncceess  aarree  EEnneerrggyy  SSttaarr..  MMoosstt  lliigghhttiinngg  iiss  LLEEDD..  110000%%  ooff  aallll  
wwaatteerr  hheeaattiinngg  iiss  ssoollaarr..  KKIIUUCC  hhaass  oouurr  pprrooppeerrttyy  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  nneett  mmeetteerriinngg  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  
pprroodduucciinngg  mmoorree  ppoowweerr  tthhaann  uusseedd  aanndd  sseennddiinngg  bbaacckk  eexxcceessss  tthhaatt  iiss  ggeenneerraatteedd  ttoo  KKIIUUCC..  

WWaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn::  NNeeaarrllyy  110000%%  ooff  aallll  wwaatteerr  uussaaggee  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  aa  wweellll  tthhaatt  wwaass  ddrriilllleedd  oonn  
tthhee  pprrooppeerrttyy  aatt  aa  ddeepptthh  ooff  117700  ffeeeett..  AAllll  wwaatteerr  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmeetthhooddss  ffrroomm  llooww--ffllooww  ttooiilleettss  aanndd  
sshhoowweerr  hheeaaddss  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  iinnssttaalllleedd..  AAllll  llaannddssccaappiinngg  aarree  oonn  ttiimmeerrss  aanndd  uussee  oonnllyy  wweellll  wwaatteerr..  

CCoonnssttrruuccttiioonn::  WWhheenneevveerr  ppoossssiibbllee  aallll  mmaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  bbuuiillddiinnggss  aarree  ffrroomm  
rreeccyycclleedd  ssoouurrcceess  ssuucchh  aass  rreeuusseedd  tteeaakk  wwoooodd  ffoorr  ffuurrnniisshhiinnggss  aanndd  fflloooorriinngg..  NNaattuurraall  mmaatteerriiaallss  ssuucchh  aass  
oohhiiaa,,  llaahhaallaa,,  bbaammbboooo,,  aanndd  ootthheerrss  aarree  uusseedd  eexxtteennssiivveellyy  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  ffaacciilliittiieess..  

SSoolliidd  wwaassttee  rreedduuccttiioonn  mmeetthhooddss::  110000%%  ooff  aallll  wwaassttee  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  eeiitthheerr  rreeuusseedd  oorr  
rreeccyycclleedd..  CCoommppoossttiinngg  oonn--ssiittee  ooff  aallll  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  aarree  nnoott  rreeccyycclleedd..  

CCuullttuurraall  pprraaccttiicceess::  FFoorr  tthhee  llaasstt  ffiifftteeeenn  yyeeaarrss  KKiillaauueeaa  LLaakkeessiiddee  EEssttaattee  hhaass  ooffffeerreedd  oouurr  ffaacciilliittyy  ffoorr  
nnuummeerroouuss  eevveennttss  ffrroomm  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttrryyiinngg  ttoo  rraaiissee  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinncclluuddiinngg  tthhee  
KKaauuaaii  VViissiittoorrss  BBuurreeaauu  ffoorr  ppuubblliicciittyy..  WWee  hhaavvee  hhoosstteedd  eedduuccaattiioonnaall  eevveennttss  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  
pprroovviiddeedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  oouurr  gguueessttss  ttoo  eennggaaggee  iinn  aarreeaass  ooff  HHaawwaaii΄́iiaann  ccuullttuurraall  eennrriicchhmmeenntt..  TThhee  
ggooaall  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhiiss  pprrooppeerrttyy  hhaass  bbeeeenn  ffoorr  gguueessttss  ttoo  eennggaaggee  iinn  aa  rreeaall  HHaawwaaii΄́iiaann  
eexxppeerriieennccee..  


