
GOURMET GARDENS

“Eerlijke handel biedt in 
deze moeilijke omgeving 
perspectieven op 
stabiliteit en maakt 
duurzame relaties 
met de producenten 
mogelijk, zodat zij 
weer aan hun toekomst 
kunnen bouwen.”

Clemens FEHR,
Directeur van Gourmet Gardens

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft niet alleen het derde 
grootste bevolkingsaantal van Afrika, met honderden verschillende 
etnieën, maar is ook erg rijk aan Diamanten, edelstenen en zeldzame 
metalen. Deze bodemrijkdommen trekken gewapende bendes aan en 
groeperingen waarvan het niet duidelijk is wie de touwtjes in handen 
heeft. Beide schrikken niet terug voor geweld en corruptie. DRC trekt bo-
vendien met haar uitgestrekt grondgebied en haar centrale ligging grote 
vluchtelingenstromen aan die het lokale etnische evenwicht verstoren.

De burgeroorlog, die meer dan vier miljoen levens heeft gekost en twee mil-
joen mensen op de vlucht heeft gedreven, is officieel voorbij is. En toch duurt 
de ellende voort. Misschien nog meer dan haar buurlanden moet de Demo-
cratische Republiek Congo de overgang maken van een koloniale structuur, 
waarin erg verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar werden gebracht, naar 
een natiestaat met een gemeenschappelijke identiteit.
  
In deze context biedt eerlijke en duurzame handel interessante perspectieven 
om de solidariteit tussen de gemeenschappen en de welvaart van de be-
volking te bevorderen. Dit is een echte uitdaging voor het hart van Afrika. 

OVERLEVEN 

Noord-Kivu, in het oosten van het 
land, is een van de zwaarst getroffen 
streken wat betreft geweld en toe-
stroom van vluchtelingen. De produc-
tie-infrastructuur, en de koffiehandel, 
hebben harde klappen gekregen. De 
bevolking van dit grensgebied over-
leeft net dankzij een beetje landbouw 
en kleinschalige handel. 

Sinds enkele jaren keert de vrede 
beetje bij beetje terug, maar zonder 
economisch herstel blijft de toe-
komst er somber uitzien voor de 
plaatselijke bevolking en de duizen-
den vluchtelingen die in geïmpro-
viseerde kampen leven. Er wordt 
nauwelijks geïnvesteerd, waardoor 
het landbouwpotentieel sterk is on-
derbenut. De plaatselijke arbeiders 
zijn genoodzaakt om elders naar 
werk te zoeken of de bossen leeg te 
plunderen – vooral die van het Nati-
onale Park van Virunga, het oudste 
van Afrika en een van de reservaten 
met de rijkste fauna en flora.

MOUNTAINS OF THE MOON

Tussen de savannes van Oost-Afrika 
en de uitgestrekte wouden van het 

Grote Merengebied liggen de zoge-
naamde Mountains of the moon. De 
hellingen van dit gebergte zijn ideaal 
voor tal van landbouwactiviteiten. 
Hier in Noord-Kivu zette Gourmet 
Gardens, een Oegandees bedrijf  
gevestigd in Kampala, in 2005 een 
gecertificeerde productie op voor 
eerlijke (Fair for Life) en biologische 
vanille en cacao. Plaatselijke produ-
centen verenigden zich in de organi-
satie “Le Jardin Bio-Equitable” om 
aan de certificeringvereisten te vol-
doen en de productie te beheren. 
Gourmet Gardens koopt de oogst op 
en brengt ze onder Mountains of the 
Moon in de handel. 

TIJD VOOR KWALITEIT

De certificering van de kleine plan-
ters die zich bij “Le Jardin Bio-
Equitable” hebben aangesloten, 
heeft een eerste reeks sociale pro-
gramma’s mogelijk gemaakt voor 
de boeren en hun gezinnen. De 
commercialisering van de productie 
wordt echter bemoeilijkt door de 
grote afstand tussen de kleine 
boerderijen en de exportinfrastruc-
tuur (de haven van Mombasa in  
Kenia en de luchthaven van Entebbe 
in Oeganda).

CONGOLESE FAIRTRADE- EN BIOCACAO
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KERNCIJFERS
BTC-bijdrage : 105.000 euro

Projectduur : 2 jaar

Begunstigden : 1.500 cacaoboeren 

Opdat de boeren op lange termijn baat zouden hebben bij hun inspanningen 
in het kader van de certificering, heeft Gourmet Gardens een nieuw project 
gelanceerd dat de productie van “Le Jardin Bio-Equitable” toegang moet ge-
ven tot nichemarkten met een hoge toegevoegde waarde. Het programma 
vertrekt van de productie van eerlijke, biologische “Single Origin” cacao van 
superieure kwaliteit die aan de vraag van de grote Europese chocoladefabri-
kanten voldoet.

Het Oegandese bedrijf heeft daarvoor een driedelig actieplan opgesteld.  
Het eerste deel van het in 2010 gestarte project streeft naar de verbetering van 
de kwaliteit en de verhoging van de volumes eerlijke biocacao. Er werd een 
netwerk van schoolboerderijen tot stand gebracht en er worden opleidingen 
georganiseerd voor de boeren die, als gevolg van de jarenlange oorlog, vaak 
erg laag geschoold zijn. Een tweede reeks acties zal de infrastructuur voor de 
verwerking van de oogsten verbeteren. De installatie van fermentatiestations 
op zonne-energie en de bouw van een centrale voor het drogen en opslaan 
van cacaobonen zal de oogst, beschermen tegen parasieten en slecht weer. 
Ten slotte worden er ook middelen ingezet om de besluitvorming en het  
beheer van de boerenvereniging te versterken.

HET PROJECT VAN GOURMET GARDENS SCHEPT  
NIEUWE PERSPECTIEVEN VOOR DUIZENDEN GEZINNEN  

IN EEN STREEK DIE AANHOUDEND GETEISTERD WORDT DOOR  
DE ERGSTE VORMEN VAN GEWELD. 

EN DAT SCHEPT HOOP. 

ALLE RESPECT VOOR DE MOED VAN DEZE VREDESPIONIERS. 

EERLIJKE BIOLOGISCHE CACAO 
VAN SUPERIEURE KWALITEIT

Gourmet Gardens wil met de steun 
van het Trade for Development Cen-
tre van BTC, het Belgisch ontwikke-
lingsagentschap, een productieke-
ten voor eerlijke biologische cacao 
van hoge kwaliteit tot stand brengen. 
Deze cacao vormt een duurzame 
inkomstenbron voor de ongeveer 
1.500 producenten die bij het project 
betrokken zijn. De ingezette midde-
len moeten het mogelijk maken de 
vereniging van de boeren van Noord-
Kivu te versterken, de bedrijven ren-
dabeler te maken en uiteindelijk de 
planters van de streek een fatsoenlijk 
inkomen te bezorgen dat onmisbaar 
is voor hun ontwikkeling. 

Er zijn nog veel obstakels op de 
weg naar succes, zoals de onzeker-
heid die in de streek blijft heersen, 
de kosten voor de certificeringen 
en de erbarmelijke staat van de  
infrastructuur. Die mogen zeker niet 
onderschat worden. Maar het eind-
doel weegt ruimschoots op tegen die 
hindernissen. 

Voor meer informatie: 
www.mountains-of-the-moon.com

WWW.BEFAIR.BE


