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Inge Van Rijmenants
Verantwoordelijke boekhouding

Na meer dan tien jaar bij Wereld Missie Hulp heb
ik heel wat zien veranderen, maar gelukkig bleef
er één ding hetzelfde: de talrijke projecten die op
onze steun kunnen rekenen. Door de confrontatie met het mooie werk dat zovelen wereldwijd
verrichten, besef ik steeds opnieuw hoe goed we
het hier hebben. De zoektocht naar een duurzamer
leven en eerlijker werk houden me persoonlijk
sterk bezig.
Onder eerlijk werk verstaan we bij WMH de mogelijkheid om productief werk te verrichten en een
eerlijk loon te krijgen, maar er komt meer bij kijken.
Zo is er ook nood aan een veilige werkplek, de
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om bezorgdheden te uiten op de werkvloer.
Soms kunnen we daarbij helpen door kleine dingen,
zo heeft WMH sinds een tijdje Fairtrade producten
in huis.
Organisaties zoals de onze kunnen een groot
verschil maken en mensen kansen bieden zodat
ze aan de slag kunnen. Ik geef zelf geregeld les
aan volwassenen en daardoor geloof ik sterk in
projecten zoals de opleidingen voor gevangenen in
Cambodja. Doordat we hen, en vele anderen, aan
werk helpen, kunnen ze zichzelf ontplooien. Eerlijk
werk? Daar maken we dus samen werk van!

“Eerlijk werk?
Daar maken we samen
werk van!”

Coverafbeelding: een arbeider plukt koffiekersen in
Indonesië. © Nathalie Bertrams
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Fairtrade wordt nog vaak gelinkt aan de kleinschalige verkoop van koffie en
chocolade in wereldwinkels. Dat beeld moet echter bijgesteld worden: de
verkoop van Fairtrade producten stijgt al jaren stevig en systematisch. Al
blijven de wereldwinkels belangrijk, steeds meer ondernemingen springen
mee op de kar van duurzame handel. Een faire minimumprijs en betere
arbeidsomstandigheden staan daarbij centraal. We gingen op de koffie met
Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade België.

t Fair tr
Hoe we rk

De eerlijke handel die Fairtrade voorop stelt, wil een
directe impact realiseren: betere levensomstandigheden
voor de producenten. Nicolas wijst erop dat deze boeren
meer zijn dan “arme ploeteraars”. Ze zijn ondernemers en
harde werkers met creatieve ideeën.
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“De boeren die we steunen
zijn ondernemers en harde
werkers met creatieve
ideeën.”
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Voortdurende sensibilisering is minstens even belangrijk
voor Fairtrade. De organisatie ziet zichzelf als een
bruggenbouwer tussen de verschillende partijen: politici,
industrie, NGO’s en consumenten. Fairtrade wil een
pioniersrol vervullen en zoekt daarvoor naar pragmatische
en werkbare oplossingen met alle betrokkenen.

der plu
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Fairtrade is vooral een sociaal label met onder meer een
verbod op dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie,
maar ook vakbondsvrijheid, een gegarandeerd
minimumloon, het recht op collectief overleg en een
werkweek van maximum 48 uur. Hiervoor baseert
Fairtrade zich op de normen van de Internationale
Arbeidsorganisatie en vertaalt die in concrete
standaarden.
“Vooral het begin van de productieketen moet
gecontroleerd worden”, legt Nicolas uit. “Maar ook dan
moet je de gehele context met realisme bekijken. Je kan
bv. kinderarbeid principieel veroordelen, maar dan ga je
voorbij aan de grondoorzaak: extreme armoede.”
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“Fairtrade is deel van de
oplossing voor complexe
problemen van vandaag.”
Naast sensibilisering van de producerende industrieën,
zijn ook andere bedrijven, scholen en NGO’s steeds
belangrijkere bondgenoten. Daar wordt ook veel
geconsumeerd en dus probeert Fairtrade hen in
beweging te zetten. Dat doen ze met Fairtrade@Work,
een erkenning waarmee sterren worden toegekend
naargelang het aantal productcategorieën dat men
aankoopt en intern of extern promoot.
Al meer dan negentig grote en kleine Belgische
organisaties en bedrijven zetten hier hun schouders
onder. Het is een uitgelezen manier om hun
maatschappelijk engagement zichtbaar en heel
concreet te maken voor het eigen personeel, maar ook
ten aanzien van klanten en leveranciers.
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Twee op de drie Belgen vinden dat ons
consumptiegedrag anders moet, maar minder dan de
helft denkt dat zijn of haar aankoopgedrag een impact
heeft op de levensomstandigheden van producenten.
“Mensen goesting geven in een betere wereld”, vult
Nicolas aan, “dat is de ambitie.” Want in eerlijke handel
kunnen we samen wel degelijk het verschil maken.
De rest van ons lange gesprek met Nicolas Lambert
vind je op wereldmissiehulp.be.
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Wat zijn de grootste uitdagingen voor Fairtrade
Belgium? Nicolas moet er niet lang over nadenken:
”Zorgen dat we relevant blijven door te laten zien
dat Fairtrade een deel van de oplossing is voor veel
problemen van vandaag.” Sociaal ondernemerschap
en de klimaatuitdagingen zijn voorbeelden van
actuele thema’s waar Fairtrade eigenlijk al lang mee
bezig is.

