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Economie

Duurzame koffie zonder
tussenkomst van coyotes

I
n de regio Copán, hoog in de bergen
van Honduras, ver verwijderd van de
verharde weg, wachten seizoenarbei-
ders op vervoer. Ze zitten op de oogst
van die dag. Na een dag koffieplukken
in de brandende zon hebben ze ieder
ongeveer 5 dollar (3,76 euro) verdiend.

Koffieboer Fernando Hernandez (66) bezit
hier een stukje land. Ook hij heeft het niet
breed. Zijn gebit is incompleet en zijn over-
hemd is gescheurd van zijn oksel tot zijn
broeksriem.Maar, andersdan sommigeandere
boeren, kan hij wel lezen en schrijven. Hij ver-
bouwt UTZ-gecertificeerde koffie.
UTZ-vertegenwoordiger Miguel Gamboa, die

vanuit Guatemala trainingen organiseert voor
boeren die gecertificeerde koffie willen ver-
bouwen, zegt: ‘Dat betekent dat hij precies bij-
houdt wat zijn inspanningen opleveren. Zo
kanhij betere keuzesmaken. UTZ vraagt verder
van hem dat hij zijn machines dagelijks
schoonmaakt en dat hij kippen de keuken uit-
jaagt. Professionalisering is het sleutelwoord.
UTZ let op voedselveiligheid enhet respecteren
van sociale beginselen zoals redelijke lonen,
onderwijs en gezondheidszorg. Op milieuge-
bied gelden eisen als: spring zuinig om met
pesticiden, kunstmest en energie, kap geen
oerbos en beschermwaterwegen.’
Hernandez doet dat laatste met een biomas-

sa-installatie, waarmee hij gas uit afvalwater
haalt. Trots legt hij uit: ‘Na het wassen van kof-
fie in de molen, stroomt het water naar een
grote rubberen, zuurstofarme zak. Uit de orga-
nische resten daarin destilleren bacteriën me-
thaangas en CO2. De installatie vangt de gassen
op voor hergebruik. Als mijn vrouw gaat ko-
ken, hoeft ze geen houtmeer te verbranden.’
Hernandez’ kleinkinderen kijken glunde-

rend toe als hun oma het gaskraantje bij haar
fornuis demonstreert.
Hernandez: ‘Het gaat mij niet om geld. Ik wil

de uitstoot van broeikasgassen beperken.’ Hij-
zelf leverde de mankracht. De financiering
kwam van een project waar UTZ en zijn coöpe-
ratie Coagricsal aan meebetaalden. Hernan-
dez: ‘Ik stookte altijd op houtafval. Dat geef ik
nuweg, zodatminderdorpelingenbomenkap-
pen. Enmisschiendrijvenerdoormijn installa-
tie ookminder dode vissen inhet lager gelegen
meer.’
Op Fernando’s terrein staat een kleinemolen

waar boerenuit debuurt hunpas geoogste kof-
fiebessen wassen. De jongens die de bessen op
hun nek een gammele trap op sjouwen om ze
in de trechter te storten, werken hard. Het is
zwaar, maar stoer werk. Zweetdruppels pare-
len op het gezicht van Alejandro (17): ‘Ik doe dit
werk graag. Toch wil ik emigreren naar de Ver-
enigde Staten.’
Een verblijfsvergunning bemachtigen is bij-

na onmogelijk. Dat weet hij best, maar toch:
‘Het leven is daar beter.’
Certificering kost geld. Voor een groep boe-

ren in Latijns-Amerika kost dat tussen de 1.500
en 3.000 dollar, afhankelijk van de grootte van
de plantage, de locatie en de combinatie met
andere keurmerken. Voor een kleine boer bij

een coöperatie komt dat neer op enkele dollars
per jaar. ‘Niet alle boeren zien er de voordelen
van in’, zegt Gamboa van UTZ. ‘Sommige boe-
ren vinden dat ze te vermoeten reizen voor on-
ze trainingen, anderen worden weerhouden
door de noodzakelijke investeringen. Maar on-
ze ervaring is dat UTZ-gecertificeerde boeren
tegen minder kosten meer en betere koffie
oogsten en dusmeer verdienen.’
Koffieboeren die wel voor certificering gaan,

verkopen vaak nog niet de helft van hun gecer-
tificeerde oogstmet een keurmerk. De rest ver-
kopen ze zonder keurmerk, waardoor de koffie
de erkenning verliest voor de verantwoorde
productiewijze. Dat komt doordat de bestaan-
de marktstructuur niet als bij toverslag veran-
dert door de komst van certificeringsprogram-
ma’s. UTZ laat boeren vrij in hun keuze voor
een opkoper.

Gedwongen
Soms voelen boeren zich gedwongen hun kof-
fie te verkopen aan zogenoemde ‘coyotes’. Zo
worden de tussenhandelaren genoemd die
hen tegen woekerrentes leningen verstrekken.
Ook nemen coyotes risico’s, waardoor ze soms
hogere prijzen kunnen bieden dan andere op-
kopers. Soms ook zijn er hoog in de bergen on-
voldoende kopers voor gecertificeerde koffie te
vinden. Als niet-gouvernementele organisatie
(ngo) handelt UTZ niet zelf in koffie. Zij garan-
deert dus geen afname. Wel moedigt UTZ kof-
fiebranders aan om gecertificeerde partijen in
te kopen.
Oscar Serrano is algemeendirecteur vanCoa-

■ Zo’n 23 landen produceren UTZ-gecertifi-
ceerde koffie die in ruim vijftig landen te koop
is voor consumenten.

■ De meeste koffie haalt UTZ uit Brazilië en
Vietnam. Honduras staat op de derde plaats.

■ De koffieproductie biedt werk aan 30 pro-
cent van de Hondurezen.

■ Van alle Hondurese koffie werd 15 procent
na de oogst van het seizoen 2010/2011 gecer-
tificeerd verkocht. Daarvan gaat 70 procent
naar Europa.

■ Van alle gecertificeerde koffie uit Honduras,
draagt een kwart het UTZ-keurmerk.

■ Ruim 95 procent van de boeren bezit niet
meer dan twee hectare grond.

UTZ-gecertificeerde koffie

REPORTAGE VOOR KOFFIEBOEREN IN HONDURAS ZIJN KEURMERKEN PROFIJTELIJK

Bijna 40 procent van de Nederlanders drinkt koffie met een
keurmerk. In 90 procent van de gevallen is dat een UTZ-logo. In
supermarkten is het keurmerk te vinden op pakken van Douwe
Egberts, Senseo en Van Nelle. UTZ wil de koffiemarkt verduurzamen
door de koffieteelt te professionaliseren. Wat hebben boeren in het
Midden-Amerikaanse Honduras daaraan? Door Hille Takken

Gewassen koffie wordt soms gedroogd in spe-
ciale droogmachines. Foto Hille Takken

Koffiesjouwer Alejandro stort een zak koffie-
bessen leeg in de trechter. Foto Hille Takken


