
sporen
Een boek over sporen die werden getrokken,  

onze wortels en onze toekomst. 
Over de identiteit van onze organisatie.
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Ons spoor
Waarom dit boek? Hoe kunnen we beter antwoorden dan met een tekst van Gerry De Mol 
uit het project ‘Sporen’, dat liep tijdens de Vredeseilandencampagne van 2002. Het was een 
totaalproject over cultuur en identiteit, waarin de muzikanten van Oblomow tekst, beeld en 
muziek lieten samenvloeien:  

Indrukken neem je niet mee.
Indrukken laat je achter.
Je sporen reizen je niet na.
Maar sporen blijven ook bij je.
Je draagt ze, volgt ze, blijft ze terugvinden.
Iedereen vindt zijn sporen, volgt zijn sporen, trekt en torst zijn sporen.
Iedereen is de sporen die hij draagt en achterlaat.

Prozaïscher gezegd: dit boek ligt er omdat we nu – op een moment dat onze organisatie een 
nieuwe weg inslaat – willen tonen waar onze basiswaarden vandaan komen. Welke spo
ren we getrokken hebben en waar onze wortels en onze toekomst elkaar raken. Kortom, 
wat de identiteit is van onze organisatie. Een geschiedenisboek is het dus niet, chronologie 
was geen uitgangspunt. De auteurs, mensen met een jarenlange staat van dienst binnen 
de organisatie, hebben gekleurde en onvolledige verhalen afgeleverd. Maar ze hebben wel 
gezocht naar rode draden. Naar de littekens die we als organisatie verzameld hebben en 
de lessen die we daaruit getrokken hebben. Opdat we met nog meer kracht onze schouders 
kunnen zetten onder de Foodture.
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Vredeseilanden verandert. Omdat de wereld verandert, het ontwikkelingsdenken verandert en 
onze uitdagingen veranderen. Omdat we het pad dat we jaren geleden ingeslagen zijn verder 
willen bewandelen. Met nog meer daadkracht, maar in de sporen die we al een halve eeuw 
getrokken hebben. 

Chris Claes en Jan Wyckaert

DNA
Hoe kan de wereld in 2050 9 miljard bewoners voeden, goed wetende dat het klimaat bokken
sprongen zal maken, ‘boer’ tegen dan een knelpuntberoep is en een grote meerderheid van de 
wereldbevolking in steden zal wonen? Dat is de centrale vraag waar Vredeseilanden zich van
daag over buigt. Dat is ook de vraag die Vredeseilanden zich al een halve eeuw gesteld heeft.

In die halve eeuw is de wereld veranderd. Daarom gaan we in 2017 ook onze organisatie dras
tisch veranderen. Maar niet zonder trouw te blijven aan de basiswaarden van onze pioniers, 
aan het DNA van onze organisatie. De geest van de ‘broederlijke dialoog’ van Nobelprijswinnaar 
voor de vrede Pater Pire of de participatieve aanpak van de eerste Coopiboprojecten houden we 
vast. We blijven luisteren naar boeren en we blijven actief op zoek gaan naar allianties, net zo
als we altijd gedaan hebben. Daarnaast blijven we ook gedreven nieuwe wegen opzoeken. Van 
de methodische expertise van Coopibo via de frisse, positieve campagnes van Vredeseilanden 
tot de gedurfde ketenaanpak van de fusieorganisatie, voortdurend zoeken naar vernieuwing 
behoort tot de kernwaarden van Vredeseilanden. Ook dat verhaal loopt verder. 

Netwerkorganisatie
In 2017 houdt Vredeseilanden op een wielvormige NGO te zijn, met het Belgische hoofd
kantoor als naaf en de partners in het Zuiden als spaken die meedraaien. In de praktijk is er 
immers steeds minder kennisoverdracht van Noord naar Zuid. De zeven regiokantoren in het 
Zuiden doen hun eigen inzichten op en tekenen hun eigen traject uit. Van de 166 mensen die 
buiten België voor Vredeseilanden werken, zijn er maar vijf Europeaan. In Leuven werken 40 
Belgen, maar in Bali en Java 30 Indonesiërs en in OostAfrika 28 mensen uit de regio. Kortom, 
de oude structuur met witte managers staat de dynamiek van de organisatie in de weg. Tijd 
om de beslissingsmacht over geld en toekomst radicaal te delen.

Wat worden we dan wel? Een netwerkorganisatie, met acht regioorganisaties onder de pa
raplu van RIKOLTO. Leuven komt dus op gelijke hoogte van de Andes, CentraalAmerika, 
WestAfrika, Congo, OostAfrika, Indonesië en Vietnam. De overkoepelende werking zal on
dersteund worden door een internationaal secretariaat, dat niet op één locatie gevestigd is, 
maar over de wereld verspreid zit. 

In 2017 houdt Vredeseilanden op 
een wielvormige ngo te zijn, met 

het Belgische hoofdkantoor als naaf 
en de partners in het Zuiden als 

spaken die meedraaien.
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8 Het is een evolutie die volledig in de lijn ligt van de overgang van het oude ontwikkelings
denken en de Millenniumdoelstellingen naar de nieuwe, universele agenda van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen. Het gaat niet langer om wat het Noorden kan doen voor het 
Zuiden, maar om wereldwijde uitdagingen, sociaal én ecologisch, die we in Noord én Zuid 
moeten waarmaken. Het gaat om een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Campagnes
Wat zijn de gevolgen? Om te beginnen zullen de Vlaamse solidariteitsacties en de jaarlijkse 
campagne onveranderd blijven doorgaan. Alleen kunnen vrijwilligers zich nu inzetten voor 
een internationale, 21steeeuwse organisatie in plaats van voor een Belgische NGO. Met de 
opgehaalde fondsen zullen net als vandaag programma’s in Zuid en Noord gefinancierd wor
den. Maar de acht regioorganisaties zullen geresponsabiliseerd worden om zelf ook op zoek 
te gaan naar inkomsten. Die evolutie is al langer bezig – sommige projecten draaien al op 
Brits, Australisch of multilateraal ontwikkelingsgeld – maar wordt geïntensifieerd. Hetzelf
de geldt ook voor Vredeseilanden België. Naast de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
moeten we met innovatieve projecten ook provincies, steden of bedrijven aanspreken. En 
waarom in middeninkomenslanden zoals Ecuador of Indonesië geen werk maken van lokale 
publiekscampagnes met vrijwilligers?

Gedeelde visie
Onze inhoudelijke rode draad blijft de centrale vraag waarmee we dit stuk openden: hoe 
bereiken we voedselzekerheid in 2050, voor iedereen? Door alle acht regio’s van Vredeseilan
den heen loopt een gedeelde visie op het antwoord: een radicale keuze voor boerenfamilies 
die gezond voedsel produceren, met respect voor het milieu. We zijn ervan overtuigd dat de 
familiale landbouw – ondanks alle vormen van industriële landbouw nog steeds goed voor 
70% van de mondiale voedselproductie – het beste antwoord is op het voedselvraagstuk. 
Ook voor 9 miljard aardbewoners! Daar ligt voor ons de toekomst. Of zoals wij dat noemen: 
de Foodture.

Dé uitdaging is dus om een omgeving te scheppen die toelaat dat boeren hun werk doen en 
er beter van worden, terwijl ook de andere schakels in de voedselketen daar sociaal, eco
logisch en economisch wel bij varen. Daarom ontrafelen we de weg die koffie, rijst of maïs 
aflegt van veld tot bord en sporen we de zwakke schakels in de landbouwketens op. Oplos
singen zoeken we in samenwerking met overheden, universiteiten en bedrijven. Vooral de 
retailsector is belangrijk, want als boeren geen toegang krijgen tot de rekken van de super
markt, zijn alle andere inspanningen om hen sterker te maken nutteloos. 

Het gaat niet langer om wat  
het Noorden kan doen voor het 

Zuiden, maar om wereldwijde 
uitdagingen, sociaal én ecologisch, 

die we in Noord én Zuid moeten 
waarmaken.
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9Is deze strategie – doorgaans ketenaanpak genoemd – een radicale breuk met ons verleden? 
Niet echt, want op het terrein stuiten we nog altijd op dezelfde uitdagingen als in onze pio
niersjaren: hoe gaan we met boeren in dialoog? Hoe kunnen we hun organisaties en coöpera
ties versterken opdat zij niet langer de zwakke schakel in de keten zijn? Het klopt natuurlijk 
wel dat samenwerken met pakweg Walmart (CentraalAmerika), Mars (Indonesië) of Colruyt 
(België) voor een NGO niet evident is. Maar zolang die bedrijven echt kiezen voor duurzame 
ontwikkeling – mét alle sociale en ecologische consequenties – en boeren een waardig inko
men garanderen, zien wij de samenwerking als een enorme hefboom voor verandering. Als 
een warenhuisketen beslist enkel nog fairtradebananen in de rekken te leggen, dan vindt 
de echte omslag plaats. Als een grootkeuken hier in Vlaanderen beslist om te werken met 
groenten uit de korte keten, dan maakt dat echt een verschil voor de lokale boeren. Daar 
gaan we voor. 

Eigen accenten
Op dit moment is het netwerk opgebouwd op territoriale basis. Elk van de acht regioorga
nisaties heeft een regionale of lokale actieradius en vanuit onze gedeelde visie kan iedereen 
zijn eigen doelstellingen en acties ontwikkelen. Ook Vredeseilanden België dus. Het blijft 
soms wat onder de radar van onze jaarlijkse publiekscampagne, maar we zijn al twintig jaar 
bezig om duurzame landbouw in onze eigen samenleving in de spotlights te krijgen. Van 
Voedselteams tot Citizens for the Foodture, het was een boeiend en leerrijk traject. En het 
zal ongetwijfeld nog boeiender en uitdagender worden. 

Toch is het best mogelijk dat het netwerk in de toekomst verder evolueert richting inhoude
lijke samenwerkingen. Zo is er alvast afgesproken kennis en autoriteit rond cacao, rijst en 
koffie samen op te bouwen. Of experimenteren we bijvoorbeeld met een project rond Food 
Smart Cities. In Quito (Ecuador), Tegucigalpa (Honduras), Solo (Indonesië), Danang (Viet
nam), Gent en Leuven zoeken we samen met de lokale overheid naar manieren om de stede
lijke voedselvoorziening te organiseren met een maximale inbreng van de boeren in de rand 
van de stad. Door de opgedane expertise horizontaal te delen, hopen we impact te hebben 
op een belangrijk vraagstuk voor de toekomst: hoe de groeiende steden van kwaliteitsvol 
voedsel voorzien? 
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Stemmen uit de regio’s
De evolutie naar een internationale netwerkorganisatie heeft uiteraard gevolgen voor de 
acht regio’s waar Vredeseilanden actief is. Hoe zien zij deze ontwikkelingen? Wij vroegen 
het aan collega’s uit drie verschillende continenten.

Een geweldige aanmoediging
Leopold Mumbere, VECO RD Congo

Koffie als speerpunt
De voorbije jaren evolueerde ons kantoor in Butembo van een antenne van het regiona
le OostAfrikaanse hoofdkwartier in Kampala naar een eigen zelfstandige regio, met een 
rechtstreekse lijn naar Leuven. Het strafste wat we in die jaren realiseerden is het onder
steunen van de opkomst van een nieuwe generatie koffiecoöperaties, in een context waar 
iedereen het begrip ‘coöperatie’ nog gelijkstelde met geldverduistering en politisering. Wij 
zijn erin geslaagd duurzame banden te smeden tussen boerengroepen enerzijds en kopers 
en kredietverstrekkers anderzijds. Tot hun klanten behoren nu bedrijven als Colruyt en OR 
Coffee in België, maar ook Atlas en Starbucks in de Verenigde Staten. Marktgerichte plan
ning, commercieel beheer en duurzaamheid deden hun intrede. Zo hebben we de klassieke 
projectaanpak met kwekerijen van koffieplanten verlaten en vervangen door microonder
nemingen, die ook zelfstandig kunnen doorgaan nadat onze projecten zich teruggetrokken 
hebben. 

Aanmoediging
Voor ons in Congo is de evolutie naar een netwerkorganisatie heel herkenbaar. Eigenlijk kan 
je stellen dat de voorbije jaren het subsidiariteitsbeginsel al spontaan ingeburgerd was. Zo 
had ons werk bijvoorbeeld al de aandacht van IFAD en de Wereldbank getrokken. Met hun 
teams voor projectformulering zijn ze bij ons de mosterd komen halen voor nieuwe projecten 
rond koffie en rijst, waar we een belangrijke rol in gekregen hebben. Op die manier hebben 
we in Congo een strategie tot schaalvergroting uitgewerkt zonder dat het hoofdkantoor in 
België daarbij betrokken hoefde te zijn. De huidige institutionele hertekening is met andere 
woorden een formele regularisatie van een langzaam gegroeide autonomie. Wij zien dit als 
een geweldige aanmoediging dat we de voorbije jaren op de goede weg waren. 

Als er nog Vlamingen zijn die  
Vredeseilanden zien als een  

organisatie die geld enkel inzamelt 
voor het Zuiden, dan zullen we 

meer dan ooit duidelijk maken dat 
dat niet zo is. 



11Flexibiliteit
Nu kunnen we nog meer dan voorheen beslissingen in eigen hand nemen. Dat geeft ons een 
grotere flexibiliteit om landbouwketens te kiezen en strategieën uit te werken. Een voor
beeld: onlangs kondigde de minister van Landbouw van de provincie Ituri aan dat hij ons zou 
contacteren om na de koffiesector ook de cacaosector te dynamiseren. Dankzij de herteke
ning zullen wij geen ingewikkelde besluitvormingsprocedures meer moeten doorworstelen. 
Het zal volstaan om de relevantie van ons engagement aan te tonen en te bewijzen dat we 
in staat zijn om de nodige middelen te mobiliseren. 