© CLAC

“Mensen goesting geven in
een betere wereld, dat is de
ambitie.”

FAIRTRADE WERKT!
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Rijst met kip is een echte lekkernij in Mali,
maar kip is onbetaalbaar voor de meeste
Malinezen. Laura en haar vader Peter Striegel
zagen daar een mogelijkheid in om duurzame
en economische ontwikkelingssteun te
bieden. Daarom richt de vzw Biopal er nu
familieboerderijen op waar kippen worden
gekweekt en verkocht.
Samen met de universiteit in Bamako ontwikkelden ze
een gezonde kip waarvan de bevruchte eieren uitgebroed
worden om de invoer van Europese kippen te vermijden. De
kippenboeren, voornamelijk vrouwen, brengen zo’n 150 tot
200 kippen groot in hun eigen stal en verkopen ze vervolgens
op de markt met winst. Biopal voorziet stallen, duurzaam
kippenvoer voor de beestjes en een opleiding. En dat met de
financiële steun van WMH.
De vrouwen leren over kippenziektes en hoe ze de prijs van
hun dieren moeten berekenen. Omdat veel Malinezen nooit
eerder onderwijs kregen, is het lesgeven een uitdaging.
Gelukkig kan Biopal rekenen op een vijftienkoppig lokaal
team.
Laura: “Het doel is om de zeventien dorpen rond de stad
Kayes én de stad zelf te betrekken in de kippenkweek. We
willen de hele stad bevoorraden met kippen. Ook wil ik hier
volgend jaar een kleuterschool openen. Wanneer de vrouwen
aan het werk zijn met hun kippen, kunnen ze de kinderen
daar achterlaten. Zo kunnen ze al Frans leren, de voertaal op
de basisschool, en een goede start maken.”

De vrouwen verdienen een
eigen inkomen en verwerven
zo meer zelfstandigheid.

Enkele bo
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Laura en Peter zijn trots dat de vrouwen een inkomen
verdienen door kippen te houden. Zo hoeven ze niet meer
te bedelen bij hun man en verdienen ze zelf geld. Die
zelfstandigheid geven ze door aan hun kinderen. “Het is een
uitdaging, maar daar hou ik wel van. Elke vrouw die dankzij
ons project haar geld verdient, is het waard.”
Het project van Biopal maakt deel uit van ons MVOKompas, waarbij bedrijven een project steunen en
tegelijk advies krijgen over duurzaam ondernemen.
Lijkt dit wat voor jouw bedrijf? Neem contact op via
kathleen.geysen@wereldmissiehulp.be!
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Een paar jaar na haar reis naar Togo, richtte
Kathleen Hales in 2009 Embracing Life op. De
vzw heeft een grote missie: het emanciperen
van Togolese vrouwen en mannen, het
doorgeven van landbouwkennis en het
stimuleren van ondernemerschap. Embracing
Life probeert deze doelstellingen te bereiken
via verschillende projecten. Het nieuwste
project is tot hiertoe het meest ambitieuze:
het oprichten van een ecologische
landbouwschool.
In de regio Kati heeft Embracing Life een stuk grond gekocht.
Hier zal een boerderij gebouwd worden, waar vee en
gewassen geteeld worden, en waar studenten verblijven om
de kneepjes van het vak te leren.
Daarvoor moest eerst het land vrijgemaakt en omheind
worden. Deze fase is nu achter de rug. Er is twee hectare
vrijgemaakt waarop zaaibedden zijn gemaakt. Momenteel
wordt er getest welke gewassen geschikt zijn om op de
grond te telen, gaande van pinda’s tot maniok. De grootste
uitdaging is om voldoende water te vinden om de gewassen te
bewateren, maar dat wordt met een waterput opgelost.

