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Op zoek naar meer informatie over cacao en Fairtrade om te 
delen met je kinderen? Kijk naar de klokhuis aflevering: 
www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3531/cacaoboer

1. Knip de verschillende storytelling elementen uit
2. Plak of lijm ze op houten (ijs)stokjes
3. Lees de feiten hieronder met of voor aan je kinderen
4. Kijk naar het verhaal van “terug naar de oorsprong van 

jouw Verkade reep”
5. Maak je eigen Fairtrade voorstelling met de storytelling 

elementen

Wil je de missie van Fairtrade ondersteunen en dat ook 
uitdragen? Deel jouw voorstelling of die van je kinderen (vaak 
hebben zij de beste ideeën) op social media met je vrienden. 
Tag ons zodat we het ook kunnen zien! @Fairtradenl

FEITJES:
• Cacao komt van de cacaovrucht die groeit aan een boom.
• Cacaobomen groeien het best in de schaduw van andere bomen en houden 

van een warm en vochtig klimaat.
• Elke cacaoboom geeft 20 tot 30 vruchten per jaar.
• De smaak en geur van cacao komt door het 7-dagen fermentatieproces van 

de bonen.
• Na het fermenteren worden de bonen gedroogd, gebrand en geperst.
• Inkopers van cacao betalen vaak te weinig geld aan cacaoboeren en steken 

de winst in hun eigen zak. Dat betekent dat cacaoboeren arm blijven en hun 
kinderen soms moeten werken op het land in plaats van dat ze naar school 
gaan.

• Als je een Fairtrade keurmerk op je chocoladeproduct ziet dan weet je dat 
die cacaoboeren een betere prijs voor hun cacao hebben gekregen. 

• Om een Fairtrade cacaoboer te zijn moet je lid zijn van een coöperatie. 
Een coöperatie is een samenwerkingsverband van boeren. Samen zijn ze 
sterker en kunnen ze beter onderhandelen voor een goede prijs en kunnen ze 
voordeliger landbouwmaterialen aanschaffen.

• Het Fairtrade keurmerk betekent ook dat de cacaoboeren netjes omgaan 
met het milieu en dat er geen kinderarbeid op hun boerderij mag worden 
ingezet.

• De boeren die met Fairtrade werken krijgen als coöperatie bovenop de 
prijs per kilo een extra geldbedrag, de Fairtrade premie. Met dit extra geld 
kopen ze bijvoorbeeld betere gereedschappen of bouwen ze iets voor de hele 
coöperatie, zoals een kwekerij met nieuwe, weerbestendige cacaoplantjes voor 
iedereen.

• Nederlanders eten gemiddeld 4,5 kilo chocola per jaar
• 2/3e van de wereldwijde cacaoproductie (4,5 miljoen ton) komt uit 

West-Afrika, namelijk uit Ivoorkust en Ghana
• Maar 6% van de cacao wereldwijd is Fairtrade
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Fairtrade strijdt voor een leefbaar 
inkomen voor alle boeren.  Maar 
we zijn er nog niet! We hebben 
fantastische partners zoals Verkade 
én jullie nodig! Deel ons verhaal en 
let op het Fairtrade keurmerk!

Een leefbaar inkomen dekt de kosten 
voor voldoende en voedzaam eten, 
schoon water, fatsoenlijke huisvesting, 
medische zorg, onderwijs en spaargeld. 