Verantwoordelijkheid
Vanzelfsprekend brengt deze stap ook meer verantwoordelijkheden mee: voldoende en gedi
versifieerde financiering, stevige technische onderbouw en competent personeel dat bereid 
is zich open te stellen voor de internationale dimensie. Concreet betekent dit voor ons: meer 
inspanningen om het Engels onder de knie te krijgen, beschikbaar zijn voor internationale 
werkgroepen en meer professionele mobiliteit. Niet evident in een regio waar de geschikte 
profielen snel weggekaapt worden door grote internationale instellingen in de hoofdstad. 
Bovendien zullen we een oplossing moeten vinden voor onze internetproblemen. Pas dan 
zullen we ten volle kunnen deelnemen aan het leven van een internationale netwerkorgani
satie, met haar online conferenties en vergaderingen. 

Internationaal
Voor ons in Congo moet één ding wel heel duidelijk zijn: we willen binnen het netwerk geen 
lokale Congolese organisatie worden. Dat zou ons té kwetsbaar maken. Integendeel: enkel 
een scherp profiel als sterke internationale netwerkorganisatie kan ons beschermen tegen 
iedereen die onze keuze voor de georganiseerde familiale boeren wil bevechten.

Complementariteit als grootste troef
Adriana Muñoz, VECO Andino

Uitwisseling
De internationalisering van Vredeseilanden en de overgang naar een netwerkorganisatie is 
een proces dat in de eerste plaats moet leiden naar een betere samenwerking tussen alle 
regionale kantoren van VECO. Op die manier zullen wij beter in staat zijn om een dynamisch 
antwoord te bieden op de snel veranderende context waarin we leven en werken en op de 
vele uitdagingen in de agrofoodsector.







14 Complementariteit moet daarbij onze grootste troef worden. Wij moeten toewerken naar 
een werkomgeving waarbinnen elk regionaal kantoor zijn deskundigheid in specifieke  
thema’s inbrengt en deelt. Die verrijkende uitwisseling zal ons toelaten doeltreffende en 
vernieuwende bijdragen te leveren rond de problematiek van voedsel en boeren. Tegelijk 
moet er meer complementariteit groeien in onze besluitvorming en in de zoektocht naar fi
nancieringsmogelijkheden in alle regio’s. Wanneer we de transparantie in al deze processen 
versterken, dan kan hieruit een wereldwijd gevoel van verbondenheid groeien met de idealen 
van de organisatie.

Motiverend perspectief
De impact van deze evolutie op het werk van VECO Andino zie ik positief tegemoet. Het zal 
ongetwijfeld een leerproces vergen om in internationale teams rond verschillende projecten 
samen te werken. Allemaal zullen we onze specifieke rol moeten uitklaren en op zoek gaan 
naar de bijdrage die wij kunnen leveren op basis van onze ervaring en kennis. In elk veran
deringsproces is zo’n aanpassingsperiode onvermijdelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat er 
snel een dynamische uitwisseling kan volgen. Een uitwisseling die niet alleen leidt tot een 
betere synergie tussen de regionale kantoren, maar ook tot vormen van samenwerking tus
sen onze partners. Ook dat is voor mij een heel motiverend perspectief, want het zou onze 
verbondenheid aantonen rond een gezamenlijk doel: de verbetering van de levensomstan
digheden van kleinschalige boeren wereldwijd. Al zal het wel belangrijk zijn om een goede 
balans te vinden tussen activiteiten die zich concentreren op lokaal en regionaal niveau en 
overkoepelende projecten op internationaal niveau.

Onze inbreng
Een belangrijk element in de identiteit van VECO in het Andesgebied is de voortdurende aan
dacht voor innovatie. Aangezien LatijnsAmerika een dynamische regio is met razendsnelle 
ontwikkelingen op politiek, sociaal en milieuvlak, proberen wij met ons team altijd oog te 
hebben voor nieuwe ideeën. Daardoor hebben wij de voorbije jaren geregeld een belangrij
ke rol gespeeld als schakel tussen verschillende actoren in de voedselketen. Op die manier 
hebben wij opportuniteiten ontdekt en innovatieve oplossingen ontwikkeld. Een belangrijk 
voorbeeld is onze aandacht voor de groeiende nood aan weerbaarheid bij boeren tegen de 
effecten van klimaatverandering. Die inzichten hebben ons toegelaten om interventies op te 
zetten met een sterke agroecologische focus en met respect voor de lokale kennis over onze 
ecosystemen. Daarnaast hebben wij een rijke ervaring opgebouwd in het diversifiëren van 
de productie van boeren, en daarmee hun inkomstenbronnen. Die ervaring willen wij graag 
delen met onze collega’s in de andere regio’s.
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Blijven geloven in het boereneffect

Henderikus AM Gego, VECO Indonesië

Identiteit
Ook al werkt VECO Indonesië tegenwoordig met machtige spelers binnen mondiale land
bouw en marktsystemen, voor ons blijft de positie van kleinschalige boeren de kern, de 
ziel van onze organisatie. Boeren zijn de sleutelfactor om de wereld te voeden, armoede te 
verminderen en de planeet te beschermen. Het is in dit ‘boereneffect’ dat we moeten blijven 
geloven, als team, zowel lokaal als internationaal, samen met onze talrijke partners. Zolang 
dit geloof in het hart van onze organisatie zit, zal de hertekening van de structuren geen 
negatieve impact hebben op ons werk. VECO moet onafhankelijk blijven en consistent met 
haar identiteit, die gebouwd is op een lange geschiedenis van sterke ervaringen en overtui
gingen. We kunnen ons niet veroorloven om deze identiteit te verliezen, wie ook ons pad 
kruist.

Uitwisselen en leren
Vanzelfsprekend zorgt de hertekening tot netwerkorganisatie voor enorme opportunitei
ten. Om te beginnen moeten we het delen van ervaringen tussen de verschillende VECO
teams verbeteren. In Indonesië hebben we mooie resultaten geboekt in het versterken en 
ombouwen van boerenorganisaties tot professionele bedrijfsorganisaties. Als deel van een 
wereldwijd netwerk hopen we meer kansen te krijgen om uit te wisselen en te leren, om nog 
creatiever en innovatiever te worden in die opdracht. 
Meer dan voorheen zal een goed personeelsbeleid cruciaal zijn. We moeten investeren in 
de capaciteiten van mensen om zowel onze nationale als internationale ambities waar te 
maken. 
Belangrijk daarbij blijft het vrijwaren van de ruimte voor elk personeelslid om verantwoor
delijkheid op te nemen in een project. Ook in een complexere structuur moeten we bewa
ken dat iedereen betrokken blijft bij het beheren van de programma’s, het streven naar ver
nieuwing en het bouwen van netwerken. Op die manier blijft iedereen gemotiveerd om van 
elkaar te leren en betere resultaten te boeken. De overkoepelende clusters die gevormd zijn 
rond koffie, cacao, rijst en Food Smart Cities bieden bovendien unieke kansen om op een 
internationaal niveau te leren en vervolgens op nationaal niveau te implementeren.



16 Donoren
Om al die doelstellingen te realiseren hebben we middelen nodig, en vooral meer diversifi
catie in de fondsen. VECO Indonesië heeft ervaring met tal van grote en kleine donoren uit 
gouvernementele en nietgouvernementele hoeken. We zien dit als een duidelijke indicatie 
dat onze steun aan kleinschalige boeren door velen gewaardeerd wordt. Daarom is het be
langrijk dat we ook als internationale netwerkorganisatie onze identiteit behouden en onze 
doelen niet afzwakken. Een doordachte en goed gebalanceerde benadering van donors is de 
beste strategie die we kunnen volgen.

Jeugd
Tot slot moet Vredeseilanden banden smeden met business scholen, om cursussen over 
commercieel beheer te ontwikkelen en te focussen op de opleiding van jonge boeren tot pro
fessionele bestuurders van coöperatieven. Wij moeten de jeugd een kans geven om met sta
ges te leren wat het boereneffect juist inhoudt. We kunnen er alleen maar wel bij varen als 
we ruimte geven aan jonge mensen om de waarden van onze organisatie te internaliseren.



EEN HALVE  
EEUW IN DRIE  

LIJNTJES
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1955

1958

1960

1962

1973

Een aantal vrienden  

van René Daem die op  

het Indonesische eiland 

Flores werkt, richten de 

steungroep ‘Floresvrien

den’ op. 

Floresvrienden wordt  

een volwaardige NGO,  

met projecten in Indone

sië, Senegal, Bolivia en de 

Filippijnen

Voor zijn tomeloze inzet 

voor de OostEuropese 

vluchtelingen ontvangt  

de Belg Dominique Pire  

de Nobelprijs voor de 

Vrede. Pire is tevens de 

bezieler van de Vredesuni

versiteiten, plekken waar 

jongeren uit de hele  

wereld met elkaar in  

dialoog gaan.

Pater Pire richt de orga

nisatie Îles de Paix op. 

“Geen ontwikkeling zonder 

vrede, geen blijvende vre

de zonder ontwikkeling”, 

dat is de filosofie. Gohira, 

gelegen in het huidige 

Bangladesh, wordt het 

eerste ‘Vredeseiland’.

Coopibo wordt opgericht 

binnen de schoot van de 

Internationale Bouworde 

met als doel het opzetten 

van ontwikkelingsprojec

ten in de Derde Wereld.

Coopibo Vredeseilanden Fado



1976

1981

1985

Herman Deprouw zet zijn 

schouders onder de eerste 

campagne van de Vlaamse 

vzw Vredeseilanden.  

De opbrengst gaat naar 

een project van Îles de  

Paix in Mali.

Onder impuls van Bob 

Hendrickx splitst Coopibo 

zich af van haar moe

derorganisatie om als 

onafhankelijke en pluralis

tische NGO verder te gaan. 

Gaandeweg specialiseert 

de organisatie zich in 

landbouwprojecten, met 

focus op participatieve 

methodieken en veel oog 

voor gender.

Om de drie jaar verzamelt de wereldwijde 

Coopibofamilie in Heusden voor een ‘stu

diesessie’ van drie weken, met veel ruimte 

voor externe, kritische stemmen. Iedereen 

raakt ervan doordrongen dat een wildgroei 

aan losse ‘projecten’ geen antwoord is op het 

ontwikkelingsvraagstuk. De stap wordt gezet 

naar een ‘programmalogica’ met coherente 

activiteiten die moeten leiden tot structurele 

verandering. Specialisatie en professionalise

ring zijn de noodzakelijke randvoorwaarden. 

Met de opgebouwde 

kennis rond participatief 

plannen en evalueren 

wordt een heuse spinoff 

opgericht die later volledig 

verzelfstandigt: South 

Research.

Floresvrienden wordt 

Fado. Voortaan richt de or

ganisatie zich uitsluitend 

op ZuidoostAzië (Indone

sië en later ook Vietnam 

en Laos) en specialiseert 

ze zich meer en meer in 

duurzame landbouw. 

20



1986

1987

1992

1994

1997

Voor het eerst worden de 

‘mannekes’ van Vrede

seilanden verkocht. De 

jaarlijkse campagne in 

januari begint aan een 

hoge vlucht.

Het eerste eigen project 

van Vredeseilanden gaat 

van start in Dapaong, 

Togo.Coopibo engageert zich om 

ook in Vlaanderen projec

ten rond duurzame land

bouw en korte ketens op 

te zetten. Reeds in 1995 

leidt dit tot de oprichting 

van Voedselteams.  

Naar aanleiding van de genocide in Rwanda werken Coopibo en Vredeseilanden 
heel nauw samen, zowel op het terrein en in de vluchtelingenkampen als hier, 
naar politiek, media en publieke opinie toe. 

De steeds nauwere samenwerking tussen beide organisaties leidt tot echte 
fusiegesprekken. De complementariteit is groot: Coopibo beschikt over een 
enorme projectervaring in het Zuiden maar is nagenoeg volledig afhankelijk 
van subsidies en amper bekend bij het publiek. Vredeseilanden telt slechts en
kele projecten in Afrika, maar heeft een geoliede campagnemachine en is nog 
bekender geworden dankzij een hele reeks cultuurprojecten. 
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De nieuwe organisatie VredeseilandenCoopibo is een feit. 
In het buitenland wordt dat VECO. 

Fado sluit zich officieel aan. Omdat de naam Vredeseilanden veruit het be
kendst is, wordt het achtervoegsel Coopibo weggelaten.

Samen met Max Havelaar en Oxfam Wereldwinkels wordt de campagne ‘Ik ben 
verkocht’ opgezet, wat later zal leiden tot de FairTradeGemeenten. 

Na veel denkwerk kiest Vredeseilanden resoluut voor een multistakeholder
benadering, zowel in Noord als Zuid. Het vertrekpunt is een grondige analyse 
van landbouwketens. Niet alleen boerenorganisaties maar ook supermarkten, 
kennisinstellingen, voedselverwerkende bedrijven of overheden zijn potentiële 
partners om boeren en boerinnen een toekomst te geven. 

De top van Colruyt en de Boerenbond trekken samen met enkele politici naar 
Benin in het kader van ons programma rond rijst. Onze aanpak valt niet in do
vemansoren. 

In Vlaanderen richt Vredeseilanden zich meer en meer op duurzaamheid in de 
voedingsindustrie en de retail. Speerpunt voor dit proces van dialoog is het 
boek #SaveTheFoodture 

Vredeseilanden vormt zich om van een Belgische naar een internatio-
nale organisatie met een netwerkstructuur. Leuven staat niet langer 
boven, maar naast de zeven andere regio’s. De nieuwe netwerkorgani-
satie werkt vanaf nu ook onder een nieuwe naam
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25Het huidige Vredeseilanden is het product van twee fusies: die tussen Coopibo en het ‘oude’ 
Vredeseilanden en die met Fado. Elke organisatie had vóór de fusie haar eigen geschiedenis 
en waarden die nadien geleidelijk versmolten tot een nieuwe identiteit. Het resultaat is een 
organisatie met een eigen gezicht, met basiswaarden die voortbouwen op die van onze pioniers.

