Koffie uit Peru, Honduras en Ethiopië
De koffie groeit o.a. op de vruchtbare berghellingen in Peru, Honduras en Ethiopië. De coöperaties hebben samen een totaal
van 31.600 leden. Deze leden zijn kleine koffieboeren, vaak families, die in bosrijke gebieden wonen en daar op duurzame
wijze de bonen telen.
La Tigra is één van de 38 actieve coöperaties van CCCH in Honduras. De coöperaties
bezitten zeven regionale ateliers waar de eerste verwerking wordt gedaan (ontpulpen en drogen) en één centraal
atelier waar de laatste stap in de verwerking wordt gedaan (selecteren en verpakken). De koffie van La Tigra
groeit op kleine boerderijtjes in de bergen rondom de stad San Juancito. Puur bronwater vloeit over de
berghellingen. Dit water verrijkt de bodem waar de koffie op groeit. De koffie wordt met de hand geplukt en
ontdaan van het vruchtvlees. Men gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en is erg trots op de natuurlijke koffie.

Begin jaren ’90 is door een kleine groep mensen een programma gestart om de lokale economie in het
berggebied van Piura in Peru te stimuleren. Zij hebben dit gedaan door de koffiesector nieuw leven in te
blazen. Het uitgangspunt was dat productie met gebruikmaking van biologische landbouw methoden
uiteindelijk voor de producenten goedkoper is. In ’95 en ’96 realiseerde men zich dat voor een verdere
ontwikkeling van deze sector men eigenlijk directe toegang tot de markt zou moeten hebben. Er is toen een
exportkanaal ontwikkeld. Dit is Cepicafe geworden, deze zorgt voor de verkoop van de koffie, voor
voorfinanciering en technische assistentie. Op dit moment zijn er 35 associaties lid van Cepicafe die allen een
legale status hebben (eis voor toetreding). Het ledental komt hiermee te liggen op 1400 producenten.

Terwijl Ethiopië voor de meeste Europeanen synoniem is voor hongersnood, beseffen ze meestal niet dat het
ook de geboorteplaats is van koffie zoals wij het kennen. Zo’n 15 miljoen Ethiopiërs zijn afhankelijk van koffie
voor hun inkomsten. Daardoor betekende het inzakken van de prijzen op de wereldwijde koffiemarkt een groot
gevaar voor veel mensen in Ethiopië. Daarom richtten in 1999 35 coöperaties gezamenlijk de Oromia koffieunie op. De hoge kwaliteit koffie van Oromia wordt bereikt door biologische teelt zonder kunstmest en
chemicaliën. In 2004 stelde het nieuwe management voor om aan iedere coöperatie 2000 dollar van het Fair
Trade geld te geven. Ieder dorp mocht beslissen hoe dat geld het beste gebruikt kon worden. Dorpen
repareerden weggespoelde bruggen, konden nieuwe spullen kopen voor lokale scholen en als belangrijkste: de
boeren kregen een hernieuwd vertrouwen door te zien dat door hun eigen inspanningen dingen echt konden
veranderen! Sinds 2000 is Oromia Fair Trade gecertificeerd. Hierdoor ontvangen de gecertificeerde coöperaties ook een ontwikkelingspremie,
waarmee o.a. al vier scholen en twee klinieken zijn gebouwd.

