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Oikocredit 
behoudt focus  
op kleinschalige 
boeren

OikoVisie



koffieboeren weinig, en vaak zelfs te weinig inkomen  
oplevert, is het ook nog eens heel hard werken.
  
“We kunnen de koffie slechts één keer per jaar oogsten, 
maar het onkruid moeten we wel vier keer per jaar  

verwijderen”, vertelt 
Paul. En dat terwijl 
kleinschalige  
koffieboeren amper 
van de opbrengst 
kunnen leven. 

Succes
Toch heeft Paul  
Baziki nu succes 
met zijn kleine  
koffieplantage.  
De verandering  
– van het hoofd  

nauwelijks boven water kunnen houden naar een  
bloeiend bedrijf – komt doordat Paul nu zijn koffiebessen 
verkoopt aan Oikocreditpartner Impexcor.  
Dit familiebedrijf koopt koffiebessen van kleinschalige 

Koffie. De een houdt van een straffe bak, 
de ander lust hem liever mild. Voor veel 
mensen is de geur van koffie in combinatie 
met de dampende warmte die er vanaf 
komt van essentieel belang voor een 
goede start van de dag. 

Ook voor Paul Baziki is koffie belangrijk. Sterker nog, 
koffie is van levensbelang voor hem. Paul is namelijk een 
kleinschalige koffieboer uit Rwanda, en hij leeft met zijn 
gezin van de opbrengst van zijn koffieplantage.

Sinds 1970
Paul Baziki is al sinds 1970 koffieboer. Hij weet wat er 
komt kijken bij het proces van koffieplant naar dampend 
kopje koffie: “Koffie is een tijdrovend en duur gewas  
om te laten groeien, daarom willen wij als koffieboeren 
graag een goede prijs voor onze koffie”. En geef  
Paul eens ongelijk. Want naast dat koffie voor veel  

Fair(rukkelijk)e koffie 
         uit Rwanda

“ Koffie is een 
tijdrovend 
en duur 
gewas om te 
laten groeien” 

– koffieboer Paul 

Koffiebessen 
worden 
gedroogd op 
enorme 
droogtafels.

Het pro-people programme van  
Impexcor is speciaal ontwikkeld om de 
levenssituatie van ondernemers nóg 
meer te verbeteren. Zo spelen sociale 
cohesie, armoede-bestrijding en  
economische ontwikkeling hierbij  
een grote rol.  
 



kan ik in de toekomst nóg meer koffieplanten aanschaffen 
om zo mijn oogst nóg meer te vergroten”, legt Paul uit. 

En omdat Paul 10 kinderen heeft, 5 zoons en 5 dochters, 
is hij enorm dankbaar voor de kans om zijn plantage te 
kunnen verbeteren en zo winstgevender te maken:  
“Ik heb nu de opleiding van al mijn kinderen kunnen  
betalen en huizen voor hen kunnen bouwen”. En, terwijl 
hij naar een huis in de verte wijst: “Daar woont mijn  
jongste kind”. 

Paul Baziki’s plannen voor de toekomst? “Hoewel ik al 
op leeftijd ben, wil ik mijn koffieplantage behouden. Ik wil 
graag mensen in dienst nemen, zodat ik niet meer al het 
zware werk alleen hoef te doen”. 

koffieboeren, -verenigingen en -coöperaties. Voor kleine 
boeren als Paul is het heel aantrekkelijk om hun oogst te 
verkopen aan Impexcor: “Ik krijg een betere prijs voor 
mijn oogst én Impexcor verwerkt zelf de bessen tot  
koffie. Dat scheelt mij enorm veel werk”. Dit, en het feit 
dat Impexcor zich met hun pro-people programme inzet 
voor de mens achter het bedrijf, maakt dat Oikocredit 
graag in Impexcor investeert. 

Meer koffieplanten
Paul Baziki’s koffieplantage floreert nu dus als nooit  
tevoren. “Voordat ik met Impexcor in zee ging, had ik 
slechts 1.000 koffieplanten. Toen ik me realiseerde hoe 

ontzettend veel tijd en 
werk het scheelde 
door gebruik  
te maken van de  
koffieverwerkings- 
faciliteiten van  
Impexcor, kon ik 500 
extra koffieplanten 
aanschaffen. Wellicht 

Koffieboer Paul Baziki met links naast  
hem twee van zijn nichten, die ook  
werken op Pauls koffieplantage. 

Medewerkers van Impexcor drogen  
de koffiebessen in een was-unit in  
Ngarama, in het oosten van Rwanda.

 “ Ik krijg nu 
een betere 
prijs voor 
mijn oogst”

IMPEXCOR
  een Rwandees familiebedrijf
  coöperatie opgericht in 1977
  partner van Oikocredit sinds 2015
   verbinder tussen boeren en  

koffie-inkopers



Nieuw programma helpt 16 partners 
                   bij managen van prijsrisico’s

“ Deze investering 
resulteert in 
stabielere en 
hogere inkomens 
voor kleinschalige 
boeren.”

Maria Aparicida 
Paive Borges, 
lid van koffieco-
operatie 
Coopfam uit 
Brazilie, is bezig 
met het drogen 
van de koffie-
bessen.

