
600
praktijkscholen hebben al 
71.359 cacaoboeren geholpen 
aan goede bedrijfsvoering en 
betere leefomstandigheden*

10 basisscholen zijn 
gebouwd in dorpen 
waar cacao wordt 
geteeld, waardoor 
1.800 kinderen naar 
school kunnen*

10 nieuwe waterbronnen  
voor scholen en 
boeren coöperatieven 
voorzien nu 1.055 
kinderen van schoon 
water**

3.389
boeren en hun 
gezinsleden zijn 
gevaccineerd**

* Cijfers van 2017. ** Cijfers sinds 2007.

2.850
kinderen van 
boeren in 18 
verschillende 
coöperatieven 
hebben schoolkits  
ontvangen*

muskietennetten  
zijn uitge deeld in  
54 coöperatieven**

4.663

HEBBEN WE
SAMEN 

DIT 
BEGINT BIJ DE BRON.
ONTMOET DE

BOEREN

HEERLIJKE CHOCOLADE 

CACA
DIE ONZE BONEN TELEN

AL BEREIKT

Bron: The Cocoa Snapshot - 16/17 review

SAMEN MET COCOA HORIZONS

Onze chocolade helpt het levensonderhoud van 
duizenden cacaoboeren en hun families te verbeteren. 
Samen met de Cocoa Horizons Foundation bieden 
we hen toegang tot trainingsprogramma`s, financiële 
premies en landbouwgereedschappen. 

Daarnaast investeren we samen in vier 
gemeenschapspijlers: onderwijs, kinderbescherming, 
tewerkstelling van vrouwen en gezondheid. 

Heerlijke chocolade heeft (h)eerlijke cacaobonen 
nodig. Nu en in de toekomst.

Ontmoet de cacaoboeren op
www.callebaut.com/sustainable

Kijk voor de recente ontwikkelingen op
www.cocoahorizons.org
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De basis van ontwikkeling is onderwijs. Samen 
met Cocoa Horizons helpen we bij het opleiden 
van cacaoboeren, zodat zij op een duurzame en 
verantwoorde manier cacao telen. Dit zorgt voor 
hogere opbrengsten, waardoor zij beter kunnen 
voorzien in het levensonderhoud van hun familie. 

         De stichting promoot daarnaast ook scholing 
           voor kinderen en levert concrete bijdragen, 
            zoals het bouwen van scholen, het aannemen 
             en behouden van bekwaam personeel en het 
             aanleveren van lesmateriaal. Kijk voor de meest                               

  recente ontwikkelingen                                    
    op www.cocoahorizons.org

Joseph heeft vroeger altijd gewerkt als 
timmerman. Nadat zijn vader stierf erfde hij 
een oude cacaoplantage. Zonder cacao en 
zonder geld realiseerde hij zich al snel dat 
hij de zaken anders moest aanpakken. Door 
het Cocoa Horizons trainingsprogramma 
voor landbouwers leerde Joseph hoe hij 
zijn cacaobomen duurzaam kon planten, 
snoeien en bemesten. Vandaag de dag is hij 
zeer trots op zijn oogst en ontvangt hij zelfs 
een extra vergoeding voor de premium 
kwaliteit die hij levert.

Cocoa Horizons neemt verschillende maatregelen 
om voorgoed af te rekenen met kinderarbeid in de 
cacaoketen. Samen met de boerengemeenschap en de 
overheid stimuleren zij de aanwezigheid van kinderen op 
school. Ook wordt er samengewerkt om het bewustzijn 
van kinderarbeid aan te scherpen, zodat de oorzaken ervan 
beter worden begrepen en constructieve oplossingen 
worden ontwikkeld.

Boeren, gezinnen en gemeenschappen hebben 
nood aan eenvoudige toegang tot schoon en 
veilig water. Toch is die basisbehoefte op het 
platteland vaak moeilijk te realiseren. Met de 
gemeenschappen wordt samengewerkt om de toegang 
van boeren tot gezondheidszorg te verbeteren, 
inclusief een mogelijkheid tot zorgverzekeringen, 
vaccinatiecampagnes en gratis medische controles.

CACAOBOER JOSEPH 
35 JAAR, VADER VAN 3 KINDEREN

ONDERWIJS KINDERBESCHERMING

TEWERKSTELLING VAN VROUWEN

GEZONDHEID

Het betrekken van vrouwen bij opleidingen, 
administratieve werkzaamheden en ontwikkeling van 
de agrarische bedrijven heeft grote prioriteit. Op 
deze manier worden kansen geboden aan vrouwen 
om zelfstandig een inkomen 
te kunnen genereren.  