Embracing Life wil zelfstandig
worden door de verkoop van
de landbouwproducten.

Daar stoppen de uitdagingen niet want de school ligt
nogal afgelegen. Gelukkig wordt de twintig kilometer
lange zandweg die naar het terrein leidt, binnenkort
geasfalteerd. Met de steun van Wereld Missie Hulp
kocht Embracing Life alvast een driewielige motorfiets
waardoor het transport net iets vlotter zal verlopen.
De medewerkers op het terrein krijgen een basisloon.
Daarbovenop worden ze uitbetaald met een deel van de
winst, zo’n twintig procent op jaarbasis. Het ultieme doel
van de landbouwschool? Om Embracing Life als project
financieel autonoom te maken. Dit wil zeggen dat ze
ernaar streven om in de toekomst niet meer afhankelijk
te zijn van subsidies en kunnen draaien dankzij de
opbrengsten van de landbouwproducten.
Neem eens een kijkje op embracinglife.be of op hun
Facebookpagina voor updates over dit project.
LANDBOUWSCHOOL IN TOGO
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Geert Noels heeft geen introductie meer nodig. De econoom is niet meer
weg te denken uit de Vlaamse media. In zijn columns en boeken bespreekt
hij economische problemen waar onze wereld mee geconfronteerd wordt en
reikt hij oplossingen aan. Wij spraken met hem over eerlijk werk, duurzame
groei, en de rol die organisaties zoals WMH hierin kunnen spelen.

U pleit in uw werk voor een meer duurzame
economie. Welke rol speelt eerlijk werk hier
in?
“Volgens mij is eerlijk werk een logisch gevolg van
een meer duurzame en evenwichtige economie.
In die economie is er niet alleen aandacht voor
groei en winst, maar ook voor de impact die de
economie heeft op onze sociale omgeving en op
het klimaat. Op dit moment zien we steeds meer
grote organisaties met duizenden werknemers.
Dat kan ontmenselijkend werken.”
“Eerlijk werk betekent voor mij ook heel wat meer
dan de regels in een arbeidsovereenkomst. Het
gaat vooral om een houding van wederkerigheid,
waarbij je de ander behandelt zoals je ook zelf
behandeld wilt worden. In andere landen gelden
vaak andere arbeidsvoorwaarden, maar zo’n
algemeen principe begrijpt iedereen.”

“Eerlijk werk is
wederkerig.”
De voorbije decennia is er in heel wat
groeilanden een grote middenklasse ontstaan.
Toch leven en werken heel wat mensen er nog
steeds in moeilijke omstandigheden. Hoe ziet u
dit evolueren?
“De afgelopen dertig jaar is er in een aantal landen
heel wat vooruitgang geboekt. De armoede is
teruggedrongen en de arbeidsomstandigheden
zijn verbeterd. Dit betekent niet dat er geen
struikelblokken meer zijn. Ook het politieke