Fons Vaes

Île de Paix
Wanneer in 1980 de nieuwe NGO Vredeseilanden boven de doopvont wordt gehouden, heeft 
die een duidelijke identiteit: de organisatie wil ook in Vlaanderen aan de slag met de nala
tenschap van Pater Dominique Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 1958. Het centrale 
idee in zijn filosofie is de ‘broederlijke dialoog’. Vrede bereik je door te leren omgaan met 
diversiteit. Alle mensen zijn gelijkwaardig, hoe verschillend ze ook zijn. Daarom moeten we 
luisteren naar elkaar en zoeken naar samenwerking rond een gemeenschappelijk doel. Pire 
koos doelbewust mensen met verschillende politieke en levensbeschouwelijke overtuigin
gen als zijn naaste medewerkers om dat ‘pluralisme’ in de praktijk te brengen. 

Reeds in 1962 was het eerste ‘Île de Paix’ in Bangladesh van start gegaan. Andere volgden, 
steeds volgens hetzelfde stramien. Om te beginnen was er de fase van de ‘écoute active’, 
een dialoog met de lokale bevolking. Op basis daarvan werden initiatieven opgestart in ver
schillende domeinen zoals landbouw, gezondheid, onderwijs of infrastructuur. Dit gebeurde 
steeds volgens het principe van ‘self-help’: de gemeenschap neemt zelf het project in han
den. Om uiteindelijk te komen tot een ‘vredeseiland’ dat andere dorpen in de buurt inspi
reert om ook hun toekomst in handen te nemen. 

Op eigen benen
Met het gammele Peugeotje, dat deel uitmaakt van het kleine startkapitaal dat Vredesei
landen van de Waalse moederorganisatie heeft gekregen, doorkruist onze eerste betaalde 
kracht Herman Deprouw het Vlaamse land. Op verbazend korte tijd legt hij de basis voor 
een succesvolle campagne en voor een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Laagdrempelige 
communicatie is het motto. “Als ons moeke het niet begrijpt, is het verkeerd geformuleerd”, 
zei Herman altijd. De aanpak is positief en fris. Geen paternalistische verhalen, miserabi
listische beelden of revolutionaire taal, wel fiere boeren en boerinnen die hun lot in eigen 
handen nemen. Bijzondere aandacht ging naar de jeugd. Bij talrijke jongeren, die via school 
of jeugdbeweging de straat optrokken voor Vredeseilanden, werd de kiem gelegd voor een 
duurzaam engagement.



26 Evenredig met het succes van Vredeseilanden groeit de spanning met Îles de Paix. Îles de 
Paix in Hoei ziet Vredeseilanden nog steeds als een campagnesecretariaat, terwijl Vredesei
landen zich als volwaardige Vlaamse NGO wil gedragen. De breuk is onafwendbaar. In 1987 
start Vredeseilanden haar eerste eigen programma in NoordTogo. Dapaong is nog volledig 
gebaseerd op de blauwdruk van een ‘Vredeseiland’, met tal van deelprojecten zoals irrigatie, 
verbeterde kookvuren, dorpsapotheken, spaarsystemen, nieuwe wegen en artisanale acti
viteiten. Enkele jaren later volgen programma’s in Senegal en Rwanda. In Senegal wordt 
stilaan wat losser omgegaan met het klassieke schema en komt er ruimte voor meer experi
mentele pistes. In Rwanda gaat het helaas helemaal mis om de gekende reden.

Genocide
Rond Pasen 1994 breekt de hel los in Rwanda. Op enkele weken tijd worden bijna 1 miljoen 
mensen vermoord. Het programma van Vredeseilanden wordt net als het veel grotere pro
gramma van Coopibo volledig weggeblazen. Medewerkers en partners gaan op de vlucht of 
worden gedood. Beide organisaties proberen nog bij te dragen tot humanitaire hulp, on
der meer in de vluchtelingenkampen, maar worden al snel persona nog grata in het nieuwe 
Rwanda.

In de weken en maanden na de genocide vinden Vredeseilanden, Coopibo en SOS Faim el
kaar. Samen proberen we antwoorden te zoeken op de vele prangende vragen: hoe kon dit 
gebeuren? Hadden wij dit kunnen voorzien? Welke houding moeten wij aannemen binnen 
de verdeelde NGOwereld? Naar de Belgische overheid? Naar de nieuwe machthebbers in 
Rwanda? Wat kunnen wij doen voor vluchtelingen uit Rwanda die in België aankomen? 

Fusie
Het is in die woelige context dat Coopibo en Vredeseilanden elkaar beter leren kennen. Beide 
NGO’s hebben hun uitvalsbasis in Leuven, staan los van religieuze of politieke zuilen en zijn 
pluralistisch. Zij kunnen dus onafhankelijk nadenken over hun toekomst. Daarbij blijkt de 
complementariteit opvallend groot. Coopibo beschikt over een uitgebreide reeks landbouw
programma’s in Afrika en LatijnsAmerika, gekoppeld aan een goed onderbouwde metho
dologie met aandacht voor participatie, empowerment, structurele verandering en gender. 
Maar financieel is het heel erg afhankelijk van subsidies en heeft het weinig eigen middelen. 
Vredeseilanden is wat projectwerk betreft een relatieve nieuwkomer, maar heeft een breed 
netwerk in Vlaanderen met een stevige campagne en een succesrijke fondsenwerving. Bo
vendien laat de subsidiërende overheid in die periode uitschijnen dat ze wil optreden tegen 
de versnippering in de NGOsector en dat zij samenwerking en fusies tussen NGO’s financi
eel zal belonen (wat overigens nooit is gebeurd). 

De aanpak was positief en fris. 
Geen paternalistische verhalen, 

miserabilistische beelden of revo
lutionaire taal, wel fiere boeren 

en boerinnen die hun lot in eigen 
handen nemen.



27Op 1 januari 1998 is de kogel door de kerk. Vredeseilanden en Coopibo fuseren. De nieuwe 
organisatie wordt meteen een van de grotere NGO’s in het Vlaamse landschap. Aanvanke
lijk wordt de naam VredeseilandenCoopibo gebruikt, maar na enige tijd wordt beslist om 
consequent de naam Vredeseilanden te gebruiken, vanwege de naamsbekendheid bij het 
grote publiek. In het Zuiden raakt de benaming VECO (Vredeseilanden Country Office) inge
burgerd. Drie jaar later gaat het kleinere Fado eveneens deel uitmaken van Vredeseilanden, 
waardoor er ook landbouwprogramma’s in Indonesië, Vietnam en Laos bijkomen. 

Congres
Het feit dat de businessmodellen van Coopibo, Vredeseilanden en Fado complementair waren, 
bleek echter onvoldoende om meteen te spreken van een gedeelde visie. Want in tegenstelling 
tot Coopibo en Fado hanteerde Vredeseilanden in het Zuiden een geïntegreerde aanpak, bre
der dan enkel landbouw. En vooral: in tegenstelling tot Vredeseilanden, dat in zijn campagnes 
altijd koos voor een positieve toon wars van expliciete ideologische standpunten, was Coopibo 
duidelijk een meer militante en linkse organisatie. Bijgevolg startte een moeizame zoektocht 
naar een gezamenlijke identiteit. In navolging van de rijke Coopibotraditie om elke vier jaar een 
internationale studiesessie te organiseren, werd besloten om een Internationaal Congres voor 
te bereiden, met precongressen in verschillende landen en met een ruime consultatie van alle 
stakeholders in alle landen waar Vredeseilanden toen actief was. Het Congres zelf vond plaats 
in Benin in 2000.

Achteraf bekeken was dit participatieve proces bijzonder waardevol om elkaar beter te leren 
kennen, maar helaas waren de conclusies vrij algemeen en boden ze weinig houvast om een 
concreet beleid uit te stippelen. Er werd gesproken over het verder ontwikkelen van empo
werment, capacity building en internationale allianties met als doel een meer rechtvaardige 
multiculturele wereld. 

Van sleuteltekst…
Het zal nog enkele jaren en ettelijke teksten duren vooraleer de nieuwe identiteit helemaal 
vorm krijgt. In een ‘sleuteltekst’ uit 2002 worden de contouren een eerste keer duidelijker. 
In het hoofdstuk over waarden en filosofie is de term ‘inclusiviteit’ het centrale begrip. “In-
clusie betekent dat wij denken in termen van en/en, niet van of/of. Wij komen op tegen elke 
vorm van uitsluiting, voor gelijkwaardigheid, voor rechtvaardigheid, voor solidariteit, voor 
samenleven. Wij geloven in de meerwaarde van diversiteit, wij koesteren de rijkdom van de 
kleuren. Wij betrekken de anderen in ons doen en denken.” Bij de toelichting staat heel expli
ciet een pleidooi om ons op te stellen als bruggenbouwers en om de dialoog te bevorderen 
met alle actoren in de maatschappij. 

Het feit dat de businessmodellen 
van Coopibo, Vredeseilanden en 

Fado complementair waren, bleek 
echter onvoldoende om meteen te 

spreken van een gedeelde visie.





29 29In het hoofdstuk over de werkwijze komt als grote ambitie het streven naar structurele ver
andering naar voor: “De programma’s zijn geen doel op zich maar bewijsvoeringsvelden om 
een geloofwaardig pleidooi te houden voor structurele verandering.” In het hoofdstuk over 
expertise duikt de term voedselzekerheid op, met veel oog voor de economische aspecten: 
“Wij kiezen als actiedomein de ondersteuning van partnerorganisaties die deels of volledig 
gericht zijn op het initiëren of versterken van economische processen die leiden tot duurza-
me landbouw (economisch leefbaar, sociaal aanvaardbaar, ecologisch gezond)”. De focus op 
landbouw wordt hiermee bevestigd, de integrale aanpak van het oude Vredeseilanden zal in 
stilte verdwijnen.

… naar coherente visie
Pas in 2007 staat de nieuwe en coherente visie helemaal op papier. Vredeseilanden richt 
zich op de georganiseerde familiale landbouw in Noord en Zuid, met het doel bij te dragen 
tot een leefbaar inkomen uit duurzame landbouw. De familiale boer(in) wordt ondersteund 
om zijn (haar) positie in de landbouwketens te versterken, van productie tot consumptie. De 
consumentenvraag en de markten zijn drijvende krachten in deze ketens. Vredeseilanden 
ziet een belangrijke rol voor zichzelf in het opstarten en bevorderen van dialoog en samen
werkingsprocessen met alle relevante actoren (overheid, bedrijven, kennisinstellingen, con
sumenten, maatschappelijk middenveld) om de voorwaarden te scheppen die leiden tot een 
meer rechtvaardige deelname aan de markt door de familiale boer(in). 

Stap voor stap verlaten we ook het paradigma van de klassieke ontwikkelingssamenwer
king. Om onze doelstelling van een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening te berei
ken is een gecoördineerde actie nodig van alle betrokkenen, hier en in het Zuiden.   

Strategische oefeningen versus experimenten
Het verhaal laat misschien uitschijnen dat de identiteit van Vredeseilanden vooral werd ge
boetseerd tijdens lang uitgesponnen strategische oefeningen. Ten dele is dit ook juist. Vre
deseilanden had en heeft de gewoonte om zichzelf op geregelde tijdstippen in vraag te stel
len en veel mensen bij dat denkproces te betrekken. Maar minstens even belangrijk waren de 
veranderingen die zich geleidelijk voltrokken, vaak op een experimentele manier. Geregeld 
krijgen wij de etiketten ‘innovatief’ en ‘creatief’ opgekleefd, en daar zijn we best trots op. 

Het bekendste voorbeeld is misschien wel onze band met de culturele sector. Dit thema 
krijgt dan ook een apart hoofdstuk in dit boek. Wie in Senegal of in Vlaanderen het concert 
Hamdallaye meemaakte, spreekt er nog over: wat een beleving, wat een uiting van fierheid, 
wat een demonstratie van echte gelijkwaardigheid! Hoe we het ook draaien of keren, in onze 

Boeren verdienen meer: om te  
beginnen een leefbaar inkomen uit 

duurzame landbouw. De rol van  
Vredeseilanden is die van bruggen

bouwer, zodat de verschillende actoren 
binnen de landbouwketens de boeren 

niet langer in de kou laten staan.  



landbouwprogramma’s bleven wij altijd diegene met de centen waarvan onze partners af
hankelijk zijn. Deze culturele uitwisselingen overstegen dat gevoel. Even werd er zelfs geflirt 
met het idee om cultuur structureel in te bouwen in onze werking, als een hefboom voor 
onze socioeconomische programma’s. Uiteindelijk werd dit idee opgegeven, al bleef cultuur 
wel een vast gegeven in onze aanpak. Een taal om onze ideeën en waarden zichtbaar te 
maken.

Een gelijkaardig verhaal lees je elders in dit boek over ons ‘Noordprogramma’, het werk dat 
begin jaren 90 binnen Coopibo gestart is rond duurzame landbouw in Vlaanderen. Van voedsel
teams via grootkeukens tot #SaveTheFoodture en de moeizame maar erg belangrijke toena
dering tot de Boerenbond, stuk voor stuk zijn het experimenten die onze identiteit mee vorm 
gegeven hebben.

