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‘Toen mijn vader in 1979 overleed, konden mijn 
broers, zussen en ik niet meer naar school. Samen met 
mijn zussen verkocht ik donuts langs de straat, soms 
tot ’s avonds laat. Dat bracht wat geld op, maar het 
was heel gevaarlijk. In die periode op straat heb ik ge-
leden onder discriminatie en onmenselijkheid. Ik had 
een moeilijke jeugd, maar het harde werken leverde 
me uiteindelijk wel iets goeds op: na drie jaar kon ik 
terug naar school.’

OPVANG EN CHRISTELIJK ONDERWIJS
‘Door alle ervaringen in mijn jeugd wilde ik zelf iets be-
tekenen voor extreem kwetsbare kinderen. Ik richtte 
daarom de organisatie FDB op. Met ons werk kunnen 
we straat- en weeskinderen via opvang, christelijk 
onderwijs en re-integratie (bij familie of pleeggezin-
nen) zicht geven op een toekomst en de 
liefde van Christus delen. Die hebben ze 
zó hard nodig.’ 
Raoul (12) is één van de kinderen in het 
opvangcentrum in Ndjamena, de hoofd-
stad van Tsjaad. Ook hij kent de rauwe 
werkelijkheid van het leven. Na het over-
lijden van zijn moeder kwam hij op straat 

terecht, maar inmiddels durft hij weer te dromen. ‘Ik 
woon nu in het opvangcentrum van FDB en ga naar de 
basisschool. De leraren zijn aardig en ze houden goed 
in de gaten of ik mijn best doe op school. Later wil ik 
graag Minister van Onderwijs worden!’

IN VERTROUWEN OP GOD
Voor een christelijke organisatie is het niet eenvoudig 
om te werken in het overwegend islamitische Tsjaad. 
Toch gaat Séphora in vertrouwen op God door met 
haar roeping om Gods liefde te delen en extreem 
kwetsbare kinderen te ondersteunen. Haar organisatie 
ontvangt vanwege het christelijke karakter ervan geen 
financiële steun van de overheid. Aangezien de pro-
blematiek van straat- en weeskinderen diepgeworteld 
is in de samenleving is het belangrijk om dit met een 

brede groep betrokkenen aan te pakken. 
Daarom is ook de betrokkenheid van 
lokale vrijwilligers en donoren in onder 
andere Nederland onmisbaar voor de 
voortgang van het werk. 

Meer informatie:  
www.woordendaad.nl/onderwijstsjaad 

‘Ik werk veel met kinderen die wees zijn geworden. Wanneer 
een ouder overlijdt, is er in het begin vaak genoeg zorg voor 
de kinderen. Maar als de rouw minder wordt, blijft de rauwe 
werkelijkheid over,’ vertelt Séphora Nadjimbaidje. Met haar 
organisatie Fondation Dieu Bénit (FDB) zet Séphora zich in 
voor extra kwetsbare kinderen in Tsjaad.
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Tijd
Hoe je het wendt of keert, de tijd vliegt. Ook nu 
het leven er anders uitziet dan we gewend zijn, 
als je je dagelijkse activiteiten beperkter uit kan 
voeren, maatregelen je hinderen en de lockdown 
je bedrijf niet voorbij gaat.
Stel dat de tijd door je levensomstandigheden 
niet meer door je vingers glipt. Dat je juist uitziet 
naar het moment dat de dag of nacht voorbij is, 
omdat je dan even bevrijd bent van de penibele 
situatie waarin je zit. 
Ik denk aan kleine kinderen in Tsjaad die, door-
dat zij door hun ouders verkocht zijn, overge-
leverd zijn aan veehouders om hun kudde te 
hoeden. Ik hoor het geweld in thuissituaties van 
kinderen in Latijns-Amerika omdat vaders lid zijn 
van bendes en de sores mee naar huis nemen. Ik 
denk aan kinderen in Ethiopië die als kindslaven 
moeten werken.
Het is tijd om deze kinderen op te vangen en 
waar mogelijk terug te brengen naar hun thuis-
situatie. Het is tijd om hen en hun ouders te 
ondersteunen bij moeilijke thuissituaties. Het is 
tijd om grondoorzaken van kinderuitbuiting aan 
te pakken door samen met lokale organisaties 
te werken aan verandering. Verandering waarin 
wetten, ongeschreven regels, gebruiken - kortom 
systemen die dit misbruik in stand houden - 
worden aangepakt.
Het is nú tijd om samen de handen in een te 
slaan om er voor deze kinderen te zijn. Een af-

spraak plannen hiervoor 
kost weinig tijd, het 
tijdstip maakt niet uit….

Arjen Bulk | Sr. Accountmanager 
Bedrijven, Vermogensfondsen en Investeerders
06 30 45 31 60 / a.bulk@woordendaad.nlSéphora Nadjimbaidje, 

directeur FDB

www.woordendaad.nl/ondernemers
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SAMEN DE STRIJD AANGAAN 
TEGEN KINDSLAVERNIJ 
EN UITBUITING

Buzayehu is 12 jaar oud, maar hij heeft al 
veel meegemaakt. Hij zegt: ‘Na de geboorte 
van mijn broer kon mijn moeder niet meer 
voor mij zorgen. Daarom ging ik bij mijn oma 
wonen. Na een maand moest ik daar vertrek-
ken. Vanaf dat moment leefde ik op straat. Ik 
verdiende wat geld door goederen en dien-
sten aan te bieden op het busstation en de 
markt. Regelmatig werd ik mishandeld. Soms 
verdiende ik genoeg geld om brood te kopen, 
maar vaak zocht ik in het afval naar voedsel.’

