
Activiteitenoverzicht 
2015-2016

Foto: Isabel Corthier



Foto: Isabel Corthier

“Meer dan wie ook beseffen we dat we enkel succes-
vol zijn dankzij mensen die hun nek uitsteken en als 
eerste durven springen. Zij zijn de kleine helden van 
Vredeseilanden.”  



• Iedereen in de landbouw- en voe-
dingssector z’n brood kan verdie-
nen - ook de kleine spelers?

•  De landbouwtechnieken van de 
toekomst beschikbaar worden voor 
miljoenen boerenfamilies?

•  Een aantrekkelijk platteland kansen 
biedt voor de huidige én komende 
generaties landbouwers.

•  Iedereen overal en altijd toegang 
heeft tot een evenwichtige en 
betaalbare maaltijd? 

dan ...
verandert alles. Want voedsel raakt 
aan alles: het water, de grond, onze 
gezondheid, de leefomstandigheden 
van alle mensen die elke dag op het 
veld werken. Loopt het fout in het 
voedselsysteem, dan loopt het met al 
die dingen fout.

De wereld veranderen, begint bij voed-
sel. Met Vredeseilanden doen we ons 
deel.

We maken boerengroepen sterker in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika, zodat 
ze stevige zakenpartners worden die 
kwaliteitsvolle producten kunnen 
leveren.

We verbinden boerenleiders met kop-
lopers uit de voedingssector, met 
overheden, banken en onderzoeksin-
stellingen. Zo ontdekken we nieuwe 
manieren om zaken te doen die beleids- 
makers bij overheden en in bedrijven 
tot actie inspireren.

We ontwikkelen nieuwe manieren om 
vertrouwen en transparantie in de 
landbouwketen te brengen.

Onze collega’s staan elke dag met 
hun voeten in de modder om concrete 

oplossingen te vinden met boeren. 
Maar evengoed lopen ze de deuren 
plat van bedrijven en overheden om 
via concrete ervaringen een hele sec-
tor of het beleid te veranderen. Overal 
ter wereld brengen we daarvoor men-
sen rond te tafel. Mensen die anders 
niet met elkaar praten, maar wel de 
oplossing in handen hebben als ze dat 
wel doen.

We zijn trots op ons werk en op de 
resultaten die we halen. Maar ook 
bescheiden omwille van de weerbar-
stige context waar we ons meer dan 
eens in vastrijden. En meer dan wie 
ook beseffen we dat we enkel suc-
cesvol zijn dankzij mensen die hun 
nek uitsteken en als eerste durven 
springen.

Zij zijn de kleine helden van 
Vredeseilanden. Daarom zetten we hen 
centraal in dit activiteitenoverzicht. 
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Als kleine jongen droomde Alex ervan om 
piloot te worden. Maar mettertijd groeide 
ook de interesse in planten en de natuur. 
Werken in die natuur, als landbouwer was 
dus een logische stap. In tegenstelling 
tot veel van zijn leeftijdsgenoten in 
Peru die naar de steden trokken, besliste 
Alex om op het platteland in Pangoa te 
blijven. Alex vroeg aan zijn vader een 
eigen perceel om te bewerken. Het stukje 
jungle dat hij toegewezen kreeg heeft hij 
ondertussen omgetoverd tot een mooie 
koffieplantage. 

Een ontmoeting met de 23-jarige Alex, 
zal je niet licht vergeten. Het enthousi-
asme en de energie die deze jongeman 
uitstraalt, tovert gegarandeerd een brede 
glimlach op je gelaat. Samen met een 
aantal andere jongeren is Alex de drij-
vende kracht van het jongerencomité 
van CAC Pangoa, de coöperaties van 
koffieboeren van zijn streek. Als lid van 
dat comité trekt hij rond om jongeren 
te overtuigen om in de koffieproductie 
te stappen, maar ook om vormingen te 
geven over de koffieteelt en de zakelijke 
kant van een eigen landbouwbedrijf. 