8
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systeem speelt een rol. Ik denk niet dat je in
bijvoorbeeld Noord-Korea van waardig werk kan
spreken. Laten we bovendien niet vergeten dat er
ook in het Westen nog steeds armoede bestaat.”
“Het is belangrijk dat we mensen uit groeilanden
niet stigmatiseren. Als we onze Westerse
opvattingen omtrent eerlijk werk zouden
opleggen in deze landen, kan dit het hele
economische systeem ontwrichten. Westerse
bedrijven die in deze landen actief zijn, moeten
niet oordelen maar het goede voorbeeld geven.”
“Uiteindelijk is economie steeds een
evenwichtsoefening. Het is een spel waar
miljarden mensen aan deelnemen. Het ergste
dat je kan overkomen, is dat je helemaal niet
mee mag spelen. Laten we dus vooral niet te snel
oordelen over ‘slechte’ jobs of de mensen die ze
uitoefenen.”
Volgens de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde
Naties is het belangrijk dat de economie van
de minst ontwikkelde landen elk jaar zeven
procent groeit. Wat vindt u hier van?
“Ik ben kritisch over zo’n vaste getallen. Bepaalde
landen hebben de voorbije jaren een grote
inhaalbeweging gemaakt, maar dit kan tijdelijk zijn.
Groei is ook niet wenselijk wanneer er tegelijkertijd
milieuschade of een schuldenberg ontstaat, want
dat gaat ten koste van de volgende generatie. Echte
groei moet duurzaam zijn. Ook factoren zoals
demografie zijn belangrijk. In landen waar het
bevolkingscijfer daalt, is hoge groei onrealistisch.”
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“Echte groei is duurzaam.”
In uw nieuwste boek bent u kritisch over de
schaalvergroting die u ziet in de non-profit
sector. Denkt u dat organisaties zoals Wereld
Missie Hulp nog steeds het verschil kunnen
maken?
“Ik ben zeker niet tegen het werk van non-profits.
Maar hoe groter een organisatie wordt, hoe meer
bureaucratie er bij komt kijken. Zo zal een grote
non-profit verder af staan van de mensen die
ze probeert te helpen. Daar zijn verschillende
oplossingen voor. Zo kan een organisatie
bijvoorbeeld partnerschappen aangaan met
kleinere organisaties.”
Dat is precies wat we bij Wereld Missie Hulp
doen!
“Dat is goed om te horen!”

Meer weten over de economische visie van
Geert Noels? Lees dan zeker zijn nieuwe
boek, Gigantisme, dat te verkrijgen is in je
plaatselijke boekhandel.

INTERVIEW GEERT NOELS
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Eerlijk werk is één van de belangrijkste wapens in de eeuwigdurende strijd
tegen armoede. Dat heeft Bernadette Glisse van Caritas Cambodia alvast
goed begrepen. Met haar project in twee gevangenissen in Siem Reap
helpt ze gevangenen door middel van gespecialiseerde vakopleidingen een
toekomst op te bouwen buiten de gevangenismuren.

In 2005 begon Bernadette met het Inclusive
Livelihood Program. De bedoeling was
eerst om medische zorg te organiseren
voor de gedetineerden van twee provinciale
gevangenissen. “Maar we merkten dat veel
gevangenen niet voor het eerst gevangen zaten,
en de meesten uit een achtergrond van armoede
en misbruik kwamen. Toen we hen vroegen wat
de voornaamste oorzaak van hun problemen was,
bleek het antwoord duidelijk: ze wisten niet hoe
ze eerlijk geld moesten verdienen.”

“In Cambodja betekent
naar de gevangenis gaan
dat je slechte karma
ontwikkelt, waardoor
mensen je zelfs niet meer
durven bezoeken. Zo
raken mensen snel in de
marge.”
“Het merendeel van de gevangen heeft niet veel
familie en onder hen zijn veel jongeren. Bijzonder
vaak kwamen ze door armoede in straatbendes
terecht, dealden ze drugs, stalen ze motors en
scooters, en beroofden ze mensen op straat. In
sommige gevallen gingen ze uiteindelijk over tot
geweldpleging en zelfs moord. Vaak ging het dan
om wanhoopsdaden om uit de handen van de
politie te blijven, want naar de gevangenis gaan is
in hun ogen geen optie.”

10 OPLEIDING VOOR GEVANGENEN

“In Cambodja betekent naar de gevangenis gaan
dat je slechte karma ontwikkelt, iets wat in het
volksgeloof besmettelijk is. Mensen durven
gevangenen hierdoor niet te bezoeken of te
helpen en gedetineerden belanden dus makkelijk
in de marge van de samenleving. Het was
overduidelijk dat ze nood hadden aan begeleiding
en zelfontplooiing.”
“Met Caritas begonnen we opleidingen te
organiseren, maar eenvoudig was dat allerminst.
Vanwege het culturele karma-probleem, durfden
de mensen van het bevoegde ministerie eerst
zelfs niet langs te komen in de gevangenissen om
de situatie in te schatten. Toen het ons toch lukte
om de directeur van het onderwijsdepartement
een bezoekje te laten brengen, was hij
onmiddellijk ontroerd. De onfortuinlijke
jongelingen deden hem denken aan zijn eigen
kinderen en de inspiratie om een helpende hand
toe te steken volgde snel.”
“We kregen geld om de nodige infrastructuur te
bouwen, evenals ruwe materialen voor zaken als
het repareren van motoren, naaien, borduurwerk,
cosmetica en maquillage. Het vinden van
leerkrachten was niet eenvoudig omdat veel
mensen in de gemeenschap ook bang waren
voor hun zielenheil, maar met de hulp van het
onderwijsdepartement losten we dit probleem
snel op.”

