Chocolade van Divine uit Ghana

Divine Chocolate is in 1998 opgericht door een coöperatie van cacaoboeren en partners. De boeren die de cacao verbouwen, zijn voor 45% eigenaar
van Divine. Ze delen hiermee in de winst en hebben ook invloed op de bedrijfsvoering. De cacaoboeren hebben twee vertegenwoordigers in de
directie van Divine. Bovendien krijgen de boeren kennis van de cacao industrie en hebben ze een stem in de markt van chocola. Dit is uniek in de
wereld. De cacaoboeren zijn verenigd in een coöperatie: Kuapa Kokoo. Het is een nationale coöperatie van cacaoboeren en is in 1993 opgericht als
reactie op de liberalisatie van de cacaomarkt. Kuapa Kokoo heeft zo’n 48.000 leden, afkomstig uit meer dan 1200 dorpsgemeenschappen. Ongeveer
30% van de leden is vrouw.
Voor de komst van Kuapa Kokoo hadden de meeste boeren geen toegang tot gezondheidszorg, schoon drinkwater of elektriciteit. Veel dorpsgemeenschappen hadden geen basisschool, bij gebrek aan leraren en schoolboeken. Kuapa Kokoo zet zich in voor de realisatie van deze basisvoorzieningen in zoveel mogelijk dorpsgemeenschappen. Daarnaast wordt educatie gegeven o.a. op het gebied van voeding, hygiëne en nieuwe en
betere landbouwmethoden. Verder zet Kuapa Kokoo zich in voor het verbeteren van de positie en participatie van vrouwen.
Voor de komst van Divine waren de cacaoboeren geheel afhankelijk van tussenhandelaren. Zij kochten de cacao van de boeren, maar betaalden hen
pas maanden later of zelfs helemaal niet. De boeren kregen veel te weinig geld voor hun cacao en werden bedrogen met valse gewichten. Nu krijgen
de cacaoboeren van Kuapa Kokoo een goede, gegarandeerde prijs voor hun cacaobonen en een jaarlijkse bonus. In iedere dorpsgemeenschap is een
lokale vertegenwoordiger gekozen, die verantwoordelijk is voor de weging en kwaliteit van de cacaobonen en de betaling. De boeren hebben
hierdoor zelf de controle en zijn niet meer afhankelijk van de inkopers.

Adinkra symbolen
De figuren op de verpakkingen van
Divine zijn Adinkra symbolen. Dit
zijn traditionele versieringen die
nog steeds populair zijn in Ghana.
De figuren hebben allemaal een
eigen betekenis. Met deze
symbolen willen ze iets laten zien
van hun Ghanese wortels en van
belangrijke waarden van hun
cultuur.