Koffie is een zeer belangrijk exportproduct 
voor veel landen. Wereldwijd zijn 25 miljoen 
kleine boeren afhankelijk van koffie als  
belangrijkste bron van inkomsten. Daarom 
financiert Oikocredit bijna 50 koffiepartners, 
voornamelijk in Zuid-Amerika, die samen 
goed zijn voor een geïnvesteerd bedrag 
van bijna 40 miljoen dollar. 

Stel u voor dat u geen enkele dag weet hoeveel geld u 
zal verdienen. Een vreselijk onzekere situatie. 

Voor miljoenen kleine koffieboeren is dit inkomsten-
patroon de harde werkelijkheid. Dat is te wijten aan 
de extreem grote prijsschommelingen van koffie, 
puur als gevolg van de werking van vraag en aanbod 
in de koffiesector.

Risicomanagement
Niet alleen de koffieboeren zelf hebben last van  
deze prijsfluctuaties. Ook voor investeerders zoals 
Oikocredit brengt het verstrekken van leningen aan 
landbouwondernemers, zoals koffieboeren, niet te 
onderschatten risico’s met zich mee. Twee goede  

Investeren in koffie-
coöperaties biedt boeren 
meer zekerheid



Oikocredits landbouwexpert Frank Rubio is opgetogen 
over het programma: “We verwachten dat het versterken 
van deze coöperaties zal resulteren in stabielere en  
hogere inkomens voor de kleinschalige boeren.  
Dit nieuwe initiatief maakt ons dan ook enorm enthousiast! 
We zijn ervan overtuigd dat al onze andere koffiepartners 
in Latijns-Amerika en Afrika baat zullen hebben bij de  
investering die we nu doen. En de tools die we aan het 
ontwikkelen zijn zullen in de toekomst ook bruikbaar zijn 
voor andere landbouwpartners die we steunen.” Kortom, 
door te investeren in  koffiecoöperaties biedt Oikocredit 
zekerheid voor miljoenen kleinschalige boeren.

redenen voor ons om in te zetten op het trainen van 
onze partners op het gebied van prijsrisicomanagement.

Het actief managen van prijsrisico’s stelt onze koffie-
coöperaties en hun leden namelijk in staat om stabielere 
inkomsten te genereren. Concreet gaat dat om  
het leren van vaardigheden voor het beheren van  
voorraden en zorgvuldiger voorspellen van de  
financiële situatie over een langere periode.

Speciale samenwerking
In mei van dit jaar heeft Oikocredit een bedrag van  
1 miljoen euro aan technical assistance funds gekregen 
van de Inter-American Development Bank voor het op-
zetten van een breed programma voor het implementeren 
van prijsrisicomanagement bij 16 koffiecoöperaties in 
Centraal- en Zuid-Amerika. Oikocredit leidt het initiatief 
en werkt hierin samen met Fair Trade USA, Catholic  
Relief Services en Keurig Green Mountain.

Het programma bestaat uit trainingen voor de  
coöperatieleden, uitwisseling van kennis en ervaring 
tussen de verschillende organisaties én het financieren 
van de coöperaties om hun prijsrisicostrategieën  
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Nieuw programma helpt 16 partners 
                   bij managen van prijsrisico’s

Coöperatieleden van  
Nicafrance plukken koffiebessen 
op plantage La Cumplida in  
Matagalpa, Nicaragua.

Met Wereld Koffie Dag  
vieren we op 1 oktober wat 
een prachtig product koffie 
is én zetten we alle spelers 
in de koffieketen in het  
zonnetje, van land tot winkel.

Koffie verwerken in de fabriek in 
Catamayo. De bonen worden geleverd 
door de leden van coöperatie  
FAPECAFES uit Ecuador.

Investeren in koffie-
coöperaties biedt boeren 
meer zekerheid
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Colofon

SAVE THE DATE! 
Vrijdag 20 oktober staat de volgende 
OikoTalk op de agenda. Een hele  
bijzondere, want Oikocredits koffiepartner 
FAPECAFES komt speciaal over uit 
Ecuador om u te ontmoeten!

De OikoTalk is deze keer van 15.00 uur 
tot 16.30 uur. Een tolk zal de presentaties 
van de sprekers vertalen vanuit het 
Spaans. Aansluitend kunt u napraten  
onder het genot van een drankje.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de 
komende OikoTalks? Schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief door te mailen naar  
communicatie@oikocredit.nl. 

Van 28 oktober tot en met  
5 november 2017 is het weer  
Fairtrade week in Nederland.  
Veel supermarkten, Wereldwinkels, 
bedrijven en gemeentes brengen 
dan het belang van 
eerlijke prijzen voor 
boeren onder de 
aandacht.  
Hoe ‘fair’ gaat  
uw bijdrage?

KOM NAAR DE 
LEDENVERGADERING
Op maandag 20 november 2017 bent u 
weer van harte welkom bij onze  
algemene ledenvergadering.  
De Fairtrade koffie staat vanaf  
18.30 uur voor u klaar, de vergadering 
zelf begint om 19.00 uur.

Volop inspiratie 
         in het najaar