“Vandaag voorzien we opleidingen in naaiwerk,
techniek, ICT, landbouw, cosmetica en meer. De
gedetineerden krijgen zelfs een mooi certificaat
als ze een opleiding hebben afgerond dat ze in de
buitenwereld kunnen gebruiken. Daar zijn ze altijd
erg trots op.”

“We merken dat de
gevangenen aanzienlijk
meer levenslust en
zelfvertrouwen opbouwen.”

“Het werk dat we verrichten in de gevangenissen
geeft ons veel voldoening. Niet enkel krijgen
mensen met sociale, mentale en fysieke
beperkingen door dit project een eerlijke kans
om zich te ontwikkelen, maar we merken ook dat
de gevangenen aanzienlijk meer levenslust en
zelfvertrouwen opbouwen.”
“Vroeger zaten ze vaak gewoon in hun cel en was er
letterlijk en figuurlijk weinig beweging in te krijgen.
Nu zoeken ze meer sociaal contact, gaan spontaan
naar de ziekenboeg als er iets scheelt en zijn over
het algemeen beter gehumeurd. Ze lijken weer een
doel te hebben in het leven. Het enige wat we in de
toekomst nog willen doen, is hen beter opvolgen
als ze de gevangenis eenmaal verlaten hebben. Dat
zou ons project compleet maken.”
Om de opleidingen met drie jaar te kunnen
verlengen, draagt WMH graag financieel bij
aan dit mooie initiatief! Meer informatie over
de projecten van Caritas Cambodja vind je op
caritascambodia.org.
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Sinds kort kan je bij achttien Lidl-filialen kleding voor WMH doneren.
Daarmee steunt de supermarktketen cacaoboeren in Ghana, want
ondanks de bestaande duurzaamheidslabels voor chocolade is extreme
armoede er niet weg te denken. We spraken met Philippe Weiler,
duurzaamheidscoördinator bij Lidl, over de uitdagingen in de cacaosector
en hoe retailer Lidl hiermee omgaat.

België, het land van de chocolade, is een van de
grootste importeurs van cacaobonen. Via de
Antwerpse haven komt jaarlijks meer dan 300.000
ton cacaobonen ons land binnen. De keerzijde van
dit lekkers is jammer genoeg minder smakelijk:
extreme armoede onder de cacaolandbouwers,
kinderarbeid en ontbossing ten gevolgen van
de cacaoproductie. Bovendien laten beperkte
financiële middelen geen investeringen in betere
landbouwtechnieken toe. Kortom, het is een
vicieuze cirkel.

Aan eerlijke handel doen is een eerste stap
in de goede richting. Duurzaamheidslabels,
zoals bijvoorbeeld Fairtrade, duiden hierbij de
eerlijke prijs van een cacaoproduct en realiseren
duurzame ontwikkeling in het land van herkomst.
Philippe vertelt dat sinds 2016 op alle chocolade
van de Lidl-merken deze labels terug te vinden
zijn. Hij legt uit: “Door een productcategorie
volledig te verduurzamen, wil Lidl milieubewuste
keuzes niet aan de consument overlaten, maar er
de norm van maken.”
Bij sommige producten, zoals cacao, zijn
de duurzaamheidsstandaarden helaas niet
voldoende. Het garandeert wel een minimumloon
voor de cacaoboer, maar dat is te laag om in
alle basisbehoeften te voorzien. Binnen de
cacaosector is er namelijk een aanzienlijke
kloof tussen het minimumloon en een leefbaar
inkomen, in tegenstelling tot andere sectoren
zoals bijvoorbeeld koffie of bananen. Ondanks de
labels blijft de extreme armoede dus bestaan.

“Lidl wil milieubewuste
keuzes niet aan de
consument overlaten,
maar er zelf de norm van
maken.”
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Minister van ontwikkelingssamenwerking
Alexander De Croo startte het Beyond Chocolate
Charter. Belangrijke ondertekenaars uit de
Belgische chocolade-industrie, waaronder Lidl,
beloven vanaf 2030 alle cacaoproducenten van
een leefbaar inkomen te voorzien. Als antwoord
op deze doelstelling kwam Lidl vorig jaar al met
het nieuwe chocolademerk Way To Go.
De Way To Go -chocoladerepen zijn lekker, maar
bovenal eerlijker dan ooit. Lidl werkt hiervoor
samen met Konongo. Dit is een kleine Ghanese
cacaoboerencoöperatie bestaande uit 2000
boeren uit 27 verschillende dorpen, die opereert
binnen de grote coöperatieve Kuapa Kokoo. De
cacao in elke chocoladereep is afkomstig van
een van deze boeren, en zij krijgen van Lidl een
bijkomende premie, bovenop de fairtradepremie.

