Persbericht
Steun voor Cocoa-duurzaamheidsactiviteiten op het terrein

De Cocoa Horizons Truck van Barry Callebaut heeft de
mijlpaal van de 10,000 km – en meer dan 30,000
bezochte dorpelingen – bereikt



De Cocoa Horizons Truck levert opleidingen in landbouwtechnieken,
kinderrechtenbewustzijn, medische verzorging en avondentertainment.
In minder dan een jaar legde de truck 10,000 km af, werden 33,000 mensen bezocht,
verspreid over 63 dorpen en konden meer dan 4,000 mensen gratis op medisch
onderzoek.

Zurich/Zwitserland, 15 december 2014 – Barry Callebaut, 's werelds meest toonaangevende
producent van hoogkwalitatieve chocolade- en cacaoproducten, kondigde vandaag aan dat de
Cocoa Horizons Truck de symbolische mijlpaal van 10,000 km en 33,000 deelnemers heeft
bereikt, minder dan een jaar na de start van de tocht doorheen afgelegen cacaoproducerende
gebieden aan de Ivoorkust. Vorige week rondde de truck de kaap van de 10,000 km tussen
Obrouayo en N'Drikro, twee dorpen in het zuidwesten van de Ivoorkust.
Dit unieke concept brengt opleiding, onderwijs en gezondheidszorg voor boeren naar
afgelegen gebieden
De Cocoa Horizons Truck is uitgerust met moderne communicatieapparatuur op zonne-energie.
Via dit platform bieden de eigen experten van Barry Callebaut niet alleen opleidingen in
landbouwtechnieken aan, maar ook alfabetiseringsprogramma's, bewustwordingsprogramma's
over kinderarbeid en avondentertainment. Er reist ook een verpleegkundige mee die, waar nodig,
in fundamentele medische zorgen kan voorzien, zoals medische raadplegingen, inentingen en vaak
gebruikte geneesmiddelen. Meer dan 4,000 mensen zijn al geholpen door deze consultaties.
Hervé Beerens, die verantwoordelijk is voor het Cocoa Horizons Truck-project, legt uit waarom
de truck zo populair is: "De voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk en we verwelkomen
alle dorpelingen, mannen en vrouwen, jong en oud. De thema's zijn erg uiteenlopend en ze worden
voorgesteld op een eenvoudige en leuke manier. Het enthousiasme tijdens zo'n voorstelling werkt
aanstekelijk en dat zorgt ervoor dat de boodschap nog lang bij de deelnemers blijft nazinderen.
Meer dan 30 werknemers van Barry Callebaut werken op het terrein met cacaoboeren
De truck ondersteunt de invoering en doeltreffendheid van Barry Callebauts
duurzaamheidsprogramma's. Het project maakt deel uit van het duurzaamheidsinitiatief Cocoa
Horizons dat 10 jaar loopt en verder nog bestaat uit een Cocoa Centre of Excellence, 23
modelboerderijen en 550 veldscholen, waardoor de training tienduizenden cacaoboeren van de
Ivoorkust bereikt.
"Als deel van onze Cocoa Horizons-activiteiten hebben we meer dan 30 medewerkers van Barry
Callebaut op het terrein. Zij werken rechtstreeks samen met meer dan 30,000 boeren", zegt Anke
Massart, de Cocoa Horizons General Manager bij Barry Callebaut. "Met de Cocoa Horizons
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Truck hebben we onze activiteiten op een hoger niveau getild, om daarmee onze inzet voor een
meer duurzame cacaosector nog verder te vergroten."
Voor meer informatie over de Cocoa Horizons Truck kunt u terecht op onze website.

***

Over de Barry Callebaut Groep (www.barry-callebaut.com):
Met een jaaromzet van ongeveer 5,9 miljard CHF (4,8 miljard EUR/6,5 miljard USD) in het boekjaar
2013/14 is de in Zürich gevestigde Barry Callebaut Groep '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. De Groep heeft meer dan 50 productievestigingen wereldwijd en heeft een divers, toegewijd
personeelsbestand van meer dan 9.300 medewerkers.
De Barry Callebaut Groep 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 .
De Barry Callebaut Groep 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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