VEILIGHEID BIEDEN AAN KINDEREN
Het verhaal van Buzayehu is slechts één voor-
beeld. Talloze kinderen lijden onder kinderar-
beid en nog eens duizenden kwetsbare kin-
deren lopen het risico om terecht te komen 
in deze mensonterende omstandigheden. 
Woord en Daad werkt, samen met een lokaal 
consortium en met gedeeltelijke subsidie 
van Norad (zie kader), aan het tegengaan van 
kindslavernij. We willen kinderen in de leeftijd 
van 6 tot 14 jaar ondersteunen die werk 
verrichten dat een bedreiging vormt voor of 
afbreuk doet aan hun welzijn; lichame-
lijk, sociaal of mentaal. We willen deze 
kinderen veiligheid en onderdak bieden 
en ondersteunen om een ander bestaan 
op te bouwen. Zoals Buzayehu, die nu in 
een opvanghuis woont en samen met profes-
sionele medewerkers leert om weer positief 
naar de toekomst te kijken. 

DE AANPAK VAN HET PROJECT
Het project in Ethiopië richt zich op het 
voorkomen van kinderarbeid door bewust-
wording te creëren in de gemeenschap en 
door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. 
Hierbij worden meer dan 6.000 kinderen en 
zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de 
omgeving bereikt. 

Daarnaast krijgt in het project de opvang en 
re-integratie van kinderen die het slachtoffer 
zijn geweest van mensenhandel, kinderarbeid 
of andere vormen van uitbuiting een plek. 
Ook werken we samen met de Ethiopische 
overheid om wetgeving en juridische bijstand 
rond dit thema verder te ontwikkelen. 

SAMENWERKEN MET LOKALE 
PARTNERS

De strijd tegen kindslavernij 
aangaan kan alleen door samen 
te werken met lokale partners. 
Het waardevolle aan dit project 
is dat we het uitvoeren met 
lokale organisaties die diep zijn 
geworteld in de Ethiopische sa-

menleving. Ephrem Shiferaw, senior 
programma-adviseur: ‘Elk van de 
partners is geselecteerd op basis van 

hun toegevoegde waarde en rol in 
het programma. De werkzaam-
heden van de ene partner vullen 
de werkzaamheden van de an-
dere partners in het consortium 
aan. Een dergelijke samenstel-
ling van partners is van groot 
belang voor de aanpak van het 
complexe en multidimensionale 
probleem dat kindslavernij is.’ 

SAMEN DE STRIJD AANGAAN
Epfrem Shiferaw is ervan overtuigd dat we 
onze gezamenlijke ambitie en droom kunnen 
verwezenlijken om van Ethiopië een veiliger 
plek voor kinderen te maken. Een plek waar 
ze niet gevangen hoeven zitten in de vicieuze 
cirkel van armoede en kinderuitbuiting. Hij 
hoopt dat ook anderen betrokken willen 
raken bij het project: ‘Naar mijn mening zou 
de impact van ondernemers en investeer-
ders bij deze zaak enorm groot kunnen zijn, 
onder andere door de middelen die zij in het 
programma kunnen inbrengen.’

Ieder kind is het waard om op te groeien in vrijheid. Helaas zitten wereldwijd miljoenen 
kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Bijvoorbeeld in Ethiopië, waar een 
combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving leidt tot uitbuiting van 
kinderen. Daarom werkt Woord en Daad, samen met een consortium van lokale partners, 
aan de bestrijding van moderne slavernij door de ketens van kinderarbeid en uitbuiting in 
Ethiopië te doorbreken. En: nieuwe donoren voor het project zijn van harte welkom.

Door: Jacoline de Kruijf (communicatiemedewerker) en Marlies Moret (hoofdredacteur)
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Het programma ontvangt 60 % van de benodigde middelen 
van Norad. Voor het resterende bedrag zijn bijdragen nodig van 
andere donoren en organisaties. Meer beschikbare middelen 
betekent: meer bereiken. De totale begroting van dit driejarige 
project is € 4.250.000,-, waarvan dus 60 % is toegekend door 
Norad. Voor de overige 40% zijn we nog op zoek naar donoren. 
Bent u een van hen? Door dit project te steunen draagt u bij aan 
de bestrijding van moderne slavernij en uitbuiting van kinderen 
in Ethiopië. 

Neem voor een verkennend gesprek contact op met Roeland 
van Everdingen, tel 06-12 96 10 49 of  
r.vaneverdingen@woordendaad.nl.

Wilt u dit project 
steunen?

BETROKKEN PARTNERS
Hope for Justice Ethiopia, Justice for All, Hiwot Integrated 
Development Organization, Digital Opportunity Trust, Woord 
en Daad. 

Meer informatie: www.woordendaad.nl/kindslavernij-ethiopie 

BESTRIJDING VAN MODERNE SLAVERNIJ: 
DE KETENS VAN UITBUITENDE KINDERARBEID 
DOORBREKEN
Probleemanalyse: drijfveren van uitbuitende kinderarbeid

Toekenning 
subsidie Norad
Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen, waaronder miljoenen kinderen, ge-
vangen in een systeem van moderne slavernij. Het tegengaan van moderne slavernij 
– bijvoorbeeld in productieketens – is een onderwerp dat hoog op de politieke en 
internationale agenda staat. Zo ook in Noorwegen. 