Alex Barreto zet 
jonge boeren in de 
cockpit 

“ We hebben straffe opleidingen nodig, 
 zodat wij jongeren meer kunnen leren over 

koffie” Alex Barreto, bijgenaamd ‘De wolf’

Kleine helden



Ik ben vooral trots op de Ecuadoriaanse 
koffieboeren van AACRI. Zij konden hun 
inkomen in 2015 bijna verdubbelen. De 
voorbije jaren ondersteunden we hen 
ondermeer met het toepassen van de 
nieuwste milieuvriendelijke productie-
methodes. Daar plukken ze nu letterlijk 
de vruchten van.  

Minder tastbaar, maar even belangrijk, 
vind ik onze samenwerking met de minis-
teries van landbouw en handel in Ecuador 
om de lessen uit onze projecten in te bed-
den in hun nationaal beleid rond koffie en 
cacao. Vooral onze inspanningen om jon-
geren warm te maken voor een toekomst 
in de landbouw, wekken veel interesse.  

Een moeilijke beslissing was om ons 
aspergeproject in Peru stop te zetten. 
De boerenorganisatie waarmee we werk-
ten, kampt met interne problemen. Door 
corruptie in het bestuur, verloren veel 
boeren het vertrouwen in de organisatie. 
Beterschap was niet in zicht, dus vonden 
we stoppen de enige juiste beslissing. Het 
werk van de voorbije jaren is niet allemaal 
verloren, maar het blijft verdomd jam-
mer. Ik hoop dat de boeren met wat ze 
de voorbije jaren leerden, nieuwe wegen 
kunnen inslaan.  

 
Paola Mercado,  
programmaverantwoordelijke in Peru

En verder in Latijns-Amerika ...
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Spanning troef op 24 januari toen 
een veertigtal jongeren stemden voor 
het project dat zij wilden steunen. En 
voor de vierde keer in tien jaar, viel 
de keuze op Vredeseilanden. Een dol 
jaar alweer voor Vredeseilanden en het 
jongerenproject van onze partner orga-
nisatie La Campesina. Het project wil 
Nicaraguaanse jongeren toekomstmo-
gelijkheden bieden door hen aan het 
stuur te zetten van de cacaoteelt en 
-sector. De Zuiddag-campagne kende 
haar hoogtepunt op 22 november. Zo’n 
16.000 jongeren werkten die dag in een 
bedrijf en het loon werd doorgestort aan 
Zuiddag ... en dus aan Vredeseilanden 
in Nicaragua. 

Zuiddag: vierde keer 
voor Vredeseilanden   

Sofie Dumont trekt 
Inca Food Trail op 
gang
In mei 2016 startten de inschrijvingen 
voor de Inca Food Trail: een nieuw 
culinair en fondsenwervend concept. 
Daarbij ontdek je 10 dagen lang Peru: 
het land van lama’s, Inca’s, topchefs, 
koffie en cacao. Je ontmoet gepassio-
neerde boeren zoals Alex (zie pagina 
4) en je gaat zelf aan de slag met de 
Peruaanse keuken. Daarbij word je bij-
gestaan door lokale chefs... en Sofie 
Dumont.

Ben je een echte foodie (in wor-
ding)? Hou je ervan om in de pot-
ten te roeren en nog meer van het 
proeven wat er in de potten zit? Kan 
je tegen een stevige wandeling, soms 
op wat moeilijker terrein? En durf je 
je vrienden en familie aanspreken om 
3000 euro aan fondsen te werven? 
Dan is deze reis voor jou! Schrijf je 
snel in, want er zijn slechts 25 plaat-
sen beschikbaar. De reis gaat door in 
de eerste helft van november 2017.  
Meer details op www.vredeseilanden.
be/incafoodtrail
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Heel de dag is Esperanza in de weer. 
Tussen haar cacaobomen, bij haar col-
lega’s op kantoor van de coöperatie, of 
thuis. Wil je haar vinden? Ga dan gewoon 
op het gezang af, want zingen doet ze 
heel de dag door. Ze schreef zelfs een 
lied ter ere van haar organisatie. 

