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Duurzaamheid & MVO

Cacaoteelt vindt plaats in landen zoals 
Ivoorkust, Ghana, Indonesië, Nigeria, 
Kameroen, Brazilië, Ecuador en Vietnam. 
Niet bepaald de meest stabiele regio’s. 
De grond geeft steeds minder en slechtere 
kwaliteit cacao. In Ivoorkust is door jaren-
lange intensieve cacaoteelt de bodem 
uitgeput en de bomen die schaduw geven 
verdwenen. De vraag is echter zo groot 
dat opkopers de plantages afschuimen en 
zelfs te jonge cacao afnemen. 
Al jaren is er minder aanbod dan vraag, 
maar de prijs schommelt hevig. Vele boe-
ren stappen over op teelt van andere ren-
dabelere gewassen en hun kinderen trek-
ken naar de stad, weg van een bestaan 
als cacaoboer. 
Deze ontwikkelingen zijn een groot 
probleem voor bedrijven zoals Jamin en 
Mars, die veel cacao gebruiken in hun 
producten. 

Coöperaties
Bedrijven als Cargill, cacaobonenleve-
rancier van de Ruijter, mogen niet direct 
opkopen van boeren zelf. De handelsor-
ganisatie zette daarom twee coöperaties, 

die tweeduizend boeren samenbrachten, 
op. Een kopie van een succesvol systeem 
in Ghana.
De Ruijter ondersteunt de coöperaties 
financieel om goede kwaliteit cacao te 
behouden. Daarnaast spreekt Jochem 
Schouten, marketing director Nederland, 
over de consument “een goed gevoel 
geven dat het op een maatschappelijk 
verantwoorde en duurzame manier 
gebeurt”. 
UTZ-certified, van de non-gouvernemen-
tale organisatie Solidaridad, was een 
logische partner, die boeren beter leert 
boeren. “Andere ngo’s zoals Fairtrade, 
geven een visser bij wijze van spreken de 
vis”, legt Bas Boswinkel, managing direc-
tor Benelux van de Ruijter, uit. 

Training
De boeren krijgen training over betere 
managementpraktijken, Good Agricul-
tural Practices (GAP) en sociale onder-
werpen volgens UTZ-certifieds Code of 
Conduct.
Solidaridad helpt met het opsporen en 
trainen van leraren. Die leraren reizen 

vervolgens af naar plantages en geven 
les in het Frans of in de lokale Afrikaanse 
taal. Boeren leren over het veilig snoeien 
van cacaobomen en het belang van 
schaduwbomen op een plantage en voor-
lichting over kinderarbeid, HIV/AIDS en 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Kortouma Doumbia, een Ivoriaanse ver-
tegenwoordigster van Solidaridad, geeft 
een voorbeeld van een cacaoboerin met 
twee medewerkers. Een van haar mede-
werkers krijgt les in het correct gebruik 
van pesticiden. In beschermende kleding 
spuit hij nu veel minder landbouwgif, wat 
kosten spaart en de gezondheid van de 
medewerker beschermt. 

Een lange weg te gaan
De trainingen betreffen tweeduizend 
boeren terwijl er bijna een miljoen pro-
ducenten in Ivoorkust werken.
En waar komen onze boterhammen 
met UTZ-gecertificeerde hagelslag 
vandaan als er een oorlog uitbreekt in 
Ivoorkust? Daan de Vries, manager van 
het programma, vertelt dat bij vorige 
oorlogen de productie gewoon doorging. 
Kortouma beaamt dit en benadrukt dat 
voor Solidaridad de boer centraal staat. 
De Ruijter krijgt een garantie van zijn 
leverancier Cargill dat zij genoeg UTZ-
gecertificeerde cacao geleverd krijgen. 
Die komt dan niet per se van de twee 
gesponsorde coöperaties.
Hoe meer cacao duurzaam geteeld 
wordt, hoe meer de Ruijter duurzame 
cacao moet opnemen in de hagelslag. 
Nu is het nog 10% duurzame cacao, in 
januari 2011 15% en in 2015 moet het 
100% zijn.
Wereldwijde merken hebben grotere 
hoeveelheden cacao nodig, daar is een 
overstap naar duurzame cacao nog geen 
optie. Merken zoals Mars hebben wel de 
intentie, maar om het keurmerk te voe-
ren is er nog een lange weg te gaan. 

De meeste cacaoboeren hebben nog nooit chocolade geproefd. De meeste consumenten weten 

niet dat er cacaoboeren zijn met eigen cacaobomen. Volgens Daan de Vries, manager van het 

programma cacao van UTZ-certified, is het zaak die twee groepen dichter bij elkaar te brengen. 

Cargill en de Ruijter hadden daar wel oren naar, want goede kwaliteit cacao is lastig te krijgen.

Red de cacaoboon!

Isolde van Leeuwen
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Boeren in Ivoorkust krijgen training over betere managementpraktijken.
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