De Noorse regering heeft in 2020 een nieuw programma gelanceerd, om de inspan-
ningen tegen moderne slavernij te bundelen. De Noorse minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Dag-Inge Ulstein, zei erover in een persbericht: ‘Moderne slavernij is 
één van de ernstigste vormen van mensenrechtenschendingen. Kinderen en kwetsbare 
mensen worden er in het bijzonder door getroffen. Het tegengaan van alle vormen 
van slavernij is daarom belangrijker dan ooit.’ De Noorse overheid voegde de daad bij 
het woord en kende, via het Noorse bureau voor ontwikkelingsorganisatie Norad, een 
subsidie toe aan Woord en Daad om moderne slavernij tegen te gaan. 

LANGE TERMIJN
Tuva G. Bugge, projectmanager Modern Slavery van Norad, legt uit: ‘Om het complexe 
en veelzijdige probleem van kinderarbeid en mensenhandel aan te pakken, zijn ver-
schillende strategieën en invalshoeken nodig om het te laten slagen. Het is belangrijk 
kinderen een kindvriendelijke en veilige omgeving te kunnen bieden. Daarnaast is het 
van belang dat de overheid beleid voert dat uitbuiting van kinderarbeid voorkomt en 
hierop handhaaft. Op langere termijn zullen deze fac-
toren bijdragen aan het verminderen van uitbuiting van 
kinderen in Ethiopië.’ 

TOEGEVOEGDE WAARDE
‘Woord en Daad is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van het project,’ vertelt Bugge. ‘Ook is het de rol van 
Woord en Daad om ervoor te zorgen dat er samenhang 
blijft tussen de verschillende onderdelen van het project. 
Woord en Daad heeft veel kennis van de lokale context 
door de langdurige samenwerking met Ethiopië en het 
vertrouwen van de partners van het consortium.’ 

GEZAMENLIJKE FINANCIERING
Norad is van mening dat cofinanciering bij dergelijke grote projecten zeer relevant 
is. De gedeeltelijke financiering die door Norad beschikbaar wordt gesteld, kan als 
katalysator werken en financiering vanuit andere donoren op gang kan brengen, denkt 
Bugge. ‘Daarnaast vermindert cofinanciering de kwetsbaarheid en de risico’s rond 
beschikbaarheid van begrotingsmiddelen. Het draagt vaak bij aan versterking van de 
eigen verantwoordelijkheid voor het project en zorgt ervoor dat belangrijke lessen die 
worden geleerd op grotere schaal worden gedeeld dan wanneer slechts één donor er 
toegang toe heeft.’

Over de mogelijke rol van ondernemers zegt Bugge: ‘Ondernemers kunnen vanuit hun 
kennis en invalshoek helpen nieuwe kansen binnen het project te zien. Zij kun-
nen het project verder brengen en zien hoe we, op innovatieve wijze, op 
eerdere resultaten kunnen voortbouwen.’

Regeringen, 
gerechtelijke 
factoren en 

burgerbevolking
Families en  

gemeenschappen
Misleidende 
informatie

Geslachts- 
discriminatie

Familie- 
problemen

Normen met 
betrekking tot 
kinderarbeid

Migratie

Discrepanties 
in wetgeving 
en uitvoering

Vraag naar kinder- 
arbeid (werkgevers 
en makelaars)

Zwakke punten in de 
rechtsbescherming

Kwetsbare 
kinderen

Tuva Bugge, projectmanager 
Modern Slavery bij Norad

Armoede op 
het platteland
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‘IK VOEL ME 
WEER MENS’
‘Ik ben blij dat ik de hoop op een betere toekomst nooit 
ben verloren,’ vertelt Tariku. De Ethiopische jongen belandt 
op straat nadat zijn moeder het gezin verliet om in Soedan 
te gaan werken. Ook zijn vader verlaat het gezin waardoor 
Tariku, als oudste zoon, ineens verantwoordelijk is voor de 
opvoeding van zijn broertjes en zusjes. Tariku vertrekt naar 
de stad, waar hij snel werk hoopt te vinden. Het tegendeel is 
waar. De tiener vindt geen werk, hij woont op straat en durft 
niet terug naar huis. Uiteindelijk wordt hij door Hope for 
Justice, partnerorganisatie van Woord en Daad, uitgenodigd 
om in een opvanghuis te komen wonen. ‘Bij Hope for Justice 
behandelt iedereen mij als een mens, een persoon met ge-
voelens. Sinds mijn moeder ons verliet, heb ik dat nooit meer 
gevoeld.’ Ondertussen keert de moeder van Tariku terug 
uit Soedan en treft haar jongste kinderen alleen thuis aan. 
Dankzij Hope for Justice keert ook Tariku terug naar huis. 
‘Ik heb een grote fout gemaakt door naar Soedan te gaan,’ 
erkent zijn moeder. ‘Mijn kinderen hadden me nodig. Ik had 
bij jullie moeten blijven.’ Samen met partnerorganisatie Hope 
for Justice en de benodigde lokale partijen ondersteunt 
Woord en Daad straatkinderen in Addis Abeba en hun fami-
lie om als gezin een leven op te bouwen.

Meer informatie:
www.woordendaad.nl/onderwijsethiopie

Kinderen uit het programma worden niet herkenbaar op 
de foto gezet. De jongen op de foto is dus niet Tariku.
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In deze rubriek laten we een betrokken ondernemer of 
medewerker van een vermogensfonds aan het woord en leggen 
we hem of haar zowel een dilemma als een thema-gerelateerde 
stelling voor.