Esperanza de Jesus Rios Rodriguez is 
een cacaoboerin  van 61. Een strijdbare 
vrouw en medebestuurder bij de coöpe-
ratie CACAONICA.  Ze moest vechten om 
haar lagere school af te mogen maken. 
Op haar 18de trouwde ze. Samen met 
haar man kreeg ze 8 kinderen. Maar na 
de geboorte van de laatste twee kinderen 
– een tweeling – verliet haar man haar. 
Alleen voedde ze 8 kinderen op. Vier 

daarvan kon ze laten verder studeren, 
omdat ze zich opwerkte tot een beslagen 
cacao-experte.  

Vanuit haar levenservaring inspireert 
ze elke dag honderden andere boeren 
om zich in te zetten voor de coöperatie 
en samen vooruit te gaan. Esperanza 
neemt mee de belangrijke beslissingen 
over contracten. Ze staat de andere 
producenten bij met raad en daad voor 
het onderhoud van hun plantage en het 
bestrijden van plagen.   

In de jaren van voor- en tegenspoed 
verloor ze nooit haar moed, generositeit 
en haar gevoel voor humor.  

Esperanza: 
de hoop van 
honderden 
cacaoproducenten   

Kleine helden

“ Cacao telen? Dat was mijn redding. Zo kon 
ik m’n kinderen laten studeren.”  

 Esperanza de Jesus Rodriguez



En verder in 

Centraal-Amerika ...
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Ik ben erg trots dat Nicaragua sinds 2015 
erkend is als producent van 100% ‘fine 
flavour’ cacao. Die erkenning kwam er 
dankzij de nauwe samenwerking tussen 
onze cacao-experte Melba en de overheid. 
Ook Honduras kreeg de erkenning. Dit 
geeft alle cacaoproducenten hier betere 
kansen om hun product aan een hoge prijs 
te verkopen op de internationale markt. 

In de groentesector is belangstelling van 
overheden in Honduras en Nicaragua 
helaas minder groot. Voorlopig althans. 
Want onze boeren werken zich in de kijker. 
Bijna alle producenten van drie coöpera-
ties die we coachen in Nicaragua voldoen 

met hun producten aan de kwaliteitseisen 
van de markt.  

Wat me ook bij zal blijven is de jaarlijkse 
conferentie van APEN, de organisatie van 
voedingsbedrijven en exporteurs. We waren 
er één van de sprekers en deelden onze 
visie op ‘inclusieve handel’. Dat betekent 
eenvoudigweg dat voedingsbedrijven heel 
nauw samenwerken met boeren en mee 
investeren in hun ontwikkeling. Ik merk 
dat het bewustzijn hierrond groeit en dat 
steeds meer bedrijven overgaan tot actie.  

Karen Janssens, directeur voor 
Vredeseilanden in Centraal-Amerika



Vrijdag 15 januari 2016. Start van ons campagneweekend, maar ook de winter 
heeft besloten om met de voorhamer het land binnen te vallen. Met bakken valt 
de sneeuw ‘s morgens uit de lucht in het oosten van het land. Wegen dicht, weinig 
mensen durven de straat op.  

En dan zijn er onze vrijwilligers. De leerlingen van Sancta Maria Leuven hadden zich 
geëngageerd om gadgets te verkopen op de markt van Leuven... en dat deden ze. Ze 
spraken iedereen aan die toch op straat was en schuimden de cafés af. Respect én 
steun kregen ze van alle kanten. Zelden was een warme kop soep harder verdiend.  

Wil je zelf ook een handje toesteken tijdens het volgende campagneweekend? 
Organiseren? Verkopen? Chocomelk maken? Materiaal rondbrengen? We vinden 
een plek voor iedereen. 

www.vredeseilanden.be/campagne  

Kleine helden trotseren de sneeuw   
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Een goede job bij de overheid, op een 
kantoor in Noord-Kivu… Daar was de 
26-jarige Jorime voor voorbestemd. Want 
met een diploma pedagogie blijf je toch 
niet op het platteland?  

Jorime bleef. Ze wilde voor haar ouders 
zorgen… en iets teruggeven aan de men-
sen van het dorp waar ze opgroeide, 
Buhumya. In 2013 kwam ze voor het 
eerst in contact met de mensen van 
Vredeseilanden. Ze was geïntrigeerd door 
de plannen om de koffieteelt in de regio 
weer op de kaart te zetten door boeren 
te organiseren rond kleine wasstations. 
Zo zouden boeren grip krijgen op de 
kwaliteit van hun product én op de prijs 
die ze verdienen.  