Hetzelfde kan gezegd worden van initiatieven als Kauri en The Shift. Ook daarvoor moeten we 
20 jaar teruggaan in de tijd, wanneer binnen het oude Vredeseilanden de eerste vormen van 
samenwerkingen met bedrijven worden opgezet. Het achterliggende idee was eenvoudig: de 
splendid isolation waarin de NGOsector werkte doorbreken en positieve krachten in de maat
schappij samenbrengen. Op die manier ontstond Kauri, een overlegplatform van ondernemin
gen en NGO’s. Steun van bedrijven aan NGO’s stond niet op de agenda, het zoeken naar syner
gieën ten dienste van een betere wereld wel. Wellicht gebeurde het onbewust, maar eigenlijk 
was het een schoolvoorbeeld van wat Pire de kracht van de broederlijke dialoog noemde. In 
2015 fusioneerde Kauri met Business and Society tot The Shift, het grootste platform voor 
duurzame ontwikkeling in België. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
zijn de leidraad. Ongetwijfeld is dit een van onze mooiste verwezenlijkingen. 

Tijdens dat proces gingen we ook bewust op zoek naar meer aansluiting tussen deze initia
tieven in Vlaanderen en onze programma’s in het Zuiden. Voorbeelden zijn de rondetafelge
sprekken samen met Fairtrade International en de samenwerking met Colruyt rond rijst uit 
Benin. Op die manier experimenteerden we volop met ‘multistakeholderoverleg’, iets wat 
vandaag de kern uitmaakt van onze aanpak. 

Eigen gezicht
De identiteit van Vredeseilanden is niet iets wat een halve eeuw geleden vastgebeiteld is 
door onze pioniers. Toch heeft de organisatie doorheen haar geschiedenis een aantal karak
teristieken behouden die haar een eigen gezicht geven. Dialoog of participatie is ongetwij
feld de rode draad in dit verhaal, van de eerste projecten in het Zuiden tot de bruggenbouwer 
die we vandaag willen zijn. 

Campagne 
Vredeseilanden 1984
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33Ons doel is een inclusieve samenleving en daarvoor zijn structurele veranderingen nodig. 
Daarom moeten we met onze voeten in de modder blijven staan en het lef blijven hebben om 
nieuwe wegen in te slaan. 
Vanaf het prille begin is participatie een sleutelbegrip in ons werk. De armste boeren en boe-
rinnen moeten motor zijn van hun eigen ontwikkeling. Het resultaat zijn projecten met heel 
veel lokale dynamiek, helaas zonder veel continuïteit. Lessen worden geleerd, het roer wordt 
omgegooid. Maar de participatieve aanpak die blijft. Tot vandaag. 

Jan Aertsen

Participatie in plaats van paternalisme
Zowel Vredeseilanden, Coopibo als Fado beleven hun prilste jeugd in de jaren 60. Maar terwijl 
bij ons de Beatles die golden sixties opvrolijken, kreunen vele jonge Afrikaanse staten onder 
soldatenlaarzen en neokolonialisme. In LatijnsAmerika broeit het verzet in de krottenwijken 
en in de basiskerken, terwijl het kleine Cuba het grote Amerika uitdaagt. In die context gaan de 
pioniers van het ontwikkelingswerk van start. Zij zetten zich af tegen het klassieke paternalis
me van de katholieke en protestantse missies en beloven te luisteren naar de verzuchtingen 
van de lokale bevolking. Het sleutelwoord van die pioniersjaren is ongetwijfeld participatie.

Het voorbeeld dat ik het best ken – omdat ik er zelf gewerkt heb – is het project RundaTa
ba, genoemd naar twee uitgestrekte gemeenten in de heuvels niet zo ver van de Rwandese 
hoofdstad Kigali. De formele partners zijn het nationale Ministerie van Gezin en de gemeen
tebesturen van Runda en Taba. Na een voorstudie van twee jaar gaat in 1970 de projectploeg 
enthousiast van start, met participatie en groepsvorming als absolute pijlers. De inspiratie 
voor die aanpak komt van Paolo Freire en zijn ‘pedagogiek van de onderdrukten’. Een aantal 
geestverwanten van Paulo Freire, zoals Rolando Pinto of later Cesar Baraïbar, studeren en doc
toreren op dat moment in Leuven en vinden veel gehoor bij de secretariaatsploeg van Coopibo.

Van de theorie naar de praktijk, van Heverlee naar de Rwandese heuvels: op korte tijd worden 
grote demonstratieen proefvelden aangelegd met diverse groenten en met nieuwe teelten 
zoals soja en groenbemesters. We experimenteren met compost en er komen kippen, konij
nen, visvijvers en fruitbomen. Animatoren vormen de boeren en volgen ze op. In 1975 zijn al 
250 mannelijke, vrouwelijke of gemengde boerengroepen actief. Groep Shenga 2 bijvoorbeeld 
bestaat louter uit vrouwen en meisjes en heeft een gemeenschappelijk groenteveld, een groot 
konijnenhok, afwastafels per huisgezin en een maandelijkse cursus rond gezonde voeding, 
onder een boom.



34 Een coöperatie op kruissnelheid
Gaandeweg gaat het in die groepen ook over moeilijkere thema’s zoals erosiebestrijding, ge
boorteplanning en coöperatievorming. De lijn wordt stilaan duidelijk: via landbouwverbete
ring moeten we proberen de inkomens van de boeren te verhogen en zo hun levensomstan
digheden te verbeteren. Bijgevolg moet er ook naar de markt gekeken worden. Het project 
prospecteert de mogelijkheden in de hoofdstad en raadt de boeren aan een coöperatie op te 
starten om groenten, fruit, kippen, konijnen en zelfs vissen te verkopen. We zoeken hier in 
België snel een economist om dit allemaal mee op poten te zetten. Het resultaat is Abahinzi 
ba Runda na Taba, kortweg Abaruta. En ook binnen de coöperatie blijft participatie de lei
draad, continue vorming het middel en maximale betrokkenheid het doel. Het project brengt 
via de begininvesteringen slechts 10% in, de rest moeten de coöperatie en de leden zelf op
bouwen. Algemene vergaderingen, infoblaadjes, infoborden en winstuitkeringen: elke stap 
wordt goed doordacht en grondig voorbereid. Op een bepaald moment krijgen de leden geen 
centen als winstdeling, maar het landbouwwerktuig bij uitstek: een hak. Alles gebeurt in het 
Kinyarwanda en lokale boeren werken zich op tot zakelijke beheerders en slimme controle
urs van hun eigen coöperatie. 

Vanaf 1975 is Abaruta echt multifunctioneel: tweemaal per week wordt er naar de markt in 
Kigali gereden, er is een winkeltje, bonen en sorghum worden opgeslagen, koffie wordt op
gekocht en men begint een spaarbank. In 1980 zijn er zelfs vier filialen en 2000 leden. Boe
ren en boerinnen hebben de keuze: lidgeld betalen in de orde van een maandloon van een 
arbeider of een maand handenarbeid leveren. Abaruta vervalt niet in naïeve, christelijke par
ticipatie, maar bouwt zakelijke controlesystemen in, zoals loonafhouding voor iedereen die 
geld in handen krijgt en een leasingsysteem voor de moto’s van het personeel. Na twee jaar 
kunnen ze zelf eigenaar worden van die tweewieler. De camionet van de coöperatie weigert 
gratis taxi te spelen voor de leden, zelfs niet voor de hoogzwangere vrouw van de gerant… 
Het is constant wikken en wegen, maar het continue proces van vorming en begeleiding 
werpt zijn vruchten af.

Pijnlijk doodgeknuffeld
Na tien jaar vindt Coopibo het welletjes, tijd om het project over te dragen en zelf naar de 
achtergrond te verdwijnen. Vanaf 1978 worden stapsgewijs alle projectactiviteiten afge
bouwd en alle fondsen en gebouwen overgedragen aan de gemeenten, telkens met een con
tract en een ceremonie. Honderden “merci’s” en foto’s en heel veel protocol wuiven ons uit. 

Vijf jaar later, in 1985, maakt Professor Renard voor ons een impactstudie. Zijn conclusie is 
staalhard: de continuïteit is heel beperkt. Behalve de waterleiding en de fruitbomen blijft er 

De conclusie van de impactstudie 
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35weinig overeind. Pijnlijk. En dat voor een voorbeeldproject, een kampioen in participatie, op 
zijn hoogtepunt haast wekelijks bezocht door journalisten en ministers. Abaruta blijft wat 
langer overeind, maar wordt langzaam doodgeknuffeld door internationale instellingen, de 
Belgische officiële coöperatie en de Rwandese eenheidspartij. In een ontwikkelingscontext 
zijn gratis cadeaus nooit een cadeau. Ze werken ontwrichtend, helaas. 

Ons interventiemodel faalt
Hoe is zoiets mogelijk? Achteraf is het makkelijk analyseren, maar eigenlijk zat de ontwrich
ting al ingebakken in het project zelf. We gingen er prat op niet paternalistisch te werken, 
maar kwamen wel af met geld en witte experten. Het project had luchtige, mooie huizen, 
functionele gebouwen, twee auto’s en verzorgde proefvelden, terwijl de burgemeester van 
Taba in zijn rommelig klein gemeentehuisje hoogstens een aftandse typemachine had en 
met een gammele fiets rondreed. ‘Projet de Développement Intégral’ stond er op twee grote 
infoborden, terwijl het land amper wegen, dokters en ingenieurs had. Hoe goed onderbouwd 
onze participatieve methodieken ook waren, het bleef een log interventiemodel met een 
gewicht dat veel te groot was voor de lokale dynamiek en slagkracht. De boeren waren over
donderd en wilden wel even meegaan in onze westerse logica van winstmaximalisatie, in de 
vorm van visvijvers, kippen of konijnen. Maar in hun binnenste bleven ze uitgaan van een 
simpele boerenlogica gebaseerd op risicospreiding, op basis van gewassen die ze al genera
ties lang kenden zoals koffie en bananen. Cru gesteld: slim en samen vermarkten sloeg wel 
aan, maar vis en soja als vorm van ‘vooruitgang’ stond haaks op de Rwandese boerenlogica.

Was er dan geen enkele structurele verandering? Neen. Noppes. Nochtans had de project
coördinator in 1973 al een schitterende analyse gemaakt van de machtsverhoudingen in het 
land: de macht van de importexportbourgeoisie, de afroming van de meerwaarde van de 
landbouw door de stedelijke elites, de nauwe banden tussen partij, kerk en leger, enzovoort. 
Maar de link met de dagdagelijkse activiteiten binnen het project ontbrak compleet. Politiek 
werk verdorde als zaad op een rots. Alleen Abaruta bewoog zich heel even en heel voorzichtig 
in de richting van de koffielobby. Om zich dan veiligheidshalve weer om te draaien. 

Gelijkaardige verhalen in Indonesië …
Ik zou nog voorbeelden kunnen geven. In Indonesië loopt het project Tana Toraja tussen 1973 
en 1988 als een trein. De eerste contacten verlopen via scheutisten die een uitgebreide en goed 
gefundeerde analyse afleveren van de feodale relaties in het geïsoleerde bergland van ZuidSu
lawesi. 
De laagste klasse, de ‘slaven’, bezitten geen rijstvelden, maar het project zal hen gaandeweg 
begeleiden in het opzetten van groentetuinen en de vermarkting van hun productie in de 
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nabijgelegen steden en mijngebieden. Alles gebeurt via coöperatieve dorpsgroepen, later 
gevolgd door consumptiecoöperaties, mutualiteiten en gezondheidsprojecten zoals water
leidingen. Op korte termijn worden grote aantallen mensen uit de doelgroep bereikt. 
Het project komt al vlug in conflict met de katholieke kerk, die als minderheidsgroep op het 
project had gerekend om zijn positie in de regio te verstevigen. Maar een aantal lokale lei
ders van verschillende strekkingen komen tot een akkoord om een pluralistische stichting, 
een yayasan, op te richten en het project verder te zetten. Het conflict blijkt uiteindelijk een 
zegen: de oorspronkelijke externe interventie wordt nu stevig lokaal verankerd en gelegiti
meerd. Coopibo zal ruim vijftien jaar de oorspronkelijke doelgroep blijven ondersteunen, tot 
we ons eind jaren 80 terugtrekken en lokale handelaars de vermarkting en de consumptieco
operaties overnemen en de lokale overheid de diensten op vlak van gezondheidszorg. 

Met het project zelf gaat het daarna snel bergaf. De stichting houdt niet stand door zwak lei
derschap en onenigheid binnen het team. Een deel van de lokale ploeg zet de werking verder 
als Walda, de lokale afdeling van Walhi, het Indonesische Friends of the Earth. Zij maken 
nog een tijdje deel uit van het Indonesische netwerk van VECO. 

… en Togo
Van Runda en Taba loopt een rechte lijn naar Tana Toraja: beide worden doorlopend opge
voerd als voorbeeldprojecten in allerlei fora, onder meer bij de opleidingen van NGOcoöpe
ranten zowel in België als in Nederland. Maar beide hebben op lange termijn slechts een be
scheiden impact. Tana Toraja droeg een aantal belangrijke waarden uit die allerminst evident 
waren in een land dat nog aan het bekomen was van de militaire coup van 1965 en intussen 
met dictatoriale hand geleid werd. Maar ook hier is dezelfde fout gemaakt: het project was 
te interventionistisch.
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Ook Fado en Vredeseilanden hebben gelijkaardige verhalen. Dapaong in Togo bijvoorbeeld 
was het eerste eigen project van Vredeseilanden in het Zuiden, we schrijven 1987. Met de
zelfde aanpak: stapsgewijs, luisteren naar de mensen, kortom participatie troef. Dit mondt 
uit in graanschuurtjes, dammen, putten, dorpsapotheken, verbeterde kookvuren en later in 
spaargroepen en koepelstructuren. De continue inspanningen rond sensibilisatie en vorming 
werken, de mensen worden mondiger en er zijn zichtbaar mooie resultaten. De problemen 
volgen later, in de vorm van erosie en verzanding. Van vermarkting die mislukt omdat de 
markt – de hoofdstad – te ver weg ligt. Van lokale NGO’s die te subsidieziek worden. 

