Persbericht
Uitbreiding van lokale programma's voor cacaoboeren

De Cocoa Horizons Truck van Barry Callebaut is
onderweg naar verafgelegen gebieden in Ivoorkust – hij
brengt opleidingen in landbouwtechnieken en
fundamentele gezondheidszorg tot bij de plaatselijke
cacao-gemeenschappen





Barry Callebaut heeft de Cocoa Horizons Truck officieel in gebruik genomen – een
multifunctionele mobiele unit die opleidingen in landbouwtechnieken verzorgt en
fundamentele gezondheidszorg en onderwijs biedt aan boerencoöperaties en lokale
gemeenschappen die zijn betrokken bij het Quality Partner Program (QPP)
De Cocoa Horizons Truck heeft tijdens de eerste stop meer dan 300 dorpelingen bereikt in
de buurt van de QPP-coöperatie in het dorp Tolakro, 130 km ten noordwesten van Abidjan
De Cocoa Horizons Truck is de meest recente uitbreiding van Barry Callebaut’s Cocoa
Horizons-initiatief in Ivoorkust, dat daarnaast ook bestaat uit het Cocoa Centre of
Excellence, 12 modelboerderijen en 575 veldscholen, waardoor de training tienduizenden
cacaoboeren in het hele land bereikt

Zurich/Zwitserland, Keulen/Duitsland, 27 januari, 2014 – Barry Callebaut, ’s werelds toonaangevende
producent van hoogkwalitatieve chocolade- en cacaoproducten, heeft vandaag de Cocoa Horizons
Truck officieel in gebruik genomen: een multifunctionele mobiele unit met moderne
communicatieapparatuur, gevoed met zonne-energie, die ruimte biedt voor trainingssessies voor
boeren op het gebied van goede landbouwtechnieken, fundamentele gezondheidszorg,
alfabetiseringstraining en bewustwordingsprogramma's over kinderarbeid. De truck maakt deel uit van
Barry Callebauts plan om de impact en het bereik te vergroten van het Quality Partner Program (QPP),
een programma voor cacaoboeren dat integraal onderdeel uitmaakt van het 10-jarige
duurzaamheidsinitiatief Cocoa Horizons.
De start van een educatieve reis naar verafgelegen cacaogebieden
De Cocoa Horizons Truck is in België ingericht en in december 2013 verscheept vanuit de haven in
Antwerpen naar Ivoorkust. Daar werd de vrachtwagen op 23 januari 2014 ceremonieel in gebruik
genomen op zijn nieuwe thuisbasis in Vridi, Abidjan, in aanwezigheid van plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleders en partners van Barry Callebauts duurzaamheidsprogramma in Ivoorkust.
Bij de eerste stop trok de truck niet alleen cacaoboeren aan, maar in totaal meer dan 300 nieuwsgierige
dorpelingen. 70 mensen maakten gebruik van gratis medisch advies en kregen aangepaste
geneesmiddelen. Tot op vandaag hebben ongeveer 800 dorpelingen de truck bezocht en ontvingen 143
mensen medische zorg.
Een uniek concept om opleidingen voor boeren, onderwijs en gezondheidszorg naar
verafgelegen gemeenschappen te brengen
Het team aan boord van de truck bestaat onder andere uit experten in landbouwtechnieken van Barry
Callebaut zelf. Afhankelijk van de behoeften van de verschillende gemeenschappen is er ook een
verpleegster aan boord voor fundamentele medische zorg, zoals vaccinatieprogramma's en
voorlichting. De Cocoa Horizons Truck is zijn reis begonnen in Abidjan, en rijdt in noordwestelijke
richting naar de cacaogemeenschap van Tolakro, in de buurt van Tiassalé. Hij bezoekt verschillende
dorpen, waar hij iedere keer ongeveer twee dagen blijft. Een deel van het piloot-programma is het
vaststellen van de behoeften van de verschillende gemeenschappen om het opleidingsprogramma van
de truck zo nodig daarop aan te passen.
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Hervé Beerens, die verantwoordelijk is voor het Cocoa Horizons Truck-project, heeft het unieke