Jorime geloofde erin. Maar om te slagen, 
moest iedere boer 50 dollar investeren 
– een fors bedrag. Vredeseilanden zou 
zorgen voor opleidingen en het materiaal 
zoals de ontpulper om de koffiebonen uit 
de rode bessen te halen, schaduwnet-
ten, platen voor het afdak. Jorime gaf 
het goede voorbeeld en legde als eerst 
haar 50 dollar, en verhoogde die later 
tot 130 dollar om de werken vooruit te 
laten gaan. Haar voorbeeld inspireerde 
honderden andere koffietelers om ook 
de sprong te wagen.  

Het doel was om op 4 jaar tijd 80 micro-
wasstations te bouwen, maar na twee 
jaar was dat getal al overschreden. Nu 
zijn er al 170 wasstations gebouwd of 
in aanbouw. En Jorime? Die heeft onder-
tussen 800 koffiestruiken in productie. 

Jorime maakt 
Congolese koffie 
sterk

“Mijn dorp ligt erg afgelegen en transport 
is duur. Het is voor ons een extra uitdaging 
om onze koffie aan een goede prijs op de 
markt te krijgen.” Jorime Hawa Musumba

Foto: Boris Godfroid

Kleine helden



Het was een heftig jaar voor ons allemaal. 
De veiligheidssituatie in het noorden van 
de provincie Noord-Kivu is zeer precair. 
Regelmatig zijn er meldingen van wil-
lekeurige moorden in de dorpen. Voor 
de rijstboeren in de regio zat er niks 
anders op dan zich elders te vestigen en 
hun akkers te verlaten. Voor onze jonge 
rijstcoöperaties in Zuid-Kivu liepen de 
zaken beter. Ze slaagden erin om samen 
te investeren in een rijstpelmachine. En 
beslisten om meer samen te werken om 
zo contracten voor een groter volume 
aan te kunnen. 

Het werk van Vredeseilanden in de 
rijstsector werd opgemerkt door de 
Wereldbank, en het Internationaal 
Landbouwfonds erkent ons werk in de 
koffiesector.  We kregen de vraag om 
het voortouw te nemen bij de uitvoering 

van hun nieuwe programma’s in Congo. 
Dit is een geweldige kans. Zo renderen 
onze ervaringen van de voorbije jaren 
voor duizenden andere boerenfamilies.  

Het was een nat jaar, en de vier koffie-
coöperaties die ondersteund worden door 
Vredeseilanden hadden het moeilijk om 
hun koffie te drogen. Toch boekten ze 
opmerkelijke resultaten. Eentje sloot een 
contract met een Koreaanse handelaar 
voor 5 dollar/kg. Een enorm verschil met 
de 1 dollar/kg die ze voor de start van 
het Vredeseilandenprogramma kregen. 
Werkkapitaal vinden blijft één van de 
grootste uitdagingen.  Voor twee coöpera-
ties konden we hiervoor een overeenkomst 
sluiten met financiële partners. 

Ivan Godfroid, directeur voor 
Vredeseilanden in DR Congo

En verder in DR Congo ...
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De bewoners en stafleden van therapeutische gemeenschap De Spiegel uit Kessel-Lo 
nemen al sinds 2012 deel aan de 20km van Brussel ten voordele van Vredeseilanden.   

“We vinden het belangrijk om deel te nemen aan de 20km voor Vredeseilanden om op 
de manier iets bij te dragen aan de projecten van Vredeseilanden. Dit jaar liepen we 
voor de koffieboeren in Congo. Voor onszelf geeft het extra voldoening om de 20km 
uit te lopen, wetende dat we hiermee ons steentje bijdragen voor een goed doel.” 

Om sponsorgeld in te zamelen, organiseren ze het ene jaar een eetfestijn andere 
jaren hielden ze een carwash op de parking van Carrefour en Colruyt. Ieder jaar 
zamelen deze toppers zo’n 600 euro in voor Vredeseilanden. 