5

Geloof impliceert bekering. God 
verkondigt nu, ongeacht de tijden 
van onwetendheid, aan alle men-
sen dat zij zich moeten bekeren 
(naar Hand. 17:30) om zich tot God 
in Christus te wenden. 
Geloof impliceert gehoorzaam-
heid aan Christus en Zijn Woord. 
Een leven uit dankbaarheid voor 
God en het herscheppende werk 
van de Heilige Geest. Geloof en 
gehoorzaamheid zijn verbonden en 
onafscheidelijk.
Geloof behelst een persoonlijke 
toewijding aan Christus, uitgedrukt 
in vertrouwen, liefde, dankbaarheid 
en trouw. Het vergt een persoon-
lijke daad en nodigt ons uit ons op 
te offeren en ons aan Christus te 
geven.

Lees Filippenzen 4:13: ‘Ik vermag 
alle dingen door Christus, Die mij 
kracht geeft.’ De kracht en genade 
van Christus rusten op de gelovi-
gen en stellen hen in staat alles te 
doen wat Hij van hen vraagt.
Alle dingen zijn mogelijk voor hem 
die gelooft. Dit is een belofte van 
Jezus Christus (Markus 9:23). 
Hij zegt dat u overwinning en 
heerschappij kunt ervaren over 
zonde, satan, ziekte en armoede, 
die het lot van velen in deze wereld 
gevangen houden. Krachtig geloof 
is wat u nodig hebt om alles terug 
te krijgen wat de duivel van u 
gestolen heeft. 
Wat gelooft u in de strijd die u 
moet leveren? Datgene waarin u 
gelooft, kan u motiveren om op de 
Heere te vertrouwen of het kan u 
ertoe brengen uw geloof te laten 
varen. Als u gelooft in de overwin-
ning van Christus aan het kruis, 
zult u overwinnen. Als u gelooft in 

de zegen van de verlossing, zult u 
geloven en verlost worden. Als u 
denkt zoals Paulus: ‘Want het le-
ven is mij Christus, en het sterven 
is mij gewin’ zult u staande blijven 
in de dreiging van de dood. 
In Mattheüs 9:27-31 geneest 
de Heere Jezus twee blinden. 
Voordat Hij hen geneest, vraagt 
Hij: ‘Gelooft gij dat Ik dat doen 
kan?’ Jezus wijst op de grote wet 
van het geloof, die bepaalt hoeveel 
zegeningen wij elk in ons leven ge-
nieten. Geloof rust u toe om Gods 
beloften te ontvangen.

Wat is de uitdaging waar u voor 
staat? Gelooft u dat God wonde-
ren kan verrichten? Wat heeft de 
ogen der blinden geopend? Hun 
geloof! Hoe kunt u dit geloof ont-
vangen? Romeinen 10:17 zegt: ‘Zo 
is dan het geloof uit het gehoor, en 
het gehoor door het Woord Gods.’ 
Lees het Woord! U zult geloof heb-
ben als u zich elke dag voedt met 
het Woord van God.

IN GESPREK MET...
COR VOORBERG, ADVISEUR 
VAN SOLA GRACE

Door: Tera Voorwinden (redacteur)

Sinds 2019 steunt stichting Sola Grace het project 
RAISE. Met dit project worden slachtoffers van seksueel 
misbruik op de Filippijnen opgevangen en werken we 
aan verandering in de samenleving om uitbuiting te 
voorkomen. ‘Dit aansprekende project past goed bin-
nen de visie en missie van Sola Grace,’ vertelt adviseur 
Cor Voorberg. In oktober 2019 bezocht hij samen met 
Wijnand de Nijs, bestuurder bij Van Vulpen, het project. 
‘We waren onder de indruk van wat daar gebeurt.’

Cor raakte betrokken via zijn dochter Els en schoon-
zoon Arjan de Nijs, zoon van Wijnand. Zijn ervaring als 
relatiemanager bij Tear en betrokkenheid op ontwik-
kelingssamenwerking kwamen goed van pas. ‘Ik ben 
nu als adviseur aan de stichting verbonden. Ik fungeer 
als secretaris en ik onderhoud de meeste contacten 
met onze partners. Met Wijnand bezoek ik regelmatig 
de ondersteunde projecten. We stellen ons graag op 
de hoogte van de voortgang en de effectiviteit van de 
bestede middelen.’

AANDACHT VOOR DE CONTEXT
Sola Grace steunt een project dat focust op de gevolgen 
van (online) seksueel misbruik en werkt aan preventie. 
Slachtoffers worden tijdelijk opgevangen in een tehuis, 
Bahay Silungan, waar zij specialistische zorg krijgen om 
bijvoorbeeld trauma’s te verwerken en leren ze uit de Bij-
bel. De kinderen gaan naar scholen in de omgeving van 
het centrum. Dit traject duurt in principe twee jaar. Vanaf 
het begin wordt de familie betrokken, zodat het kind naar 
een veilige thuissituatie kan terugkeren.

Voor arme gezinnen is er, hoe verschrikkelijk ook, een 
economisch motief. Kinderen in dergelijke beroepen 
verdienen in een dag vaak meer dan hun ouders in een 
week. Daarom ondersteunen we gezinnen om een eervol 
inkomen op te bouwen. Als de thuissituatie te gevaarlijk 
blijft voor de kinderen, wordt er een pleeggezin gezocht.

SAMENWERKEN AAN PREVENTIE
Samen met een breed consortium van organisaties, waar-
onder het Ministerie van Sociale Zekerheid en Ontwik-
keling, zetten we in op preventie. Via voorlichtingen op 
scholen leren kinderen signalen van seksueel misbruik 
te herkennen en groeit de bewustwording over (online) 
seksuele uitbuiting. ‘Het unieke van dit programma is 

dat het niet alleen gericht is op de meisjes zelf, maar 
ook aandacht besteedt aan de context van familie en de 
gemeenschap.’ 
Bahay Silungan opende in 2018 en bleek al snel te klein. 
‘Vanwege strenge wetgeving is het niet toegestaan om 
jongens en meisjes ouder dan 12 jaar onder hetzelfde 
dak op te vangen. Bahay Silungan wil voor jongens en 
meisjes een veilige haven zijn, daarom is nieuwbouw 
noodzakelijk.’ Naast het opvanghuis is daarom een uit-
breiding gerealiseerd. 