opleidingsconcept uitgelegd: “Omdat veel cacaoboeren niet kunnen lezen, vindt de opleiding plaats in
de vorm van filmpjes en toneelstukjes, waarbij de truck als podium dient. Dit is een vermakelijke
vorm van training en daardoor erg effectief, en het helpt de kenniskloof bij de boeren op het gebied
van goede landbouwtechnieken te dichten.”
Meer dan 50 Barry Callebaut-werknemers werken ter plaatse samen met cacaoboeren
“Als onderdeel van de Cocoa Horizons-activiteiten zijn er al meer dan 50 Barry Callebaut-werknemers
in het veld actief, zij werken direct samen met meer dan 30.000 boeren,” zegt Nicholas Camu, Group
Manager Cocoa Horizons bij Barry Callebaut. Het bedrijf heeft in juli 2013 het Cocoa Center of
Excellence officieel geopend in Pacobo, Ivoorkust. Daar kunnen jaarlijks 300 landbouw-trainers en
coöperatiemanagers worden getraind. Daarnaast dient het als onderzoeks- en ontwikke-lingscentrum
voor moderne landbouwtechnieken en kan het worden gebruikt voor het demonstreren in de praktijk.
Deze kennis wordt overgedragen vanuit het Cocoa Center of Excellence uit naar de andere lagen van
de lokale gemeenschappen. Boeren kunnen ook kennis vergaren over goede landbouwtechnieken via
Barry Callebauts twaalf modelboerderijen en 575 veldscholen en – vanaf vandaag – via de Cocoa
Horizons Truck. Bovendien introduceert Barry Callebaut de technologie bij de boeren om het
fermentatieproces van de cacaoboon te verbeteren, wat resulteert in bonen van betere kwaliteit met
minder gebreken, waardoor de boeren bonussen verdienen, met als gevolg: meer loon, meer
mogelijkheden. “Met de Cocoa Horizons Truck hebben we onze activiteiten op een hoger niveau
getild, om daarmee onze inzet voor een meer duurzame cacaosector nog verder te vergroten. We zijn
ervan overtuigd dat een multifunctionele mobiele unit zoals de Cocoa Horizons Truck de ideale en
unieke manier is om ondersteuning te bieden aan duizenden cacaoboeren. Aan het einde van de
proefperiode van een jaar zullen we de impact van de truck evalueren. Als alles volgens plan verloopt,
zijn we daarna van plan het aantal trucks uit te breiden. We verwachten dit jaar nog 7.000 cacaoboeren
verspreid over heel Ivoorkust te bereiken.”
Meer informatie over "cacao horizon" is hier te vinden.
***
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Met een jaaromzet van ongeveer 4,9 miljard CHF (4,0 miljard EUR/5,2 miljard USD) in het boekjaar 2012/13
is het in Zürich gevestigde Barry Callebaut 's werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige
chocolade- en cacaoproducten - van de inkoop en verwerking van cacaobonen tot de productie van de fijnste
chocolade, waaronder chocoladevullingen, decoraties en samengestelde producten. Het bedrijf heeft meer dan
50 productievestigingen wereldwijd en heeft een divers, toegewijd personeelsbestand van meer dan 8.500
medewerkers.
Barry Callebaut levert aan de hele voedingsindustrie, van industriële voedselproducenten tot ambachtelijke en
professionele gebruikers van chocolade, zoals chocolatiers, banketbakkers, bakkers, hotels, restaurants en
cateringbedrijven. De twee globale merken die in de behoeften van deze klanten voorzien zijn Callebaut ® en
Cacao Barry®.
Barry Callebaut zet zich in voor een duurzame cacaoproductie via zijn Cocoa Horizons-initiatief om de
toekomstige cacaobevoorrading te garanderen en de levensomstandigheden van de boeren te verbeteren.
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