Zin om zelf of met de collega’s de 20km door Brussel te lopen voor 
Vredeseilanden? Afspraak op 28 mei 2017!

www.vredeseilanden.be/20km

De Spiegel: een runners high voor 
Vredeseilanden   



Honduras

Nicaragua

Ecuador

Peru
koffie
groenten
cacao

koffie

groenten
bananen
cacao
maïs

groenten
cacao

Vredeseilanden 
in 2015 

14 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 

113 deelnemers fietsten een Vredeseilanden Classic in Nicara-
gua, Benin, Tanzania of Indonesië

141 mensen namen deel aan het benefietdiner bij P.A.R.T.S., de
dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker

166 werknemers wereldwijd 

917 lopers namen deel aan de 20 km van Brussel 

134 partnerorganisaties kregen financiële steun

8000 vrijwilligers op straat tijdens het campagneweekend 

200.000 bezoekers op onze websites



Senegal

Mali

Burkina Faso

Congo

Oeganda
Vietnam

Indonesië

Tanzania

bananen
sesam

rijst

rijst

rijst
Niger
rijst

Benin
rijst

rijst
koffie

pindanoten
rijst
fruit
groenten

rijst
groenten
passievruchten

veilige 
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thee
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biologische rijst

koffie
kaneel

België
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In Pranggon op het Indonesische eiland 
Java, kan je de jonge boeren op twee 
handen tellen. Daarom valt Kiswoyo des 
te harder op wanneer hij iedere och-
tend met zijn brommer naar zijn rijstveld 
snort. Lange tijd is hij hier nochtans 
afwezig geweest. Na zijn universitaire 
studies, zocht Kiswoyo een job in Jakarta. 
Zoals zovelen hoopte hij er makkelijk geld 
te verdienen om dan als succesvol man 
terug te keren naar zijn familie.  

Het bleek niet zo eenvoudig. Met zijn 
laatste centen trok hij terug naar zijn 
geboortestreek en deed wat niet in het 
plan stond: een eigen boerderij begin-
nen. Wroeten was het. Maar met geduld 
en doorzetting ging hij elke dag vooruit. 
Kiswoyo is altijd de eerste om nieuwe 
dingen uit te proberen en innovaties 
succesvol te maken. 

Ondertussen is Kiswoyo verkozen tot 
financieel beheerder van zijn boerenor-
ganisatie P3LL. Hij zit andere jongeren 
achter hun veren om ook functies op te 
nemen. Landbouw is zoveel meer dan op 
het veld werken: het is de markt volgen, 
je product in de markt zetten, contracten 
sluiten met opkopers.  

Zijn doel? Zorgen dat de helft van de 
boeren van zijn organisatie uit jon-
geren bestaat. Dat is nodig om van 
een volwaardige opvolging te kunnen 
spreken.”Geduldig voortdoen, niet opge-
ven”, zegt hij tegen iedereen. “De eerste 
jaren zijn het moeilijkst. Als je het goed 
aanpakt, is landbouw een veelbelovende 
sector.” 

Kiswoyo

Kleine helden



Vorig jaar tekenden we een samenwer-
kingsakkoord met de provinciale bank 
van het eiland Flores. De erkenning voor 
het werk dat we al jarenlang verrichten 
in Indonesië. Op het eerste zicht lijkt 
dit akkoord een stukje papier, maar nu 
worden de effecten zichtbaar: boerenor-
ganisaties hebben veel makkelijker toe-
gang tot kredieten en kunnen hun bedrijf 
laten groeien. Zo verdubbelden ‘onze’ 
koffiecoöperaties in 2015 hun verkoop.   

Ik merk ook dat alle boeren waarmee we 
werken - of het nu in de rijst-, koffie- of 
cacaosector is – een pak veerkrachtiger 

zijn. Wereldmarktprijzen fluctueren sterk, 
klimaatverandering maakt het weer wis-
pelturiger. Maar onze boeren gaan steeds 
beter om met onvoorziene schokken. Ze 
verbeteren hun productiviteit, beheren 
hun voorraden beter, kunnen moeilijke 
periodes overbruggen dankzij kredieten 
en spaarsystemen. Ze zijn beter geïnfor-
meerd over ontwikkelingen in de markt 
en ze zijn niet afhankelijk van één klant.   