VERANTWOORDING 
Cor is het helemaal eens met de stelling dat iedere 
ondernemer die internationaal zakendoet de morele 
verplichting heeft om te streven naar een eerlijke en 
transparante keten. Dat je als ondernemer niet verant-
woordelijk zou zijn voor de handelswijze van andere 
partijen in de keten, daar kan hij zich weinig bij voorstel-
len ‘Daar ben ik het mee oneens. Je moet je op z’n minst 
op de hoogte stellen van wat andere partijen in de keten 
doen en daar ook wat van vinden.’

Het dilemma dat we hem voorlegden, luidt: Er zijn veel 
oorzaken voor exploitatie van kinderen die ook context 
afhankelijk zijn. Kun je als Nederlandse ondernemer 
voorkomen dat je ongewild participeert in een keten 
waarin exploitatie van kinderen voorkomt? Cor: ‘Door 
je goed op de hoogte te stellen kun je hierop contextaf-
hankelijk invloed uitoefenen. En die verantwoordelijkheid 
heb je als christelijke ondernemer ook.’

Graag doet Cor enkele aanbevelingen: ‘Zoek investeer-
ders die bereid zijn het nieuwe opvanghuis te bekosti-
gen. Het is een concreet project voor essentiële hulp aan 
een zeer kwetsbare doelgroep. Omdat huisvesting in de 
Filipijnen duur is, is het goed te kijken of er andere opties 
in bestaande (overheids)gebouwen zijn of huurmoge-
lijkheden bij grote vastgoedeigenaren. En blijf donoren 
betrekken bij dit soort projecten. Een bezoek aan een 
project heeft zeker impact en vergroot de betrokkenheid.’

GELOOFT U DAT 
U HET KUNT?
Geloof in Jezus Christus is de enige voor-
waarde die God van ons eist voor redding. 
Geloof betekent dat wij vast vertrouwen 
op de gekruisigde en opgestane Christus 
als onze persoonlijke Heere en Verlosser. 
Het geloof brengt ons ertoe van ganser 
harte in Christus te geloven, afstand te 
doen van onze wil, ons geheel en al toe te 
wijden aan Christus, zoals Hij geopenbaard 
is in het Nieuwe Testament.

BEZINNING

Sephora Nadjimbaidje
DIRECTEUR FDB, PARTNERORGANISATIE 

VAN WOORD EN DAAD IN TSJAAD

SAMENWERKEN AAN TOEKOMST VOOR KWETSBARE KINDEREN

ONTWIKKELEN 
NDERNEMEN

‘Het programma richt 
zich niet alleen op de 
meisjes zelf, maar ook 

op hun omgeving.’ 
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6 BETROKKENHEID

GROTE VERNIEUWINGEN 
BEGINNEN NIET BIJ GROTE 
BEDRIJVEN, MAAR BIJ KLEINERE
Door: Rudolf Mulderij (eindredacteur)

KUNT U AGROFAIR OMSCHRIJVEN, WAT DOEN JULLIE 
EN HOE ONDERSCHEIDEN JULLIE JE IN DE MARKT?
AgroFair is de pionier van de fairtrade banaan. Eind jaren 
’90 had de Nederlandse stichting Solidaridad het Max 
Havelaar-keurmerk voor koffie gelanceerd. Ze wilden toen 
uitbreiden naar bananen, maar geen enkele bananenim-
porteur was bereid mee te doen. Toen heeft Solidaridad in 
1996 een eigen importeur opgericht: AgroFair. We vieren 
dit jaar het 25-jarig jubileum. We doen nog steeds hetzelfde 
als in het begin: fairtrade bananen importeren, in Europa 
en Azië. Inmiddels zijn er ook concurrenten die dat doen. 
Onze leveranciers zijn voor een groot deel coöperaties van 
kleine boeren en het unieke is dat deze samen indirect onze 
grootste aandeelhouder zijn. Zij hebben ruim 40% van het 
kapitaal, nemen deel aan de aandeelhoudersvergadering 
en dragen een commissaris voor. Fairtrade is na 25 jaar 
sterk ingeburgerd. We proberen voorop te blijven lopen bij 
thema’s als leefbaar loon, en ecologische duurzaamheid. 
Denk daarbij aan het verminderen van pesticiden en het 
hergebruiken van plastic. We zijn ook sterk bezig met de 
invloed van klimaatverandering. 

HOE GARANDEREN JULLIE DAT FAIR OOK ECHT FAIR IS?
Fairtrade is een systeem van een onafhankelijke organisa-
tie met een goed ontwikkelde standaard. Die wordt door 
onafhankelijke inspecteurs elk jaar bij alle aangesloten 

producenten geauditeerd. Als er tussentijds klachten zijn, 
kunnen werknemers die melden. Geen enkel systeem is 
volmaakt, maar ik denk dat fairtrade robuuste waarborgen 
biedt en ook veel vertrouwen geniet bij consumenten en 

zakelijke partners. Ook zonder fairtrade kun je eerlijk zaken-
doen natuurlijk. Eerlijk zijn en afspraken nakomen, vooral 
eerlijk zijn als je leverancier je niet kan narekenen en van jou 
afhankelijk is. En blijven leren, veranderen als er iets anders 
of beter kan.