“We willen het leefbaar
inkomen op lange termijn
garanderen door te
investeren in opleidingen.”
“We willen het leefbaar inkomen op lange termijn
garanderen door onder meer te investeren in
opleidingen”, zegt Philippe. De opbrengsten
van de kledingdonaties gaan, samen met extra
financiering van Lidl, naar twee projecten ter
plaatse.

uchten.

Samen met NGO’s Rikolto en Fairtrade leiden
ze de boeren op in nieuwe landbouwtechnieken
om de plantage efficiënt te snoeien en te
sproeien. Hierdoor kan de cacaoproductie, en
dus bijgevolg het inkomen van de boer, stijgen.
Daarnaast stimuleren de NGO’s diversificatie. Dit
wil zeggen dat ze naast cacao andere gewassen
leren telen en zo hun inkomstenbronnen
spreiden. Rikolto ondersteunt de boeren bij het
op de markt brengen van de nieuwe producten.
Lidl heeft een bijzondere plaats in dit verhaal.
Een retailer onderhandelt doorgaans met zijn
leveranciers en heeft bijgevolg geen contact
met de producenten. Invloed uitoefenen op de
verschillende schakels binnen die keten is dan
ook moeilijk. Met Way To Go brengt Lidl de hele
keten rond de tafel: van de cacaoboer, over de
chocoladefabrikant, tot de retailer.
Volgens Philippe is de grootste rol voor het
verduurzamen van voedingsketens weggelegd
voor de retailers. Ze staan in direct contact met
de consument en kunnen een sensibiliserende
rol innemen. Tegelijkertijd kunnen ze kwaliteitsen duurzaamheidseisen stellen aan de rest van
de keten, zoals leveranciers en landbouwers.

Wil je onze containers terugvinden,
inclusief die bij de Lidl-filialen? Check het op
uitdekleren.be.

LIDL TOONT DE WAY TO GO
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In Malawi teelt Satemwa al sinds 1923
thee en koffie. Een lange historiek, waarin
kwaliteit en eerlijke handel centraal staan.
We vroegen Wouter Verelst, manager bij
het familiebedrijf, naar zijn kijk op eerlijk
werk. Een geloof in diversificatie, lokale
power en een innovatieve visie kleuren de
toekomst van deze eigenzinnige thee- en
koffieproducent.
“Bij Satemwa staan menselijke waarden centraal”, vertelt
Wouter. “Zo wierven we als eerste vanaf de jaren vijftig
vrouwen aan in de Malawiaanse theebouw. In 2007
ontvingen we ons Fair Trade certificaat, daarna volgden nog
andere certificaten.”
Maar Satemwa laat zich niet enkel door labels leiden.
Het bedrijf engageert zich met eigen initiatieven rond
bijvoorbeeld huisvesting, scholen en gezondheidszorg. “Als
bedrijf heb je een grote lokale verantwoordelijkheid. We
kiezen voor een ecosysteem waarin werknemers, partners
en de gemeenschap elkaar versterken”, aldus Wouter.

© ANETTE KAY

In dat plaatje past ook de samenwerking met lokale
boerenassociatie Msuwadzi. Thee wordt steeds meer tot een
bulkproduct gereduceerd. Daardoor zijn telers afhankelijk
van globale en volatiele marktprijzen en staat de kwaliteit
onder druk. Met een associatie kunnen boeren zich beter
tegen deze veranderingen beschermen.

