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Ikuru 

Voorgeschiedenis 
Voor de oprichting van Ikuru hadden de pindaboeren een beperkte toegang tot de markt. Door een 

burgeroorlog was veel van de infrastructuur van Mozambique verwoest en de boeren waren slecht 

georganiseerd. Hierdoor konden zij hun pinda’s niet zelf verkopen en waren zij geheel afhankelijk van 

tussenhandelaren. Deze handelaren bedrogen de boeren met gesaboteerde weegschalen en gaven hen een veel 

te lage prijs.  

 

Fairtrade 
Nu krijgen de boeren van Ikuru een goede, stabiele prijs. Ze zijn hierdoor niet meer afhankelijk van de 

tussenhandelaren en krijgen de controle over hun leven en werk terug. Dankzij hun extra inkomsten kunnen de 

boeren gebruikmaken van gezondheidszorg en kunnen hun kinderen naar school.  

 

Ikuru investeert veel in landbouwontwikkeling: het doet onderzoek naar nieuwe en betere landbouwmethoden 

en levert de boeren zaden van goede kwaliteit en kunstmest. Hierdoor is de oogst de laatste jaren flink 

gestegen. Ikuru heeft daarnaast een fijnmazig regionaal netwerk opgezet voor het verzamelen van de oogsten. 

De boeren hoeven hierdoor geen lange einden meer te lopen met hun oogst en kunnen meer en vaker leveren. 

Dankzij Ikuru hebben de boeren bovendien toegang tot marktinformatie en kapitaal en meer invloed op de 

productieketen.  
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ANAPQUI 

Leefgebied 
De quinoaboeren leven op de Boliviaanse Altiplano: een hoogvlakte die deel uitmaakt van het Andesgebergte en 

zich uitstrekt over tweederde van Bolivia en een deel van Peru. De Altiplano ligt op een hoogte van 3000-

3900 meter. De streek is dor en kent grote temperatuurverschillen. Quinoa is het enige gewas dat in dit 

extreme klimaat wil groeien. 

 

Fairtrade 
Voor de komst van ANAPQUI werden de quinoaboeren uitgebuit door tussenhandelaren. Omdat quinoa het 

enige gewas is dat wil groeien op de Altiplano, hadden de boeren nauwelijks andere inkomsten. Ze waren de 

armste mensen van Bolivia.  

 

Nu hebben de boeren zelf de controle. Ze krijgen een eerlijke prijs voor hun quinoa en hebben hun inkomen 

flink zien stijgen. Hierdoor kunnen zij hun kinderen naar school sturen en gebruik maken van gezondheidszorg. 

ANAPQUI investeert de fairtrade toeslag in landbouwontikkeling en training en educatie. De levensstandaard 

van de quinoaboeren is substantieel verbeterd en ze zijn een serieuze handelspartij geworden.  
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Sunstar 

Leefgebied 
De rijstboeren van Sunstar leven in India, in het 

vloedgebied van de Ganges. Het grootste deel van dit 

gebied staat altijd onder water. Dit is ideaal voor het 

verbouwen van basmatirijst, maar het maakt andere 

vormen van landbouw onmogelijk. De boeren zijn hierdoor 

zeer afhankelijk van de jaarlijkse rijstoogst. Slechts enkele 

boeren hebben land in bezit dat niet altijd onder water 

staat en kunnen andere gewassen verbouwen.  

 

Fairtrade 
Voor de oprichting van Sunstar moesten de boeren lang en 

ver reizen om hun rijst te kunnen verkopen. Ze waren 

geheel afhankelijk van tussenhandelaren die hen veel te 

weinig geld betaalden. Vaak werden de boeren gedwongen 

hun rijst met verlies te verkopen. Vervolgens moesten zij 

bij de tussenhandelaren leningen afsluiten tegen 

woekertarieven om opnieuw zaaigoed te kunnen kopen. 

Veel rijstboeren leefden hierdoor met grote schulden.  

 

Nu krijgen de boeren een goede prijs voor hun rijst. Tegen 

kleine, renteloze leningen kunnen zij bij Sunstar zaaigoed 

en biologische bestrijdingsmiddelen kopen. De boeren zijn 

niet meer afhankelijk van de tussenhandelaren en hebben 

zelf de controle. Hun zelfsrespect is hierdoor toegenomen 

en hun handelspositie versterkt. De boeren zijn bovendien 

weer schuldenvrij en hun levensstandaard is substantieel 

verbeterd.  
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