FAIR IS DE KERN VAN AGROFAIR, MAAR IN DE BA-
NANEN/FRUITSECTOR ZIJN OOK GROTE MULTINA-
TIONALS ACTIEF EN IS DE CONCURRENTIE STEVIG. 
LEVERT DAT EEN SPANNINGSVELD OP EN HOE GAAT U 
DAARMEE OM?
De bananenindustrie wordt gedomineerd door grootscha-
ligheid. Het is een lage-prijsproduct, vaak goedkoper dan 
appelen uit ons eigen land. Dat komt omdat bananen het 

Toen eind jaren ’90 Solidaridad het 
Max Havelaar-keurmerk ook in de 
bananensector wilde introduceren 
gaven de handelsbedrijven niet thuis. 
Daarom werd AgroFair opgericht: 
pionier in de fairtrade bananen. Dit jaar 
viert het importbedrijf uit Barendrecht 
haar 25-jarig jubileum. Wat klein begon 
groeide uit tot een grote speler in de 
fairtrade-bananen. 
Hans-Willem van 
der Waal (CEO) 
vertelt over eerlijk 
zakendoen in een 
competitieve sector.

‘Ook zonder fairtrade kun 
je eerlijk zakendoen.’ 

Stickeren van bananen.
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hele jaar door en op een zeer intensieve manier worden 
geproduceerd, in landen met lage arbeidskosten. Tot 2006 
bestond er een systeem van invoerlicenties, dat bestaande 
bedrijven, meest multinationals, bevoordeelde. Nu dat ver-
dwenen is, zijn er veel meer toetreders gekomen. Dat werd 
mede mogelijk door de snelle groei van de scheepvaart en 
de introductie van koelcontainers. Tot die tijd moest je altijd 
een heel koelschip charteren om bananen te vervoeren, 
of op zijn minst een deel van een ruim het hele jaar vast 
contracteren. Door de containers is de leveringsketen veel 
flexibeler geworden en zijn er nieuwe toetreders gekomen. 
De grote multinationals hebben marktaandeel ingeleverd. 
De heftige strijd wordt vooral veroorzaakt door de inkoop-
macht van supermarkten. In elk land zijn er maar een paar. 
Daardoor speelt prijs een grote rol, maar gelukkig is er ook 
nog loyaliteit en interesse voor nieuwe duurzame ideeën.

WAAROM IS EERLIJKE HANDEL VOOR U PERSOONLIJK 
EEN BELANGRIJK THEMA?
Ik moet daarbij altijd denken aan Bijbelse waarden zoals die 
uitgedrukt worden in diverse verzen, die ik nog steeds heel 
relevant vind als moreel zakelijk kompas: Een dagloner, die 
het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu 
iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in 
een van uw steden woont (naar Deut. 24:14). En: Betaal een 
dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit (naar Lev. 19:13). 

Maar ook voorzorgsprincipes die beschreven worden, zoals 
het hebben van een balustrade op een begaanbaar dak. 
Dat kun je vergelijken met het verstrekken van voldoende 
bescherming tegen arbeidsrisico’s. Deze thema’s zijn nog 
steeds actueel in de bananenlanden. Slechte betaling, 
te weinig, te laat, gevaarlijke arbeidsomstandigheden en 
migratieproblematiek: in Costa Rica werken veel gemi-
greerde Nicaraguanen, in de Dominicaanse Republiek bijna 
uitsluitend Haïtianen.
 
ZIJN DE AGRARISCHE SECTOR EN DE INTERNATIONALE 
FRUITHANDEL EEN SECTOR WAAR MISSTANDEN ALS 
KINDERARBEID EEN GROOT RISICO VORMEN?
Kinderarbeid lijkt het meest voor te komen in kleinschalige 

landbouwproductie. Cacao en koffie zijn typische voor-
beelden. Families voorzien in hun eigen arbeidsbehoefte of 
schakelen deels losse arbeiders in. Hier is de bescherming 
van rechten van arbeiders en het voorkomen van kinder-
arbeid het grootste risico. Sommige families hebben het 
inkomen nodig om het hoofd boven water te houden. De 
bananenindustrie bestaat voor het grootste deel uit middel-

grote en grote plantages met werknemers. Informele arbeid 
komt er weinig voor, en door hun grootte en zichtbaarheid 
is overheidstoezicht makkelijker. Een klein deel bestaat uit 
kleine boeren met slechts een paar hectare grond. Daar is 
het risico groter. De internationale bananenhandel is vooral 
geënt op de grotere plantages en door de bederfelijkheid 
heel lineair en traceerbaar. In cacao en koffie ligt dat veel 
moeilijker. 

SOMS HOOR JE HET ARGUMENT DAT EEN (RELATIEF) 
KLEINE ONDERNEMER DE KETEN NIET KAN VERANDE-
REN, MAAR DAT DIE ROL JUIST WEGGELEGD IS VOOR 
MULTINATIONALS. HOE ZIET U DAT? 
De grote vernieuwingen beginnen meestal niet bij grote 
bedrijven maar eerder bij kleinere, denk ik. De introductie 
van fairtrade koffie begon ook niet bij de grote jongens. 
De biologische banaan trok eerst de aandacht van kleinere 
producenten en importeurs. Kleinere bedrijven kunnen niet 
alleen grotere stappen nemen, ze kunnen het ook sneller 
doen, doordat ze wendbaar zijn. Grote bedrijven kunnen 
een groot verschil maken door hun volume, maar de stap-
pen zijn vaak maar klein. Zij zijn zelden de initiatiefnemers 
van grote veranderingen.