Geïsoleerde eilandjes
De lijn is duidelijk: projecten die dankzij hun participatieve aanpak heel veel lokale dynamiek 
genereren en absolute succesverhalen zijn. Maar jammer genoeg slechts tijdelijk. De impact 
op lange termijn blijkt achteraf heel bescheiden. Pas op, deze conclusie behoeft enige nu
ancering. Toen een Nederlandse onderzoeker jaren later in Dapaong arriveerde, bleken toch 
heel wat structuren, zij het in andere vormen, overeind gebleven. Als je jarenlang duizen
den mensen – vaak minimaal geschoolde boeren en boerinnen – vormt en begeleidt, dan 
doen die daar ongetwijfeld iets mee, vroeg of laat. Ook dat is verandering, al is die moeilijk 
meetbaar. Maar de impact die we echt verwachten van ontwikkelingswerk, de zogenaamde 
‘structurele’ veranderingen op sociaal en politiek vlak, die bleken mager. Onze projecten wa
ren geïsoleerde eilandjes die op korte termijn vol dynamiek zaten, maar op lange termijn niet 
uitdijden. Noch in de breedte naar een hele regio, noch in de hoogte naar de politiek. 

Straffe kost
Valt er nog meer te onthouden van de basiswaarde die participatie al die tijd voor ons ge
weest is? Absoluut wel! Wie participatie hoog in het vaandel voert, is verplicht om op zoek 
te gaan naar methodieken om boeren letterlijk en figuurlijk het woord te geven. In mijn ogen 
is die methodiekontwikkeling misschien wel de strafste prestatie uit de geschiedenis van 
onze organisatie. 

Participatie vloeit voort uit de visie dat ontwikkeling ‘van onderuit’ moet komen. Essentieel 
daarbij is een houding van respect. Voor boeren en boerinnen. Voor hun cultuur, hun stiel 
en hun kennis. Die houding kregen onze vrijwilligers – vanaf de jaren 80 NGOcoöperanten 
genoemd – zes weken lang ingepeperd tijdens de legendarische voorbereidingscursus in Heus
denZolder. Eenmaal in het Zuiden, op het terrein, leidde dat tot enorm veel creativiteit. Om 
groepen te starten, om boeren samen te brengen, om vrouwen te betrekken, kortom om ieder

Gaandeweg en met vallen en  
opstaan leren we een belangrijke les: 
participatie om de participatie heeft 
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41 41een aan het woord te laten. Soms botste die ‘witte’ drang naar participatieve methodieken 
zelfs met de meer technische en paternalistische aanpak van de lokale ‘zwarte’ kaders. Of 
leidde het witte respect tot seguidismo: het naïef en blindelings achternalopen van lokale 
boerenwijsheden en boerenorganisaties, in plaats van ze uit te dagen.

Van participatie naar partners
De angel in de projectverhalen was heel duidelijk in het Rwandese voorbeeld. Ondanks al die 
participatie hielden de jonge ‘witte’ vrijwilligers de leiding van de projecten stevig in handen. 
En al zeker de financies. Mede daardoor bleek ons model nog steeds te interventionistisch. 
Vanuit LatijnsAmerika kwam daarom de roep om volksprojecten te gaan steunen: boeren
groepen die met de blote voeten in het slijk en de drek van vuile oorlogen stonden. Participa
tie moest plaatsmaken voor een nieuw ordewoord: de partners. Hamvraag: voor welke part
ners kiezen we? Bij elke partnerkeuze – op een bepaald moment kwam daar een checklist 
van 80 criteria aan te pas – werd participatie een beperkt onderdeel van de discussie. 

We schaarden ons achter de selfreliance van Nyerere, kozen vol voor het Nicaraguaanse san
dinisme en waren enthousiast over volksrevoluties in Oeganda en Zimbabwe. We steunden 
overheidsstructuren, kerkelijke instanties, NGO’s en boerensyndicaten. Nationale zowel als 
lokale, jonge en oudere, christelijke, islamitische en pluralistische. Telkens met de hoop op 
meer impact. 

Van ZOPP naar DIP
Maar ondanks die (r)evolutie verdwijnen de methodieken nooit van het voorplan. Integen
deel, wanneer we ons buigen over hoe we kunnen professionaliseren, zien we de overdracht 
van technologie nooit als onze core business. Methodiekontwikkeling daarentegen wel. We 
storten ons enthousiast op al wat we vinden over participatieve planning en participatie
ve evaluatie. Van droomsessies tot ZOPP (Zielorientierte Projectplanung) of DIP (Doelge
richte InterventiePlanning), van logische kaders tot Farm System Research, telkens zijn we 
voorlopers. Soms wordt participatie bijna het hoofddoel, zoals ‘Campesino a Campesino’ in 
Nicaragua. Wanneer de coöperatieven opgang maken, wordt participatie zelfs een heuse 
oefening in democratie: open vergaderingen, wisselend leiderschap, controle vanuit de ba
sis, enzovoort. Vaak loopt het goed, soms loopt het fout en moeten we ingrijpen met onze 
(financiële) stok achter de deur. 

De snelheid van Sensemaker
Na de fusie gaan we op zoek naar een inhoudelijke kapstok voor de eengemaakte organisa
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tie. De uitkomst van die denkoefening is het SOMmodel. Participatie is daarin een dwar
sas, naast gender en interculturaliteit. Enkele jaren later zien we helemaal het licht, meer 
bepaald in de ketenaanpak. Het concept komt uit de Franse school en draait om de filières. 
Oorspronkelijk verengen we het tot markttoegang: vanuit de producenten meer toegang for
ceren tot de markt. Vanaf 2010 krijgt de ‘Value Chain Approach’ met zijn ‘Inclusive Business 
Models’ de overhand: vanuit de markt boeren en boerinnen meetrekken en uit de armoede 
sleuren.  We komen er nog uitgebreid op terug.

Intussen blijven we pionieren in methodiekontwikkeling. Vanaf 2004 zetten we Outcome 
Mapping naar onze hand, om het later in de hele sector te promoten. Om de band tussen be
drijven en boeren goed in kaart te kunnen brengen smijten we ons op ‘Linc’. Maar het strafste 
moet dan nog komen. Met ‘Sensemaker’ zijn we laureaat bij een wedstrijd van de Stichting 
van Bill en Melinda Gates. We mogen het model verfijnen en uittesten in vier landen, wat 
intussen succesvol gebeurd is. Het gaat om sessies waarbij we studenten opleiden om met 
een laptop in de hand op het terrein boeren te gaan interviewen. Nog dezelfde avond zijn de 
eerste resultaten verwerkt. In OostCongo leverden 500 interviews in een korte tijdspanne 
een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over de maximale afstand die een koffieboer wil 
afleggen tot het dichtstbijzijnde wasstation. Sensemaker toont aan hoe participatie steeds 
sneller en wetenschappelijker kan. En hoe Vredeseilanden tot vandaag blijft pionieren en 
innoveren...



ZULLEN WE 
PARTNERS 
WORDEN?





45Wanneer ik in sneltreinvaart door 50 jaar partnerwerking raas, dan is het eerste wat opvalt de 
enorme diversiteit. Van katholieke bisdommen tot revolutionaire regeringen, van NGO’s tot 
boerensyndicaten en coöperaties, allemaal hebben we ze ooit ‘partner’ genoemd. En zoals 
in elke relatie is het resultaat een verhaal met veel ups en downs. Soms zijn we bedrogen en 
gedumpt, vaak hebben we heel mooi werk geleverd en regelmatig hebben we samen echt een 
verschil gemaakt.  

Jan Aertsen

Ownership
In vorig hoofdstuk vertelde ik al dat Coopibo, Vredeseilanden en Fado een halve eeuw ge
leden vertrokken zijn vanuit basiswaarden als dialoog en participatie. Gaandeweg voelden 
we echter de nood om de projecten die daaruit groeiden meer economisch te vertalen. Door
gaans gebeurde dat in producentengroepen en coöperaties, liefst in handen genomen door 
de leden zelf. Ownership werd een cruciaal begrip. Die coöperaties kregen van ons ‘startgeld’ 
mee, maar moesten leren op eigen poten te staan. Autofinancement en financement ex-
terne dégressif waren de termen waarmee wij dweepten. Pas als dat soort democratische 
basisstructuren het cement vormden van de civiele maatschappij, konden we tegenmacht 
opbouwen. Tegen lokale potentaten, maffieuze woekeraars en luie banken die boeren kre
diet weigerden. Of wie weet, tegen dictators en tegen de aanstichters van vuile en koude 
oorlogen.

Plattelandsontwikkeling in Congo
Laat ons die evolutie wat diepgaander bekijken aan de hand van een concreet verhaal. 
De aanwezigheid van Coopibo in Congo gaat al terug tot 1962. Vanuit de bouwtraditie 
van haar moederorganisatie werd Coopibo door katholieke bisdommen in de provincie 
Kasaï gevraagd om zich in te schakelen in de opvang van vluchtelingen. Witte stielman
nen werden overgevlogen, begeleid door knappe sociologen en ander straf geëngageerd 
handenuitdemouwenvolk. Dit leidde al snel tot een mooie mix van professionele 
bouwactiviteiten, toegepast technisch bouwonderwijs, heel veel groepsvorming en de 
eerste aanzetten tot animation féminine, de verre voorloper van onze genderspeciali
satie. Al dat pionierswerk leidde – behalve de oprichting van een eerste coöperatie rond 
houtbewerking – vooral tot concrete projecten onder de brede noemer ‘plattelandsont
wikkeling’. Centraal stond vorming rond landbouw, voeding en hygiëne. Soja werd geïn
troduceerd als wisselteelt en taboes rond voeding werden voorzichtig bespreekbaar ge
maakt. Internationale uitwisselingsprojecten moesten de lokale kaders nog sterker maken.    



46 Ook elders in Congo, toen al Zaïre gedoopt door Mobutu, ging Coopibo aan de slag, onder 
meer in de regio rond de stad Lisala in de Evenaarsprovincie, weer eens met katholieke bis
dommen. Ook daar pionierden we rond groepsvorming, vermarkting en participatie van vrou
wen. Maar zowel de vorming van coöperaties als de continuïteit van de zelfgecreëerde part
ners viel te licht uit. Een deel van de verklaring is wellicht de taal. Omdat Lingala poepsimpel 
was in vergelijking met het aartsmoeilijke Tshiluba van de Kasaï, deden de witten heel veel 
basiswerk zelf. Daardoor leidden we minder lokale kaders op, wat de lokale dynamiek niet 
ten goede kwam. 

Ossentractie
Half jaren 80 werd MbujiMayi in OostKasaï de kernregio, in een soort Coopiboprogramma 
avant la lettre. Onze partners waren het Bureau de Développement van het bisdom, enkele 
jonge NGO’s en een reeks beginnende boerenorganisaties. Projecten rond ossentractie, land
bouwvorming, kleinschalige ateliers en vermarkting passeerden de revue. Soms met specta
culaire resultaten, zoals het dresseren van ossen en de verhoogde maïsproductie, maar vaak 
ook met veel problemen. Onbetrouwbaar lokaal personeel, zwak leiderschap, nepotisme, we 
maakten het allemaal mee. Bovendien werd de context steeds moeilijker omdat Mobutu in 
de laatste fase van zijn dictatuur steeds onberekenbaarder werd. Toen hij in 1989 naar aan
leiding van het bloedbad in Lubumbashi alle Belgische NGO’s buitengooide, kwam aan dit 
verhaal dan ook een voorlopig einde.

Afrikaans socialisme
Tijd om naar twee andere voorbeelden over te stappen. In 1976 sprong Coopibo enthousiast 
op de trein van het socialistische experiment van Nyerere in Tanzania. Door rechtstreeks 
met een vooruitstrevende overheid samen te werken hoopten we dat onze lokale projecten 
tot diepgaandere hervormingen zouden leiden en veel breder weerklank zouden vinden. De 
eerste onderhandelingen verliepen via het Community Development Trust Fund (CDTF), de 
overheidsinstelling die verantwoordelijk was voor de coördinatie van NGOinitiatieven in het 
land. Op die manier werden de eerste projecten in Tarime en Mwanga geïdentificeerd. Of
ficiële partners waren de autoriteiten van het district, maar in de bestuursorganen van de 
projecten zaten ook het CDTF en andere overheidsdiensten. 

Al snel viel het land in een zware economische crisis, deels door het mislukken van de hervor
mingen, deels door de oorlog met de Oegandese dictator Idi Amin. De budgetten van de overheid 
verminderden en de gelijkwaardigheid van het partnerschap leed hieronder. Ook de liberalisering 
van het beleid verliep moeizaam. Om de werking van de verschillende projecten te bestendigen 
werden ze omgevormd tot lokale NGO’s, waarvan er een aantal nog steeds actief zijn. 

  





48 Hoe kijken we best terug op die periode? Dat we meer impact zouden hebben door ons in 
te schakelen in een overheidsverhaal, bleek al snel een illusie. Bovendien was een van de 
perverse gevolgen van het Tanzaniaanse staatssocialisme dat lokale kaders weinig ethisch 
omsprongen met projectgelden. Minstens twintig boekhouders hebben we ontslagen…  
Maar toch valt er ook heel wat positiefs te melden. We slaagden erin om in de projectge
bieden een aantal vernieuwingen te introduceren, zoals dierlijke trekkracht in de landbouw, 
kleinschalige irrigatie of het verbeteren van de groente en de rijstteelt. Mede onder onze 
impuls gingen boeren zich sterker organiseren. Daardoor werd Tanzania een bewogen maar 
rijke ervaring, waarvan de laatste pagina nog lang niet geschreven is.