Hengky Meo Gego,  
coördinator van de Vredeseilanden  
programma’s op het eiland Flores

En verder in Indonesië ...
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“Waarom zou je naar de hoofdstad 
verhuizen om daar als werkloze te 
proberen overleven? Als je het goed 
aanpakt, is landbouw een sector met 
toekomst.”  

 Besar Mas Kiswoyo



Hebben kleine boeren een stem in de onderhandelingen met bedrijven? Zijn de 
voorwaarden transparant en duidelijk voor alle partijen? Worden risico’s en winsten 
eerlijk gespreid? Dit soort vragen vormt de kern van het werk van Vredeseilanden 
met boerenorganisaties. Zaken die echter heel moeilijk in cijfers te vatten zijn. Met 
steun van de Bill & Melinda Gates Foundation ontwikkelde Vredeseilanden daarom 
de Inclusive Business Scan: een methode om boeren en boerinnen feedback te laten 
geven over hun positie in een bepaalde landbouwketen. De methode is gebaseerd op 
SenseMaker, een innovatieve manier om een groot aantal gefragmenteerde verhalen 
te laten interpreteren door de vertellers zelf, de boeren dus. 

Die kwalitatieve data wordt via SenseMaker omgezet naar patronen en cijfers. Zo 
krijgen we inzicht in de complexe relaties tussen boeren en de personen die hun 
producten kopen. Door patronen bloot te leggen kunnen we onze Vredeseilanden 
programma’s beter laten aansluiten bij wat de boeren zelf aanvoelen en waar zij 
knelpunten zien. Zo kunnen we onze interventies bijsturen. We voerden de Inclusive 
Business Scan ondertussen al uit in Nicaragua, Indonesië, Senegal, Ecuador en 
DR Congo. Op die manier verzamelden we de opinies van meer dan 2500 boeren.  

Wereldwijd wordt Vredeseilanden gevraagd om andere organisaties te introduceren 
tot deze nieuwe methode.   

Zo laten we de stem van boeren meetellen

Foto: Marco Vasquez



Foto: Caroline Huyghe
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Hilde Vranckx is zaakvoerster bij kinder-
dagverblijf Ukkepuk in Kessel-Lo. Elke 
dag zorgt Hilde met haar team voor 
43 kindjes. Vanuit haar opleiding als 
verpleegkundige hecht veel belang aan 
gezonde voeding. Ze weet ook wat het 
vergt om dat eten te telen. Hilde’s groot-
ouders waren boeren die hard werkten 
om financieel rond te komen. Haar ouders 
waren arbeiders die een grote moestuin 
onderhielden. Ook bij de opvoeding van 
haar 3 kinderen, staat gezonde voeding 
centraal. Die lijn wil ze verder trekken 
in haar kinderdagverblijf. 

Daarom deed ze mee aan het piloot-
project My Fair Baby: een project van 
Vredeseilanden en Fairtrade Belgium 
om van duurzame voeding in crèches 
dagelijkse kost te maken. In het begin 
waren er meer vragen dan antwoorden. 

Wat is duurzame voeding precies? En is 
het wel betaalbaar? Welke ingrepen zijn 
het meest effectief? Het vergde veel pro-
beren. Sommige zaken bleken eenvoudig, 
andere vergden meer tijd.  

Zo geeft Hilde standaard kraantjeswater 
aan alle peuters vanaf 1 jaar. Ze ver-
mijdt onnodige verpakkingen, wat een 
hoop gesleur en transport scheelt. Verder 
gebruikt ze een groenafvalbak, koopt ze 
enkel duurzame vis aan, geeft ze ‘haar’ 
kindjes voornamelijk biologische groen-
ten en fruit. Er wordt ook minder rood 
vlees gegeten en alle kindjes krijgen 
standaard 1x per week vegetarisch. Haar 
ervaringen deelt ze via de overlegverga-
dering van Stad Leuven. Zo staat Ukkepuk 
model voor een groeiend aantal crèches 
die voor duurzame voeding gaan.