© ANETTE KAY
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Zuid-zuid-handel kan eerlijke
handel activeren.
“We geloven in een korte keten met kwaliteit voor een
eerlijke prijs. Daarom steunden we Msuwadzi bij het
opzetten van hun eigen thee- en kruidenmerk, YAMBA”,
vervolgt Wouter. “YAMBA is te koop in lokale supermarkten
en wordt geëxporteerd naar Europa. De steun van WMH was
essentieel: we konden een snijmachine en droogkast kopen
om de productie efficiënter en voedselveilig te maken.”
Deze aanpak toont hoe een lokale afzetmarkt eerlijke handel
kan activeren. Zuid-zuid-handel biedt betere marges, minder
transport, versere producten en meer onafhankelijkheid.
Toch nuanceert Wouter: “ Faire producten naar het Noorden
uitvoeren, is nog steeds belangrijk. Maar voor de toekomst
van Afrika en ons bedrijf is een eerlijke regionale economie
minstens zo interessant.”
De rest van ons gesprek kan je verder lezen op
wereldmissiehulp.be. Het project van Satemwa maakt
deel uit van ons MVO-Kompas, waarmee bedrijven
een project steunen en tegelijk advies krijgen over
duurzaam ondernemen. Lijkt dit je wat voor jouw
bedrijf? Neem contact op via
kathleen.geysen@wereldmissiehulp.be!
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In deze rubriek vertellen onze vrijwilligers,
sympathisanten en werknemers wat Wereld
Missie Hulp voor hen betekent. Persoonlijke
verhalen van mensen die een wereld van
verschil maken. In deze editie stellen we
Kibreab Tewoldebrhan Anday aan jullie
voor. Afkomstig uit Eritrea, werkt hij nu als
magazijnier al een viertal jaren bij WMH.
Hoe ben jij bij WMH terechtgekomen?
“Zeven jaar geleden belandde ik als vluchteling in België en
sinds vier jaar woon ik in Boechout. Via het OCMW zocht ik
naar werk, maar zonder diploma’s en met een beperkte kennis
van het Nederlands was dat niet evident. Via een Artikel 60
kon ik bij Wereld Missie Hulp beginnen. Daarna mocht ik
meteen starten als werknemer.”

Noot van de redactie: een Artikel 60 is een tijdelijk contract
bij een bedrijf, maar met behoud van begeleiding door het
OCMW. Het is een goede manier om als nieuwkomer ervaring
op te doen. Nadien ga je met een eerste werkervaring op zak
solliciteren.

Wat houdt je functie bij WMH in?
“Ik werk in het magazijn en neem verschillende taken op mij.
Vroeger sorteerde ik de tweedehandskleding die binnenkwam.
Nu help ik bij het laden en lossen van vrachtwagens. Ik kreeg
de kans om een attest als heftruckchauffeur te behalen. Daar
ben ik trots op, want nu draai ik als betere magazijnier mee.
Nu kan ik bijvoorbeeld ook zwaardere dingen transporteren.”
Wat deed je als werk in Eritrea?
“In Eritrea studeerde ik voor leerkracht lager onderwijs. Na je
studies kom je er vaak terecht in jobs van de overheid en zo
ging ik aan de slag als bankbediende. Dit is namelijk, anders
dan in België, een overheidsjob.”
Vind je het jammer dat je hier niet werkt als leerkracht?
“Dat is jammer genoeg niet mogelijk doordat mijn Nederlands
hier niet voor voldoet. In mijn vrije tijd ben ik priester in de
Orthodoxe kerk van Antwerpen. In deze functie geef ik wel les
aan kinderen van de Eritrese gemeenschap van Antwerpen.
Dat vind ik fantastisch om te doen.”

IEDEREEN WMH
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De afgelopen weken hebben veel mensen zich extra hard
ingezet om anderen te helpen. Op kop het zorgpersoneel,
maar ook kassamedewerkers en buren die elkaar
steunden. Onze eigen chauffeurs bleven eveneens werken
om de kledingcontainers leeg te maken en zo het ophalen
van textielafval te garanderen. Hartelijk dank aan iedereen!

Blijf ook van thuis uit op de hoogte van ons werk, via de
Facebookpagina of op onze website wereldmissiehulp.be.
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Onze partners

PROV INCIESTEENWEG 400
2530 BOECHOUT

T 03 454 14 15
INFO@WERELDMISSIEHULP.BE

Helaas zijn we nog niet van dit virus af, zeker niet in
de landen waar we ontwikkelingsprojecten steunen.
Vaak is de lokale gezondheidszorg niet zo sterk, dus
kan een grootschalige uitbraak van COVID-19 ernstige
gevolgen hebben. Daarom is het meer dan ooit belangrijk
dat we projecten een duwtje in de rug geven. We rekenen
daarvoor op jullie steun, financieel of met kledingdonaties!