Viva la revolución
Een vergelijkbaar verhaal vinden we in Nicaragua. Begin jaren 80 loopt het in de NGOwereld 
storm voor de sandinistische helden die net hun dictator buitengekegeld hebben. Al wie een 
beetje progressief is mag niet ontbreken. Coopibo bekijkt die adoratie even aan, maar besluit 
in 1983 om niet achter te blijven. De uitverkoren partner is de boerenvakbond UNAG, sandi
nistisch maar met iets meer reserve dan andere boerenorganisaties. Spijtig genoeg krijgt de 
landbouwhervorming waar we middenin belanden niet dezelfde positieve uitkomst als de 
nationale gezondheids en alfabetiseringscampagnes. Finca’s van rijke grootgrondbezitters 
worden geconfisqueerd en onder landarbeiders verdeeld om productiecoöperaties op te zet
ten. Maar een landarbeider is nog geen boer en velen zijn meer geïnteresseerd in het overkop 
laten gaan van hun coöperatie om zo hun stukje grond te gelde te maken. 

Op papier was onze steun aan die coöperaties mooi, in de praktijk liep het vaak anders. Na
tuurlijk hebben we via onze participatieve methodologie mensen gevormd en ‘empowered’. 
Maar achteraf kan je stellen dat we politiek gebruikt werden om zoveel mogelijk mensen aan 
de kant van de sandinisten te krijgen. Op zich niet onbegrijpelijk, zij hadden een oorlog tegen 
de contra’s – en tegen de VS – te winnen. Maar de boeren werden daar zelden beter van. 
Geleidelijk leek het politieke spel in Nicaragua steeds meer op een piñata: zoveel mogelijk 
cadeaus uitdelen om zoveel mogelijk zieltjes (en stemmen) te winnen.

Terug naar Congo
Wanneer Mobutu in 1991 buitenlandse NGO’s opnieuw toelaat, kijkt Coopibo vanuit zijn ster
ke uitvalsbasis in Rwanda meteen naar de beide Kivu provincies. Het is Frans van Hoof die 
in die periode in NoordKivu een jonge, dynamische coöperatie ontdekt, Coocenki. Het blijkt 
een federatie van kleine initiatieven die allemaal bezig zijn met de zoektocht naar markten 
voor hun bonen, maïs, maniok en koffie. Met vallen en opstaan bouwen zij een authentiek 
commercieel circuit op, onder impuls van charismatische leiders. Coopibo zet er mee zijn 
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schouders onder en zoekt en vindt extra financiering bij de Europese Unie. 
Een nieuwe trein lijkt vertrokken, maar dan barst in 1994 de bom in Rwanda. Miljoenen 
Rwandezen vluchten naar kampen in Congo, noodhulp is prioritair. Vredeseilanden en Coopi
bo pleiten voor dialoog, maar worden prompt buitengegooid door Rwanda. Alles is te her
beginnen. Bovendien begint in OostCongo een van de smerigste conflicten ter wereld, de 
zogenaamde Grote Afrikaanse Oorlog, met een eindeloze stroom rebellengroepen en Rwan
dese, Oegandese en Congolese regeringstroepen die zich misdragen. Het geweld verspreidt 
zich over de hele regio en treft de bevolking keihard.   

Een wonder geschiedt
En toch ploeteren een reeks boerenorganisaties al die tijd verder. Met financiële steun van 
de Nederlandse boerenngo Agriterra neemt ook Coopibo de draad weer op, ditmaal vanuit 
Oeganda. Het wonder geschiedt en stapsgewijs groeit dit zaadje van hoop uit tot een heuse 
beweging met tienduizenden leden. In mijn ogen is dit de strafste boerendynamiek van heel 
Afrika! Namen genoeg: eerst Sydip en Lofepaco en Apader en Apav, later de koepels Fopac 
NK en Fopac SK en nog later de nationale boerenconfederatie Conapac. Met een aantal Bel
gische NGO’s richten we het platform Agricongo op, met als uitdrukkelijk doel die boerendy
namiek die intussen in heel Congo leeft, meer zichtbaar te maken.

2004 is een kantelpunt in onze partnerkeuze. Frans Van Hoof overtuigt ons om NGO’s als 
partners compleet te laten vallen en ons enkel nog te richten op boerenstructuren. NGO’s 
hebben immers de gewoonte om zich tussen boerenorganisaties en westerse donoren te 
zetten, handig ons discours en jargon over te nemen en op die manier slim hun eigen overle
ven te financieren. Zo gezegd zo gedaan, we houden 8 van de 20 partners over en proberen 
daar een complementair geheel mee te smeden. Elk heeft zijn eigen rol: koepel, politiek 
speerpunt, innovator, federatie van coöperaties, enz… Tussen 2005 en 2010 wordt er schit



50 terend gewerkt, zowel bij de uitbouw van de eigen organisaties als in de strijd rond de nati
onale landbouwwet. Bij het World Food Program in Rome wordt succesvol gelobbyd om voor 
de noodprogramma’s in de vluchtelingenkampen maïs en bonen lokaal aan te kopen. Een en 
ander wordt door Agricongo in 2011 mooi te boek gesteld, inclusief een ware triomfsessie in 
de Belgische senaat.

Een nieuwe bocht
Maar er is alweer een keerzijde. Al deze organisaties worden door Vredeseilanden en Agriter
ra te veel gepamperd. Bovendien werkt succes als honing: andere werkbijen strijken neer in 
NoordKivu, in de vorm van westerse NGO’s van allelei pluimage. Zij gedragen zich als darren 
en paaien hun nieuwe partners met snoepjes. Te veel en te gemakkelijk geld stroomt naar 
OostCongo en de gevolgen worden zichtbaar op het terrein: schone, maar lege hangars. Er 
wordt nog veel geblaat, maar er is steeds minder wol.

Tijd voor een volgende fase. Terwijl de boerenorganisaties zich provinciaal en nationaal 
steeds beter profileren, hun kaders opgekocht worden door rijke Amerikaanse NGO’s en hun 
topkaders zelfs naar Kinshasa trekken als minister, boerenleider of lobbykoning, geven wij 
een flinke draai aan ons stuur. We kiezen voluit voor de ketenaanpak en zetten maximaal in 
op rijst en koffie. 

Specialty arabica
De introductie van koffie in de Kivu dateert van de Belgische kolonisatie. De berghellingen 
rond de meren bleken uiterst geschikt voor koffiestruiken. Maar na de onafhankelijkheid 
ging het snel bergaf met de export. De infrastructuur stortte in en de Congolese overheid 
zocht naar compensatie in een drastische stijging van de taksen. Reken daar nog de rebel
lenoorlogen, de corruptie en de smokkel bij en je kan je inbeelden dat het voor koffieboeren 
ongelooflijk harde tijden waren. Gelukkig hadden ze één grote troef: de uitzonderlijke kwali
teit van hun arabica. En dus krabbelden ze telkens weer recht zodra het geweld wat afnam. 

Vredeseilanden springt mee, met als belangrijke donor het Common Fund for Commodities 
(CFC). Er wordt opnieuw van onderuit gestart, met het organiseren van de boeren, met het 
bouwen van wasstations, met het controleren van de kwaliteit door de boeren zelf. Vier grote 
koffiecoöperaties krijgen vorm – een in Ituri, twee in NoordKivu en een op het eiland Idjwi 
– en zij duwen de poort naar de Europese en Amerikaanse markten stapje voor stapje open. 
Het werkt, dankzij sterk leiderschap van lokale boerenleiders en van het Vredeseilanden
team ter plaatse, gekoppeld aan de expertise van koffieexperts en fairtradeorganisaties. 

Na de klassieke syndicale boerenorgani
saties in de jaren 90 en 2000 zitten we 

nu op het spoor van boerenorganisaties 
en coöperaties die bereid zijn in een 

multistakeholderdialoog te stappen. Die 
vanuit een economisch verhaal willen 

meewerken aan politieke impact. 
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51En sinds 2016 vertrekt er bijna maandelijks een container kwaliteitskoffie naar Colruyt of 
branders in de UK of USA.  Ook politiek maken we ons punt: op een bepaald moment bren
gen we maar liefst 44 taksen in kaart waarmee koffieboeren gepluimd worden. Anticorrup
tie platformen en acties volgen.

Rijstcoöperaties
In ZuidKivu gebeurt iets gelijkaardigs. Al jarenlang slaagden enkele zwakke rijstcoöperaties 
er nauwelijks in om hun bescheiden contracten met de grote brouwerij Bralima waar te ma
ken. Eens te meer bleven ze steken in hun aangeleerde rol van leverancier van bulk. In 2015 
lanceert Vredeseilanden een oproep aan alle rijstcoöperaties: wie wil er meestappen in een 
analyse van de keten, de krachten bundelen en op zoek gaan naar businessmodellen met 
grote privépartners waar de boer wel beter van wordt? Twaalf coöperaties melden zich, vijf 
worden geselecteerd. Intussen staat onze rijsttrein op de rails, met goed draaiende piloot
projecten en met steeds meer impact. 

Sterke vrouwen
Om ons leerproces te illustreren, keren we nog even terug naar CentraalAmerika. Na de 
Sandinistische verkiezingsnederlaag in 1990 laten we UNAG niet vallen. We zetten een aan
tal klassieke landbouwprojecten op met regionale en lokale afdelingen, met matige impact. 
Wel succesvol is het programma ‘Campesino a Campesino’, een uitwisselingsproject waarbij 
boeren bij elkaar op bezoek gaan, tot in Costa Rica. 

Toch is er iets waarmee we als kleine Coopibo – en later Vredeseilanden – wel degelijk een 
verschil maken. Wanneer South Research na de eeuwwisseling ons programma evalueert, 
noemen ze het ook letterlijk onze grootste troef: het feit dat we consequent en zonder on
derbreking op de vastgeroeste nagel van de genderverhoudingen blijven kloppen. Het spec
taculairste resultaat was te zien in Nicaragua: op een bepaald moment worden alle twaalf 
afdelingen van Unag en hun projecten  waarin wij  werken geleid door sterke vrouwen. Een 
echte krachttoer in een macholand! 
 
De laatste jaren maken we ook in Nicaragua een bocht in onze partnerkeuzes. Vanuit de 
ketenaanpak gaan we op zoek naar productiecoöperaties van groenten en cacao. Groenten 
omdat er kansen liggen om met supermarkten als La Colonia en Walmart een betere prijs en 
een permanente afzet te vinden. Cacao omdat er in de toekomst een schaarste aan cacao 
dreigt en de cacaoteelt in Nicaragua kleine boeren een mooie toekomst kan bieden.  

Ons partnerverhaal is een verhaal met ups en downs. 
Maar hoe beperkt de impact van ontwikkelingssamen
werking de voorbije halve eeuw ook was, op geregelde 

tijdstippen hebben we wel degelijk een verschil ge
maakt. Dankzij de volgehouden inspanningen van onze 

eigen medewerkers en van enthousiaste en integere part
ners met een missie!
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Boter op ons hoofd
Voor ik aan de conclusies kom, moet er mij nog iets van het hart. Wanneer we het over 
de keuze van partners hebben, kan je niet om de pijnlijke versnippering van het Belgische 
NGOlandschap heen. Vaak waren we in dezelfde regio’s actief, zelden hebben wij de tijd 
genomen om uit elkaars ervaringen te leren. Deels heeft dit een structurele oorzaak: door de 
afhankelijkheid van subsidies brengen we graag de succesverhalen naar buiten, maar zwij
gen we liever over de mislukkingen. Terwijl we net daaruit heel veel kunnen leren. Ook wij 
hebben boter op ons hoofd: waarom kwam Vredeseilanden in 1985 bij de prospectie van zijn 
eerste project in Togo niet aankloppen bij Coopibo, dat toen al 25 jaar projectervaring had? 
Beide organisaties woonden op 5 km van elkaar, kwamen uit dezelfde christelijke achter
grond en waren beide lid van het NCOS. Het antwoord moet je niet alleen zoeken bij de ei
gengereidheid van Coopibo en Vredeseilanden op dat moment, maar ook bij de koepel NCOS 
en bij de overheid, die niets deden om die versnippering tegen te gaan. Er was geen evalua
tiecultuur, iedereen holde maar verder om zijn volgende subsidies veilig te stellen. 

Gelukkig zijn er ook tegenvoorbeelden. Toen in 1999 de orkaan Mitch door Nicaragua raasde, 
hebben de aanwezige Belgische NGO’s een kordaat front gevormd en een rehabilitatiepro
ject uitgevoerd waarbij de leerervaringen wel samengelegd zijn. Grotendeels door onze inzet. 
Jammer dat het Consortium 12.12 bij latere rampen niet op dat elan is doorgegaan. Haast net 
zo pijnlijk als het vastlopen van de vernieuwingsdiscussies binnen de Vlaamse NGOwereld, 
waarover verder meer. Nochtans hadden wij het goede voorbeeld gegeven door de krachten 
van drie organisaties te bundelen. 
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54 Partners voor het leven?
Nog een laatste punt: natuurlijk hebben wij ook vaak felle discussies gehad met partners. 
Tijdens een projecttraject werd en wordt er continu gedialogeerd, geëvalueerd, bijgestuurd 
en geherstructureerd. Dit kan alleen omdat we altijd zo dicht mogelijk op de bal gespeeld 
hebben, eerst met vrijwilligers ter plaatse en vanaf 1985 met landkantoren die permanent in 
communicatie stonden met Heverlee of Leuven. Noch Coopibo, noch Vredeseilanden, noch 
Fado hebben ooit partners zomaar laten vallen, tenzij bij structurele en grote fraude. Wan
neer we een partner kozen, was dat altijd met de intentie om een langdurige relatie aan te 
gaan. Vijf of zelfs tien jaar is steevast ons uitgangspunt geweest, en ook nadien was er altijd 
nazorg.

