Het engagement van chocolatier Corné Port-Royal:
de allerbeste cacao én een beter bestaan voor de cacaoboeren
Of u nu kiest voor pralines of repen, van de chocolade van Corné Port-Royal is het
altijd smullen! Maar al die verrukkelijke chocolade – puur, melk of wit – mag ons niet
uit het oog doen verliezen dat de cacaoproductie afneemt. Ivoorkust heeft het moeilijk om de vereiste hoeveelheden te leveren, cacaoplantages worden opgegeven voor
meer winstgevende teelten. De levens- en arbeidsomstandigheden van de boeren
zijn hard. En ook de kinderen hebben het allesbehalve makkelijk…
Vandaar dat de Belgische chocolatier Corné Port-Royal beslist heeft om toe te treden tot Quality Cocoa for a Better
Life, een programma dat de cacaoboeren steunt en hen in staat stelt om ethische en duurzame cacao van topkwaliteit
te leveren. Dit programma verstrekt aan de boeren renteloze leningen zodat ze geschikte machines kunnen aankopen
en het organiseert diverse opleidingen met het oog op een toename van de productiviteit. Omdat de boeren van de
coöperaties meer én beter gaan produceren, verdienen ze ook meer, waardoor hun levensstandaard erop vooruitgaat.
Het programma moedigt de ouders ook aan om hun kinderen naar school te sturen, het financiert vaccinatiecampagnes
en ondersteunt de gezondheidszorg en de strijd tegen malaria.
Nicolas Bouvé, algemeen directeur van Corné Port-Royal: “Corné Port-Royal wil zich
meer dan ooit blijven inzetten om zijn klanten chocolade van topkwaliteit aan te
bieden. Wij zijn zeer blij met de toetreding tot het programma Quality Cocoa for a
Better Life. Wij beseffen namelijk maar al te goed dat we de cacaoproductie moeten
bestendigen en dat we tegelijk alles in het werk moeten stellen om de levenskwaliteit van de cacaoboeren te verbeteren.”
Door voortaan te kiezen voor ethische en duurzame cacaobonen, geeft Corné Port-Royal de cacaoboeren een duwtje
in de rug. En dus zijn de chocoladelekkernijen van het merk meer dan ooit de beste keuze...

Meer info:		
Corné Port-Royal Chocolatier – 010 81 84 89 – www.corneportroyal.be
oSérieux! – Claudia Massaro – 02 772 20 50 – claudia.massaro@oserieux.be
Tekst en visuals op www.oserieux.be
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Bedreigde bonen
De wereldwijde vraag naar cacao neemt elk jaar toe, onder meer door de evolutie in de groeilanden. Ivoorkust heeft
het moeilijk om de vereiste hoeveelheden te leveren: de bodem verarmt, de cacaoplantages zijn te oud en worden
vaak opgegeven voor meer winstgevende teelten zoals rubber en palmolie. Bovendien leven en werken de cacaoboeren
in moeilijke omstandigheden. En ook de kinderen hebben het zeker niet makkelijk...
35% van alle cacao die wereldwijd wordt geproduceerd,
is afkomstig uit Ivoorkust en Kameroen. En dus besloot
Barry Callebaut om net in die landen in te grijpen. In
2005 startte de machtige chocoladefabrikant een eerste partnership op met diverse coöperaties. Bedoeling: de productie verbeteren en tegelijk de boeren en
hun gezinnen een beter bestaan bieden. Vandaag zijn
al 53 coöperaties (samen goed voor ongeveer 40.000
boeren) lid van dit programma, dat duidelijk vruchten
afwerpt: in 2010 werd 60.000 ton cacao geoogst. En in
6 jaar tijd is het aandeel van de bonen van superieure
kwaliteit gestegen van 11 naar 45%!

Win-winsituatie die de chocolade én het leven pit geeft...
Elk jaar staat het programma Quality Cocoa for a Better Life de cacaoboeren renteloze leningen toe zodat ze
de nodige machines kunnen aankopen. Tegelijk leren de
boeren tijdens opleidingen hoe cacaobonen van betere
kwaliteit te telen, hun plantages te beschermen en de
productiviteit op te drijven. Teams van biotechnici helpen hen vooral om inzicht te krijgen in de twee belangrijkste processen die de kleur, het aroma en de smaak
van de chocolade beïnvloeden: het gisten en het drogen
van de bonen.

Omdat de boeren van de coöperaties meer én beter gaan produceren, verdienen ze ook meer, waardoor hun levensstandaard erop vooruitgaat.
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Het programma van Barry Callebaut moedigt de boeren evenwel ook aan om meerdere gewassen te verbouwen: zo
wordt de biodiversiteit hersteld en zijn gezinnen niet afhankelijk van één enkele activiteit. Ook onderwijs is van cruciaal belang: in enkele jaren tijd werden in de streek van de plantages diverse lagere plattelandsscholen geopend en
in de buurt van Abidjan ging een middelbare school open. Het programma moedigt de ouders aan hun kinderen naar
school te sturen en zorgt voor boeken, schriften en een boekentas. Elk jaar financiert het partnership vaccinatiecampagnes. De coöperaties krijgen eveneens steun op diverse domeinen: medische basiszorgen, de toegang tot proper
drinkwater en de strijd tegen malaria. In 2008 werd ook een medisch centrum ingehuldigd.

Meer info over het programma Quality Cocoa for a Better Life vindt u op de website www.qualitycocoaforabetterlife.
com.
Tekst en visuals kunt u downloaden op www.oserieux.be.
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