‘Kleinere bedrijven kunnen 
niet alleen grotere stappen 
nemen, ze kunnen het ook 

sneller doen.’ 

IS UW KETEN VRIJ 
VAN KINDERARBEID?

AgroFair pionierde met fairtrade bananen en bracht 
de markt in beweging. Tony Chocolonely schudde de 
chocolademarkt op door te streven naar 100% slaafvrije 
chocolade. Max Havelaar koffie overwon de scepsis van 
grote koffiebedrijven door eerlijke koffie op de markt te 
brengen. Grote veranderingen beginnen vaak klein. Ligt 
er in uw keten een uitdaging op kinderarbeid? Woord en 
Daad trekt graag samen met u op om - dankzij het subsi-
dieprogramma van de Nederlandse overheid - met een 
klein begin een grote verandering na te streven. Want: 
alle kinderen verdienen de kans om naar school te gaan! 

In het Fonds Bestrijding Kinderarbeid is geld beschikbaar 
voor bedrijven die onderzoek willen doen naar oorzaken 
van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen 
op lokaal niveau maatregelen willen nemen. Dit hoeft 
u niet zelf te doen. Woord en Daad wil hierin graag uw 
partner zijn en kan het indienen van de subsidieaanvraag 
oppakken. We kunnen het consortium in overleg verder 
uitbreiden. Woord en Daad heeft een breed netwerk van 
lokale partnerorganisaties en projecten in ruim 20 landen 
wereldwijd. We zoeken graag naar mogelijkheden om 
hieraan gelieerd een nieuw project op te zetten. 

Heeft u interesse om dit onderzoek in uw keten uit te 
voeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We 
kunnen dan samen vervolgstappen verkennen en het 
fonds benaderen. Grote veranderingen beginnen vaak 
klein. Samen hopen we wereldwijd kinderen een hoop-
volle toekomst te bieden!

Arjen Bulk: a.bulk@woordendaad.nl
Roeland van Everdingen: 
r.vaneverdingen@woordendaad.nl 

KINDERARBEID:  
QUICK FACTS
• 152 miljoen kinderen (5-17 jaar) wereldwijd zijn 

slachtoffer van kinderarbeid
• 73 miljoen kinderen (5-17 jaar) wereldwijd werken in 

gevaarlijke omstandigheden
• 71% van de kinderarbeid vindt plaats in de agra-

rische sector (incl. visserij, bosbouw, veeteelt en 
visteelt)

• 17% van de kinderarbeid vindt plaats in de diensten-
sector

• 12% van de kinderarbeid vindt plaats in de industri-
ele sector (incl. mijnbouw)

 
Bron: Verenigde Naties, World Day Against Child Labour
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8 LEESWAARDIG

De overtuigingen in de aanbevolen lectuur komen 
niet per se overeeen met die van Woord en Daad. 

Mediatips

EENMAAL, ANDERMAAL… ONLINE VEILING 
VOOR AGRIJOB BOOSTER BENIN

TIPS GEVRAAGD!
Het boek dat iedereen zou moeten lezen, die pod-
cast die elke ondernemer aan het denken zet of die 
reportage die uw ogen opende: in Daadkracht delen 
we graag tips over interessante boeken, tijdschriften, 
kranten, online artikelen, podcasts, documentaires of 
reportages die raken aan het werk van Woord en Daad. 
Stuur uw mediatip aan r.mulderij@woordendaad.nl. 

BITTER CHOCOLATE STORIES
Bitter Chocolate Stories is het eerlijke verhaal over 
kinderarbeid op cacaoplantages. Naast portretten 
van en interviews met kinderen die gewerkt hebben 
in de cacao-industrie geeft het boek achtergrond bij 
kinderarbeid in deze sector en de positie van boeren in 
West-Afrika. En: een overzicht van internationale me-
diabeelden, die laten zien dat het onderwerp geregeld 
onder de aandacht werd gebracht. Door het boek via 
Tony’s Chocolonely te bestellen, steunt u Tony’s in de 
strijd tegen kindslavernij.
Bitter Chocolate Stories, Joana Choumali e.a.
www.bitter.tonyschocolonely.com/nl/book
Tip gegeven door: Marlies Moret (hoofdredacteur)

KINDSLAVERNIJ IN GHANA
In een wereld vol armoede worden soms beslissin-
gen genomen waardoor jonge levens een dramatische 
wending krijgen. Ouders die verleid worden kinderen 
te verkopen of weg te geven, om andere monden te 
kunnen voeden. Jonge meisjes vertrekken naar de 
grote stad, maar vinden hun slaapplek onder een 
winkelportiek. Jongens worden weggegeven om voor 
een tientje per jaar hun leven op het spel zetten, door 
de netten van vissers los te maken op de bodem van 
het meer. EO Metterdaad maakte vier afleveringen 
over deze vorm van uitbuiting. 

www.metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-
projecten/kinderarbeid-ghana/tv-uitzendingen
Tip gegeven door: Jacoline de Kruijf 
(communicatiemedewerker)

HEDENDAAGSE SLAVERNIJ 
Het boek Hedendaagse slavernij van Kaye Stearman on-
derzoekt de verschillende omstandigheden waaronder 
moderne slavernij kan blijven bestaan. Hoe kan slaver-
nij standhouden in de moderne wereld? Hoe kunnen 
regeringen over de hele wereld dit probleem aanpak-
ken? Wat kunnen we doen om acties tegen slavernij te 
steunen? In dit boek worden deze vragen onderzocht 
en wordt gekeken naar de effecten van slavernij overal 
ter wereld. 