Een voetnoot met impact
Tijd voor conclusies. Van de katholieke bisdommen in de jaren 60 via de coöperaties en de 
revolutionairen van de jaren 70 en 80 tot de boerensyndicaten en recenter opnieuw de co
operaties, in de afgelopen 50 jaar is de partnerkeuze van Coopibo, Fado en Vredeseilanden 
sterk geëvolueerd. Omdat de tijdsgeest veranderde en we die ook begrepen, maar ook omdat 
we intern wel geleerd hebben uit mislukkingen én succesverhalen. 
 
Wanneer historici binnen 200 jaar terugkijken op de geschiedenis van de nietgouvernemen
tele ontwikkelingssamenwerking, dan zullen zij het fenomeen ongetwijfeld beschrijven als 
een voetnoot, aangebracht door een kleine voluntaristische groep met een missie om de 
wereld te verbeteren. Een haast onmogelijke taak in een tijdvak vol ongelijkheid, dictaturen, 
oorlogen en oneerlijke wereldhandel. Maar wanneer sommige historici dieper inzoomen op 
de geschiedenis van Vredeseilanden, dan ben ik ervan overtuigd dat ze zullen inzien dat 
we op bepaalde momenten, dankzij sterke partners en netwerken, wel degelijk een verschil 
gemaakt hebben. Anders gezegd, dat we regelmatig disproportioneel boven ons niveau ge
bokst hebben. En daar mogen we best fier op zijn.
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De wereld rond in 500 woorden
Om de rode draad te vinden in ons partnerverhaal, ben ik lang blijven rondhangen in Congo, 
Tanzania en Nicaragua. Maar daarmee doe ik heel veel mensen oneer aan. Collega’s in Noord 
en Zuid die de afgelopen 50 jaar al hun engagement, tijd, zweet en respect gestoken hebben 
in samenwerking. Duizenden ‘partners’ – individuen en organisaties! – die samen met Coopi
bo, Fado en Vredeseilanden aan de weg getimmerd hebben. 

Vanzelfsprekend telt ons boek meer verhalen. Rwanda bijvoorbeeld zou altijd een hoofd
stuk moeten hebben. Wat is daar massaal geëxperimenteerd en geïnnoveerd! Tot we er in 
1995 botweg buitengegooid zijn, omdat onze consequente houding pro dialoog de nieuwe 
machthebbers niet zinde. Het was trouwens niet de eerste keer dat ons zoiets overkwam. 
In 1972 schopte Idi Amin ons uit Oeganda. In 1982 moesten we Tunesië verlaten omwille van 
onenigheid over onze participatieve aanpak. In 1985 konden we ons werk in Indonesië niet 
meer verderzetten na een conflict met de gouverneur van Sulawesi. In Zimbabwe waren we 
in 1985 enthousiast op de kar van de volksrevolutie gesprongen. Projecten met enkele over
heidspartners liepen aanvankelijk als een trein, technisch en methodologisch, tot de politie
ke context verloederde. In 2005 werd onze lokale coördinator gearresteerd, onze middelen 
geconfisqueerd en eindigde het verhaal abrupt.   

In de vroege Coopibojaren erfden we een reeks projecten van de Internationale Bouworde 
en waren we nog actief in Suriname, Chili, Colombia en Venezuela. Maar onze LatijnsAme
rikaanse partnerverhalen situeren zich toch vooral in Costa Rica en Ecuador. In Costa Rica 
hebben we tot 2005 veel energie gestoken in netwerken rond biolandbouw, met impact tot 
op beleidsniveau. In Ecuador was onze partnerkeuze in de jaren 80 weinig succesvol. Linkse 
boerensyndicaten hadden een mooi discours maar misbruikten projectgeld vooral voor cli
entelisme. Daarna ging het de goede richting uit, vooral dankzij Sendas, een platform rond 
gender, en MCCH, actief in boerenwerk, commercialisatie en fairtrade. Al dat werk vertaalde 
zich uiteindelijk in brede netwerken met impact op het beleid. Coopibo en VECO waren en 
zijn merknamen in Ecuador!

Over het pionierswerk van Coopibo in Indonesië hadden we het al in het vorige hoofdstuk. 
Voor de rest van het Aziatische verhaal is vooral verder gebouwd op het werk van Fado. 

In Vietnam liepen een aantal succesvolle projecten, maar genereerden wij te weinig kritische 
massa om onze waarden van participatie en empowerment van onderuit waar te maken. In 
Indonesië groeiden jonge ngo’s uit tot belangrijke spelers rond duurzame landbouw. En eens 
te meer realiseerden we impact door geduldig te bouwen aan netwerken. Intussen loopt het 
verhaal verder via het ketenwerk, onder meer rond rijst, cacao, koffie, groenten en thee.

Terug naar Afrika. Over de beginjaren van Vredeseilanden in Togo hadden we het al, later 
kwamen daar ook Senegal en Benin bij. Met een grote diversiteit aan partners, met veel 
ups en downs wat betreft impact, maar met heel veel rijke uitwisselingsprojecten die onze 
campagnes inhoud en zichtbaarheid gegeven hebben. Van Man Bijt Hond tot onze eerste 
Mountainbike Classic. Intussen draait het ook in WestAfrika rond filières, vooral bananen 
en rijst. We komen er nog uitgebreid op terug.
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59Dialoog en participatie waren de pijlers van ons prilste projectwerk. Maar al snel kwam de 
kernvraag: hoe kunnen we het project- of partnerniveau overstijgen om door te dringen tot 
echte structurele veranderingen? Tot reële en blijvende impact op het leven van boeren en 
boerinnen? Tientallen jaren hebben we ons suf gezocht naar antwoorden. De politiek wou wel 
luisteren, maar zelden handelen. Daarom pakken we het nu anders aan. 

Jan Aertsen

De kloof
Bruggen bouwen, het woord kwam recht uit het ideeëngoed van Pater Pire. In de jaren 70 
en 80 stonden zowel dialoog (Vredeseilanden) als participatie (Coopibo) centraal in onze 
aanpak. Maar er was één brug die ontbrak: die naar de politieke krachten die een maatschap
pij structureel en blijvend kunnen veranderen. Zelfs succesprojecten zoals RundaTaba in 
Rwanda of Tana Toraja in Indonesië bleven aan het eind verweesd achter. Lobbywerk, de in
tentie om iets op de agenda van beslissers te krijgen, zat niet ingebakken in ons projectwerk. 
Af en toe waren er onder onze LatijnsAmerikaanse partners wel boerensyndicaten die het 
pad van de dialoog verlieten voor het conflictmodel, maar hun impact was beperkt. 

Even dachten we dat de keuze om in Tanzania en Nicaragua de kant te kiezen van revolutio
naire volksregeringen voor een ommekeer kon zorgen. Al snel bleven we achter met een fikse 
kater. Ook de opzet om met programma’s te werken in plaats van projecten – door Coopibo 
voor het eerst toegepast in Tanzania – had weinig impact op het aspect beleidsbeïnvloeding. 
Nergens gaapte er zo’n diepe kloof als in Zaïre/Congo in de jaren 80: op het terrein zijn we 
bezig met ossentractie en vermarkting, in Brussel doen we mee met de felle antiMobutu
campagnes van 11.11.11. Er zat geen levenslijn tussen onze projectpraktijk in het Zuiden en 
onze ideologische boodschap. We riepen wel politieke slogans, maar we konden die niet 
onderbouwen met ons basiswerk.

Lichtpunten
In de jaren 90 engageren we ons in Vlaanderen verregaand in gemeenschappelijke NGOcam
pagnes, zoals de Hongercampagne (1992) of Vierkant voor Afrika (1996). Met onze expertise 
rond landbouw en voedsel brengen we veel inhoud en getuigenissen aan, maar de kloof blijft 
gapen. 

Waren er dan in die periode geen lichtpunten? Toch wel. Vredeseilanden waagt zich in de 
studentenwereld en staat aan de wieg van Student Aid. Gedurende enkele jaren slaagt de 
jeugd erin om met een frisse multimediale aanpak niet alleen studenten te mobiliseren en 
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te sensibiliseren, maar zelfs de NGOwereld even op te schrikken (helpt hulp?). Coopibo 
smijt zich voluit in de tentoonstelling Wit over Zwart, die voor heel wat deining zorgt. Niet 
alleen het miserabilistische beeld van Afrika in onze maatschappij en in onze media wordt 
in vraag gesteld, de campagnebeelden van de NGO’s zelf ondergaan hetzelfde lot. Ook de 
kunst en cultuurprojecten van Vredeseilanden bereiken met de regelmaat van een klok een 
gelijkaardig effect. En dan is er nog die heldere Vredeseilandenstunt, tien jaar vooruit op 
zijn tijd: de oprichting van Kauri, een dialoogplatform tussen bedrijfsleven en NGO’s. In de 
gedaante van zijn opvolger The Shift is dit platform nog steeds relevant en spraakmakend. 

Een speciale vermelding verdient ons bijzonder sterk politiek werk rond de burgeroorlog in 
Rwanda. Coopibo, Vredeseilanden en SOS Faim slaan de handen verregaand in elkaar, ne
men de leiding in de crisiscel van 11.11.11 en belanden in een maalstroom van gebeurtenissen. 
Opgemerkte standpunten, manifestaties en persconferenties brengen ons tot aan de de
battafel van de grote televisiesolidariteitsactie. En belangrijk: al dat werk was voor een keer 
wel gestoeld op de kennis van onze ‘witte’ en ‘zwarte’ kaders ter plaatse en op ons breed 
netwerk in Rwanda en in de vluchtelingenkampen. We gooiden letterlijk alles in de strijd 
wat we hadden: geld, mensen, tijd, … We probeerden bruggen te bouwen, maar dat was niet 
simpel in zo’n gepolariseerde context. Rwanda mochten we niet meer in, maar de kiemen 
voor de fusie waren gelegd. 

Inspiratie voor het dichten van de kloof halen we bij Handicap International, de NGO die 
in 1997 de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Op het terrein zijn ze bezig met de gruwelijke 
letsels die achtergebleven landmijnen veroorzaken, op internationale fora pleiten ze met 
daadkracht voor een ban op landmijnen. Van coherentie gesproken. 



61Van spagaat …
De echte ommekeer komt er na de fusie. Al baart de slottekst op het grote congres in Benin 
aanvankelijk maar een piepklein muisje. Letterlijk staat er het volgende: ons doel is “het 
verhogen van de negociatiecapaciteit van boeren en boerinnen”. Op dat congres valt wel het 
nieuwe sleutelwoord: approche filière. Daarmee hebben we een concept vast dat de potentie 
heeft om de kloof tussen de projectpraktijk op het terrein en de politieke ambities van de 
organisatie te overbruggen. Al duurt het nog een aantal jaar voor we die doelstelling helder 
krijgen en een oplossing vinden voor de ‘spagaat van het Vredeseilandenmanneke’, een ver
wijzing naar de cultuurverschillen tussen het ‘politiekere’ Coopibo en het meer op creativiteit 
gerichte Vredeseilanden.   

… naar SOM
Na veel zoeken brengt het SOM (Strategisch Orientatiemodel) soelaas. Structurele ver
andering staat helemaal bovenaan. Daarvoor hebben we lobbywerk en mobilisatie nodig, 
die moet komen van onze netwerken en partners en van ons sterk afgelijnd veldwerk. De 
implementatie is echter een werk van lange adem: organiseren van regionale en landelij
ke seminaries, aanwerven en opleiden van lobbykaders, en vooral leren, leren, studeren, … 
Met bitter weinig resultaten in het begin. Vooral in het Zuiden hapert de aanpak. Sommige 
medewerkers lopen verloren en vaak is er nog te weinig voeding vanuit het veldwerk. We 
blijven steken op het verhogen van de landbouwproductie of op de klassieke gevechten van 
boerenorganisaties voor meststoffen, krediet of zaaigoed. Intussen levert ons werk binnen 
de werkgroep landbouw van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) en de Bel
gische Coalitie Tegen De Honger wel steeds meer expertise op om het thema voedselsoeve
reiniteit op de Belgische politieke agenda te krijgen. Naar stijl en aanpak een toonbeeld van 
dialoog en bruggen bouwen.

… naar ketenaanpak
Tot 2010 duurt het voor iedereen op de nieuwe lijn zit en het begrip ‘ketenaanpak’ of ‘Value 
Chain Approach’ overal goed begrepen is. Wat houdt het in? Participatie blijft het vertrek
punt, niet alleen van boeren en boerenorganisaties, maar ook van andere actoren binnen de 
keten van een bepaald product. In jargon gaat het dus om een multistakeholderdialoog, bij 
voorkeur gedragen door een dynamische boerenorganisatie. Bedoeling is om te komen tot een 
diepgaande, gedeelde analyse van de keten en een opsomming van de pijnpunten. Elk project 
hoort zijn eigen SCA of ‘Structural Change Agenda’ te hebben: een omschrijving van wat men 
veranderd wil zien. Op die manier is het politiek werk – naar overheden, banken, bedrijven of 
andere actoren binnen de keten – van bij het begin ingebakken. Eindelijk is er een rechtstreek
se lijn mogelijk van boerenwerk op het terrein naar lobbywerk bij een hogere instantie. 

