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Koffiereis Guatemala

Meerwaarde duiden van Fairtrade 



1. Guatemala 

2. CLAC Fairtrade Latijns Amerika 

3. Fedecocagua – Koffiecoöperatie  

4. Acodihue - Koffiecoöperatie

5. Verschil Fairtrade en Rainforest 

Inhoud





Feiten en cijfers 



CLAC  
Fairtrade certficering

• Uitleg Fairtrade

standaarden 

• Coöperaties ondersteunen 

• Ondersteuning bij audit 

proces

Markt & Commercie 

• Informatie coöperaties 

verzamelen  

• Golden CUP; feedback 

kwaliteit van koffie 

• Internationale beurzen 

bezoeken 

• Bijeenkomsten voor 

partners organiseren 

Overige 

werkzaamheden 

• Beheer van de 

organisatie  

• Project management  

• Vraagbaak voor 

Fairtrade partners  





Fedecocagua
“Voor ons is Fairtrade heel belangrijk door de 

minimumprijs en premie die betaald wordt”



Premiebesteding 



Acodihue
• Gendergelijkheid

• Leiderschap

• Jongeren

• 410 bridge 



Vamos! Daar gaan we..



Ja.. Hier waren wij op
een koffieplantage!





▪ Certificering voor Rainforest Alliance is moeilijk voor kleinschalige 

boeren,  zij richten zich meer op middelgrote en grootschalige boeren, 

maar vergeten ‘the real life of small farmers’;

▪ Standaarden zijn vergelijkbaar, maar verschil is het economisch aspect: 

prijs en premie, dat RFA niet kent;

▪ Rainforest versterkt de marktpositie van Fedecocagua maar heeft geen 

toegevoegde waarde voor de boeren.



▪ Rainforest Alliance National  is alleen commercieel en een beetje 

milieu.

▪ Fairtrade is, sociaal, familie, milieu, echt een holistische aanpak.

▪ Premie RFA gemiddeld 5 cent per kilogram, FT 20 cent niet 

onderhandelbaar.

▪ RFA ondersteunt niet bij het implementeren van de standaarden 

waardoor boeren niet altijd aan de eisen voldoen.



-▪ Bij Fairtrade heb ik gelijk profijt door een betere prijs en voor RFA is dit 

niet zo 

▪ Het is voor boeren makkelijker om Fairtrade gecertificeerd te worden 

dan om Rainforest  gecertificeerd te worden omdat er bij Rainforest 

geen ondersteuning is 

▪ Betere transparantie bij Fairtrade doordat boeren weten hoeveel 

premie ze ongeveer kunnen verwachten. 



Key takeways
• Fairtrade helpt bij het beter organiseren van coöperaties  waardoor ze makkelijker toegang krijgen tot andere projecten en 

fondsen; 

• Fairtrade werkt het beste omdat het beter betaalt;

• Coöperaties moeten hoge prijzen betalen aan boeren anders risico dat koffie verkocht wordt om wit te wassen;

• Veel problemen met inflatie, vooral de kosten van kunstmest en brandstof zijn enorm gestegen door de oorlog in Oekraine;

• Veel problemen met een tekort aan werknemers, veel jongeren trekken naar de V.S. hierdoor wordt er minder koffie geoogst;

• Klimaatproblemen zijn vooral de koffieplant ziekte koffieroest, orkanen, overstromingen en water tekort;

• Veel coöperaties focussen hun trainingen op jongeren, gendergelijkheid, diversifiëring van inkomsten en klimaatbestendig 

koffie produceren.



Effe ‘n sfeerimpressie



Vragen?
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