Waarom het heel logisch is om je kind de slavernij in 
te sturen
De Belgische journalist Jan De Deken reist sinds vijf 
jaar de wereld rond op zoek naar verhalen over gewone 
mensen in opmerkelijke situaties. Voor dit aangrijpende 
verhaal van De Correspondent bezocht hij Benin, waar 
hij sprak met kindslaven én een kinderhandelaar.

www.bit.ly/2NaYBJI
Tip gegeven door: Jacoline de Kruijf 
(communicatiemedewerker)

Van maandag 19 april – vrijdag 23 april organiseert Woord en 
Daad een online veiling voor regio-ondernemers en andere leden 
van het Business Platform. Elke dag wordt een divers palet aan ka-
vels geveild die door betrokken ondernemers uit de achterban zijn 
aangeleverd. Van heerlijke taart tot vakantiehuis en van fotoshoot 
tot skelter, de online veiling biedt het u! 

Juist in deze tijd waarin we live ontmoetingen op vele vlakken 
missen, vinden we het als Woord en Daad belangrijk om dergelijke 
alternatieven te organiseren. Dit om blijvend in verbinding te zijn 
met onze betrokken, ondernemende achterban. 

De opbrengst van de online veiling is bestemd voor het AgriJob 
Booster project in Benin. Binnen dit project zetten we ons in voor 
de realisatie van een vijftal mooie doelstellingen die zich richten op 
waardig werk: 

• 3.000 jongeren verdienen een waardig inkomen in de 
agrisector

• Agri Job Booster functioneert als een social enterprise en 
ondersteunt jongeren naar een waardig inkomen 

• 5 landbouwscholen bieden korte en gespecialiseerde 
trainingen die aansluiten op de arbeidsmarkt

• Vraaggestuurde trainingen voor de agrisector zijn beschikbaar 
en aantrekkelijk voor jongeren

• Er is geïnvesteerd in een gunstig klimaat voor 
werkgelegenheid van jongeren. 

Meer informatie over de online veiling: 
www.woordendaad.nl/onlineveiling
Meer informatie over het Agri Job Booster project: 
www.woordendaad.nl/projecten/agri-job-booster-benin/

Uitgave
Stichting Woord en Daad
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem 
Spijksedijk 16e, 4207 GN Gorinchem
T  0183-611800 
F 0183-611808
Bank.rek.nr: 38.54.87.088
IBAN: NL64RABO0385487088
www.woordendaad.nl/ondernemers 
bedrijven@woordendaad.nl 
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Overname artikelen
Overname van artikelen is prima. 
Graag met bronvermelding.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken 
ondernemers. Het verschijnt in april, september en december. Daadkracht 
wordt verspreid onder betrokken ondernemers en belangstellenden. 

Wat is eigenlijk de impact van Co-
vid-19 in een ander werelddeel? En 
hoe komt het dat water een steeds 
grotere rol gaat spelen in de wereld-
problematiek? Welke impact heeft 
klimaatverandering in Sub-Sahara 
Afrika en hoe komt het dat de aller-
armsten steeds armer worden?

Iedere twee weken verschijnt er een 
nieuwe Werelddelen Podcast. De 
podcast over de wereld, over delen, 
over ongelijkheid en over hoop. Over 
grote problemen en klein leed. Over 
groot beleid en kleine lichtpuntjes. 

Iedere twee weken spreken Reinke 
Oorbeek en Jacoline de Kruijf een 
expert in de studio die ons meeneemt 
naar een andere kant van de wereld. 
De eerste afleveringen staan inmid-
dels online met de thema’s:
• De impact van corona op Zuid-

Amerika
• Gaat de volgende wereldoorlog 

over water?
• Hoe klimaatverandering een 

gezicht krijg in Sub-Sahara Afrika
• Duizenden banen en toch 

werkloos
• Goed doen met geld -  

barmhartigheid of rendement?

www.woordendaad.nl/podcast

WERELDDELEN PODCAST

SPORT FOR OTHERS 
IN NEDERLAND: 
TEAMBUILDING IN 
TIJDEN VAN THUIS 
WERKEN
Het jaarlijkse sportevenement van Woord en 
Daad, Sport for Others, vindt dit jaar vanwege de 
onzekerheid rondom de coronamaatregelen he-
laas niet in Frankrijk plaats. We hebben besloten 
het evenement, dat plaatsvindt op D.V. zaterdag 
11 september, dit jaar in Nederland te houden. In 
samenwerking met de Woord en Daad kringloop-
winkels komen er verschillende fiets-, wandel en 
hardlooproutes in het midden van Nederland, van 
het stroomgebied van de Nederrijn tot aan de 
Veluwe.

Dit concept geeft meer zekerheid en tegelijk wel 
de mogelijkheid om ons samen in te zetten voor 
schoon drinkwater in Senbatu Shalla, Ethiopië. De 
routes zorgen niet alleen voor prachtige vergezich-
ten en uitdaging, maar lopen ook langs verschil-
lende kringloopwinkels waar deelnemers elkaar 
kunnen ontmoeten. Uiteraard conformeren we ons 
aan de dan geldende coronaregels (denk aan ver-
schillende start- en finishtijden en het beperken 
van de groepsgroottes). 

Sport for Others biedt zo een mooie mogelijkheid 
om, juist in tijden van thuis werken, aan teambuil-
ding te doen. 

Doe ook mee en meld uw bedrijventeam aan! 
www.sportforothers.com 

DV 11 september 2021 |Inschrijven:  
Eur 20,- | Sponsorgeld: Eur 500,- 
Doorpraten over de mogelijkheden?  
Bel Roeland van Everdingen: 06 12961049.

D.V.11SEPTEMBER2021
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