Hilde: duurzame 
doener tussen de 
peuters

“Goed eten lijkt 
vanzelfsprekend, 

maar dat is het 
niet. Ik wil 

gezonde voeding 
voor ‘mijn’ 

kindjes waar de 
boeren hun kost 

mee kunnen 
verdienen en het 

 milieu wel bij 
vaart.” 

 Hilde Vranckx, 
zaakvoerster Ukkepuk

Kleine helden
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En verder in België ...
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Onze samenwerking met crèches was nieuw 
in 2015. Daarmee bouwen we verder op 
onze ervaring van de voorbije jaren waarbij 
we de maaltijden in grootkeukens staps-
gewijs verduurzamen. We zien echt dat 
grootkeukens een voortrekkersrol kun-
nen spelen in de verduurzaming van de 
voedingsgewoonten van de Belgen. De 
catering in bedrijven, overheden, scho-
len, rusthuizen en ziekenhuizen is goed 
voor 35% van de out-of-home markt. Een 
niet te verwaarlozen sector dus. Daarom 
ontwikkelen we begeleidingstrajecten op 
maat.

De begeleiding van de grootkeukens 
van de federale overheid werd begin 

2015 afgerond. Ook het traject met UZ 
Gasthuisberg Leuven werd succesvol afge-
sloten. Tegelijk startte de begeleiding van 
twee OCMW-keukens en vier kinderdag-
verblijven. Alle deelnemende keukens/
instellingen onderschrijven het charter 
met 10 duurzame engagementen. Die 
engagementen hebben betrekking op ver-
schillende thema’s: het introduceren van 
bio- en fairtradeproducten, seizoensgroen-
ten en duurzame vis, het terugdringen van 
voedselafval, verminderen van de vlees-
consumptie en natuurlijk: samenwerking 
met boeren uit de regio.

Katharina Beelen,  
program advisor duurzame catering

Een vol Kaaitheater 
keek naar The 
Foodture

 

Op 8 december 2015 liep het Brusselse 
Kaaitheater vol voor The Foodture, een 
colloquium en avondvoorstelling over 
de toekomst van ons eten. Samen met 
FEVIA (de sectororganisatie van de voe-
dingsindustrie), Boerenbond, Fairtrade 
Belgium en The Shift presenteerden 
we 9 to do’s voor een meer duurzaam 
aankoopbeleid binnen de voedings- en 
retailsector. ’s Avonds belichtten vijf 
centrale gasten vanuit een verschillende 
invalshoek hun visie op het thema. 
Tegelijkertijd daagden we met de 
campagne Let’s #SaveTheFoodture de 
Belgische supermarkten uit: om verder 
te kijken dan een lage prijs en om van 
duurzame voeding de gewoonste zaak 
van de wereld te maken.
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“ Ik vind het geweldig om 
samen te werken met de 
Afrikaanse boeren van 
onder een mangoboom. 
Zo leerde ik de boeren 
om hun boekhouding bij 
te houden zodat ze meer 
winst kunnen boeken op 
hun rijstproductie.” 

 Liesbeth Van Meulder, BTC-junior 
Benin 2012-2014
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Bedrijfsadvies geven aan jonge boeren-
organisaties in Tanzania? Een commu-
nicatiestrategie uitschrijven voor een 
regiokantoor van Vredeseilanden in 
Vietnam? Jongeren de wereld van kof-
fie leren ontdekken in Ecuador? Dankzij 
het juniorprogramma van BTC (Belgische 
Technische Coöperatie) konden Belgische 
jongeren deze jobs uitvoeren. Dit pro-
gramma bestaat ondertussen 10 jaar en 
geeft jongeren de kans om één of twee 
jaar in een project van BTC of een pro-
gramma van een Belgische ngo. Sinds 
de start van het programma konden 14 
juniors aan de slag bij Vredeseilanden in 
Ecuador, Peru, Senegal, Benin, Vietnam, 
Oeganda en Tanzania.

Springplank naar 
een carrière in de 
ontwikkelings-
samenwerking

Vredeseilanden 
behaalt  
kwaliteitslabel

Hoe scoort Vredeseilanden op vlak van 
efficiëntie in vergelijking met andere 
organisaties? Hoe bepalen we onze stra-
tegie? Worden onze partnerorganisaties 
genoeg betrokken? Hoe scoren we op 
vlak van leiderschap? In 2011 spraken 
de Belgische ontwikkelingsorganisaties 
af om EFQM te hanteren als model voor 
kwaliteitszorg. Het is een model dat orga-
nisaties stimuleert om zichzelf voortdu-
rend te bevragen en te verbeteren.  

Organisaties die een intern verbeterings-
traject doorlopen en een stevig manage-
mentsysteem ontwikkelden, kunnen een 
stap verder gaan. Externe auditeurs 
van EFQM beoordelen dan alle manage-
mentsystemen. Organisaties die positief 
scoren, krijgen het label ‘Recognised 
for Excellence’. Op 21 december 2015 
behaalde Vredeseilanden dit label.

Foto: Marc Goldchstein



In 2015 bedroeg de omzet van Vredeseilanden 13.276.255 euro. De verdeling van 
de uitgaven en inkomsten loopt gelijk met de vorige jaren. 86% van onze middelen 
gaat naar programma-activiteiten. Het zwaartepunt van onze bestedingen ligt in 
Indonesië, Oost-Afrika en Congo. De kosten voor algemeen beheer bedragen 8% van 
het budget. We streven er steeds naar dit onder de 10% te houden. De uitgaven 
voor fondsenwerving beslaan 6% van het budget. 

Het voornaamste deel van de middelen komt uit overheidssubsidies. Toch zijn de 
particuliere giften essentieel voor Vredeseilanden. Enerzijds om onze onafhankelijk-
heid te bewaren, anderzijds omdat zonder die giften de ontwikkelingsprogramma’s 
ook niet in aanmerking zouden komen voor overheidssubsidies. 

Zonder onze duizenden donateurs en vrijwilligers in België, geen Vredeseilanden. 

2015 in cijfers
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Een klare kijk Doorgedreven controles 

U kunt ons uitgebreid jaarverslag downloaden op www.vredeseilan-
den.be/jaarverslag. Daarin vindt u niet alleen ons financieel jaar-
verslag. U leest er ook meer over hoe Vredeseilanden bestuurd 
wordt, wat voor inspanningen we doen om onze ecologische voet-
afruk te verminderen, en hoe onze programma’s opgevolgd worden.   
 

We sturen het jaarverslag op per post indien u dat wenst. Mail daarvoor 
naar info@vredeseilanden.be of bel naar 016/31.65.80.

Vertrouwen moet je verdienen. Daarom wil Vredeseilanden dat haar communica-

tie en rapportering beantwoorden aan de maatschappelijke verwachtingen en de 

vragen van ons publiek. 

Vredeseilanden is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en 

onderschrijft de deontologische code van de vereniging (meer info: www.vef-aerf.

be). Als donateur beschikt u over het recht op informatie. Dit houdt in dat schen-

kers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht 

worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. 

Vredeseilanden werkt ook mee aan www.donorinfo.be, www. ngo-openboek.be en 

www.filantropie.be, drie initiatieven die meer transparantie willen garanderen. 

Dit boekje is een verkorte versie van ons uitgebreid jaarverslag, met daarin 

gedetailleerde informatie over onze financiën. Dat financieel jaarverslag is het 

eindproduct van een intensief proces van controles:

• De financiële dienst op het hoofdkantoor controleert de jaarrapporten van de 

regiokantoren in het Zuiden een eerste maal, stelt vragen, en ondersteunt 

waar nodig.  

• Daarna worden de boekhouding en het jaarrapport voor elk regiokantoor 

afzonderlijk extern geauditeerd door KPMG. 

• Uiteindelijk, nadat ook het hoofdkantoor aan een grondige controle is 

onderworpen, maakt het college van commissaris-revisoren, bestaande 

uit Clybouw Bedrijfsrevisoren en KPMG, hun definitief verslag op.  

U kunt hun “verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud” nalezen op 

www.vredeseilanden.be/jaarverslag.  
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Krijg je niet genoeg van 
Vredeseilanden?

Volg ons op  
www.facebook.com/vredeseilanden

Of schrijf je in op onze e-nieuwsbrief op  
www.vredeseilanden.be
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