Aan de ene kant van de kloof was er ons pro
jectwerk. Degelijk, onderbouwd, participatief. 
Maar zonder de meer globale impact die we 

verhoopten. Zelden of nooit geraakten we aan 
de andere kant, hoe hard we daar ook onze 

politieke slogans stonden te roepen. 
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Kaaitheater en rijst
Tijd voor voorbeelden. Absolute top in die aanpak is het politieke werk in Vlaanderen rond 
de Foodture. Niet voor niets wijden we er verder een volledig hoofdstuk aan. In een lange 
aanloop kwam de autoriteit van Vredeseilanden steeds meer bovendrijven en werd het ver
trouwen gewonnen van grote koepels als Fevia, Comeos en Boerenbond. Een gezaghebbend 
boek, verrassende tafelgesprekken en nog een hele reeks tussenstappen brachten ons eind 
2015 met veel schoon volk uit de Belgische voedingssector naar het Kaaitheater. De ware 
kern van ons verhaal, verpakt in een ontroerende en beklijvende schoonheid!

Het koffie en rijstverhaal in Noord en ZuidKivu hebben we in een eerder hoofdstuk al 
verteld. In WestAfrika zetten we in op rijst. Het lokale potentieel is groot, zelfvoorziening 
is geen utopie. Maar toch behoren de landen van Ecowas (Economic Community of West 
African States) tot de grootste rijstinvoerders ter wereld. Allemaal hebben ze een nationaal 
rijstplan richting zelfvoorziening, maar de obstakels zijn enorm. Te veel invoerders verdienen 
goed geld en zijn niet overtuigd dat zoiets met lokaal geteelde rijst ook kan. Waarschijnlijk 
hebben we onze politieke lat met dit project te hoog gelegd. Maar in Niger en Burkina Fasso 
hebben vrouwen dankzij een sterke focus op kwaliteit hun inkomen verhoogd en in Benin 
kregen ze zelfs het bezoek van de grote baas van Colruyt… 

Ritter en Mars
Samenwerken met bedrijven en multinationals die stappen willen zetten naar duurzaam
heid maakt een belangrijk onderdeel uit van onze aanpak. In Nicaragua hebben de 400 boe
ren van La Campesina in 2014 hun eerste grote contract binnengehaald: 157 ton cacao voor 
het Duitse chocoladebedrijf Ritter. Jaren van volgehouden werk rond kwaliteit en duurzame 
teeltpraktijken hebben eindelijk wat opgeleverd. Ook andere kopers zijn intussen benaderd. 
Anders gezegd: “de negociatiecapaciteit van de boeren is drastisch verhoogd…”
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In Honduras hebben de boeren van ASOFAIL bewezen dat ze met ecologische teelttech
nieken perfect in staat zijn om kwaliteitsvolle groenten te leveren aan de warenhuisketen 
Walmart. In Vietnam hebben kleine theeboeren nieuwe vormen van samenwerking uitge
test met een groot theebedrijf. Tegelijk verkopen ze hun thee onder een eigen merknaam 
in lokale winkeltjes. In Indonesië hebben we na jarenlange contacten een samenwerking 
opgestart met Mars. Wij selecteren ‘cacaodokters’ die van Mars de noodzakelijke technische 
training krijgen om lokale boeren te begeleiden. Er zijn duidelijke prijsafspraken met Mars 
en de boeren beschikken over een systeem waarmee ze dagelijks op hun smartphone de 
wereldmarktprijs kunnen checken. 

Versnippering
Toch nog een kritische noot. Om bruggen te bouwen moet je als kleine NGO durven samen
werken. Op zoek gaan naar hefbomen die je beleidsimpact exponentieel kunnen vergroten. 
De waarde van inzetten op allianties, consortia, koepels en gemeenschappelijke campagnes 
is een constante geweest in de lange geschiedenis van Coopibo. Wij waren inspirator voor In
tercodev (de koepel van NGO’s met coöperanten), hofleverancier voor Iteco (de vorming van 
NGOcoöperanten), tien jaar lang secretariaat voor Coprogram (de NGOfederatie) en altijd 
een van de meest actieve leden van de koepel NCOS/11.11.11. Vredeseilanden zette Student 
Aid op de rails en samen hebben we ons 100% gesmeten in de organisatie van Vierkant voor 
Afrika: 25.000 mensen op een evenement in thuisstad Leuven, dat was ongezien voor de 
NoordZuidbeweging en een flinke opsteker twee jaar na de solidariteitsdip omwille van de 
Rwandacrisis. 

Even prominent was onze inbreng in de Hcampagne en Worldshake, onder meer met sterke 
visieteksten en authentieke getuigenissen uit het Zuiden. Nog prominenter was onze bij
drage aan de vernieuwingsbeweging die daarop volgde. Daaruit groeide het kwaliteitsblad 
MO*, maar dat was ook het enige echte resultaat. Onze eigenste Rob Adriaensen zwoegde 
zich een breuk om NGO’s uit hun kot te krijgen en schotten af te breken, maar het mocht 
niet baten. Haast iedereen verschool zich achter ‘zijn eigen identiteit’ en de versnippering 
van het Belgische NGOlandschap bleef overeind. 

Ik ben verkocht
Dan maar gerichter samenwerken, dachten we. Inspiratie haalden we bij het Engelse model 
van Fairtrade Towns. Ook Max Havelaar en Oxfam Wereldwinkels waren meteen verkocht 
en samen bouwden we een ijzersterke campagne met bergen creativiteit, zichtbaarheid en 
stunts. Internationaal werkte de campagne met vijf criteria. In België is daar onder impuls 
van Vredeseilanden een zesde aan toegevoegd om expliciet de brug te slaan tussen fairtra
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We hebben in onze geschiedenis vele brug
gen gebouwd. Maar de droom van een 

sterk Vlaams ngohuis met complementaire 
kamers om een stevige boodschap van 

solidariteit in de Vlaamse samenleving te 
pompen is er nooit gekomen.

deproducten uit het Zuiden en ‘eerlijke’, lokale productie in het Noorden. In 2007, toen ook 
11.11.11 zich aansloot, werd ‘Ik ben verkocht’ verzelfstandigd tot FairTradeGemeenten. Mo
menteel zijn er in Vlaanderen 170 gemeenten op de kar gesprongen. Nog eens 75 zijn volop 
bezig met de erkenningsprocedure.  

De veer breekt
Intussen waren de Vlaamse NGO’s een Coalitie tegen de Honger gestart. Twee jaar cam
pagne voeren rond voedselsoevereiniteit en landbouw in Afrika, dat was de opzet. Maar in 
het voorjaar van 2008 barst de voedselcrisis uit. In dertig landen zijn er straatrellen, bij de 
FAO en de VN en de Wereldbank breekt paniek uit. In Vlaanderen neemt Vredeseilanden de 
leiding met een tiental opiniestukken in De Standaard, De Morgen en De Tijd. Allemaal gaan 
die over duurzame landbouw, over de positie van boeren en boerinnen en over de noodzake
lijke structurele veranderingen. Wij trekken naar Rome en naar de Wereldbank, Dirk Barrez 
is onze vaste copywriter en haast dagelijks staan we in de krant en komen we op radio of te
levisie. De adrenaline giert door het huis. Eindelijk wordt onze expertise breed gewaardeerd. 
Tot …

Tot een braaf interview met mij in De Morgen plots het kot overhoop zet. Enkele cassante 
maar eerlijke uitspraken over mislukte projecten en gebrek aan samenwerking in de sector 
veroorzaken een storm aan bitse reacties in het Belgische NGOwereldje. Jaloezie en frus
tratie slaat bij sommigen om in scheldpartijen en chantage. Onze pas aangestelde directeur 
kijkt het verbijsterd aan. Dat ons optreden voor naijver zou zorgen, daar konden we ons iets 
bij voorstellen. Maar hadden we al onze expertise en menselijk kapitaal dan onder de mat 
moeten steken? Terwijl organisaties als BBL, Trias en zelfs de Boerenbond, VOKA en VBO 
respect tonen voor onze standpunten, begrijpen een aantal NGO’s niet dat samenwerken 
vanuit een specialisatie inhoudt dat je scoort en laat scoren. 

De samenwerkingsveer breekt. In 2010 hebben we gas teruggenomen in het Vlaamse 
NGOlandschap en zijn we op zoek gegaan naar Europese verankering en naar andere sa
menwerkingsverbanden. Een beweging die ook naadloos aansluit bij onze ‘Value Chain Ap
proach’ die stilaan op kruissnelheid komt. 
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VAN ESCORTDAMES 
TOT STRAFFE  
MADAMMEN





69Wanneer begin jaren 80 binnen Coopibo enkele straffe madammen hard op tafel kloppen, 
valt de frank. Het genderthema wordt structureel verankerd in de organisatie, en dat blijft 
ook na de fusie zo. Het zou dan ook afbreuk doen aan de strijd die hiervoor geleverd is om dit 
geen apart hoofdstuk te geven. 

Jan Aertsen

Escortdames
In de jaren 60 en 70 had elk Coopiboproject wel een luikje animation féminine, met lokale 
animatrices of bevlogen genderpioniersters en soms ook echtgenotes van coöperanten die 
zich uit de naad werkten rond het vormen van vrouwengroepen. Heel geleidelijk schoven de 
thema’s op van voeding, gezondheid en familieplanning naar een eigen inkomen voor boer
innen. Maar ondanks het grote engagement bleef de aanpak vaak amateuristisch. De tijds
geest maakte het ook niet eenvoudig. In Rwanda experimenteerde het project RundaTaba 
naarstig rond de participatie van plattelandsvrouwen, maar toen in 1978 rond gender een 
Afrikaans seminarie op ministerniveau werd opgezet, werden de Coopiboanimatrices offi
cieel aangemaand om op de slotsessie en vooral op de receptie aanwezig te zijn. Stuk voor 
stuk kregen zij van de  uitsluitend mannelijke! – ministers van Familie en Gezin de vraag om 
als de eerste de beste escortdames een uitje te maken naar het toen bruisende Kinshasa … 

Ethiek vs klassenstrijd
Twee diepgaande incidenten zouden het thema gender uiteindelijk verankeren als een kern
waarde van Coopibo. Begin jaren 80 was er een langdurig en slopend conflict tussen toenma
lig coördinator Bob Hendrickx en een aantal latino’s binnen de organisatie. Voor die laatsten 
stond de klassenstrijd en het gevecht tegen het Amerikaanse interventionisme centraal, 
terwijl de Vlamingen een aantal ethische vragen niet zomaar opzij wilden schuiven. Het 
conflict spitste zich toe op het project Boavita in Colombia. Eigenlijk was het een mislukte 
partnerkeuze, want in deze zogenaamd progressieve parochie bleek iedereen het met ie
dereen te doen, de pastoor incluis. Gemakkelijke seks door ongelijke machtsverhoudingen 
vanwege jonge onervaren coöperanten zonder lief bracht wel vaker histories mee die leiden 
tot reputatieschade voor het project en voor de organisatie. Laten we ook niet vergeten dat 
alle communicatie nog per brief gebeurde, waardoor de reactie vanuit het hoofdkantoor in 
Heverlee vaak hopeloos te laat kwam. 

In dit conflict won Bob het wat betreft de ethische vragen en de latino’s wat betreft de keuze 
voor volkspartners, maar het debat rond de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen 
en vrouwen stond meteen wel op scherp. Al bleef het zoeken en tasten om het lacherige 



70 sfeertje tijdens discussies rond gender eruit te krijgen, laat staan de stap te zetten van the
orie naar praktijk. Niet onbelangrijk: Coopibo was gegroeid uit een christelijke context die op 
dat moment nog volop worstelde met de moeizame seksuele moraal (en de gelijklopende 
vrouwenonderdrukking) binnen de katholieke kerk enerzijds, en anderzijds de snelle maat
schappelijke evoluties na mei 68.

Arm-rijk vs man-vrouw
Een tweede conflict zorgde voor een kentering. Ik had het in vorige hoofdstukken al over de 
Coopibotraditie van studiesessies, een drie weken durend open debat met iedereen die er 
binnen de organisatie toe deed. Tijdens de sessie van 1982 was gender opnieuw een van de 
thema’s. En opnieuw kwam de vraag op tafel naar onze prioriteit: de klassentegenstelling 
rijkarm of de strijd tegen de ongelijkheid manvrouw. Magda Aelvoet en andere vrouwen 
waaronder enkele felle latina’s schudden toen een verpletterend pleidooi uit hun mouwen 
voor een professionele invulling van het thema gender. Hun argumenten waren zo bevlogen 
en onderbouwd dat de weg openlag voor een sterke inhoudelijke en methodische aanpak. 
Centraal daarbij was de idee dat alleen de integratie van gender in alle andere domeinen van 
de organisatie zou kunnen verhinderen dat het thema afgezaagd zou raken of in de margi
naliteit zou belanden. 

Overal kwamen er geschoolde genderverantwoordelijken, in elk project en continu op het 
hoofdkantoor. In elke visieoefening, planning, evaluatie of budgetbespreking kreeg gender 
haar terechte plaats. In 1985 koos de organisatie voor boerinnen als belangrijkste doelgroep. 
Activiteiten en methodieken waren er vooral op gericht om hen een inkomen te bezorgen en 
op die manier een meer gelijkwaardige positie. In 1989 had Coopibo als eerste NGO in Europa 
een heus genderbeleidsplan, het resultaat van 15 jaar zwoegen en experimenteren en door
zetten. Het blonk uit in coherentie en zou vandaag nog altijd overeind blijven. Misschien ver
tel ik het een beetje te schoon, alsof er niet gevloekt en afgezien is, met regelmatig gemiste 
kansen en mislukte projecten. Maar het globale verhaal is te straf en te mooi om het te laten 
ondersneeuwen door het dagdagelijkse geploeter en gesakker. 

Elke vrouw 1000 Rwandese Frank
Om het wat concreter te maken wil ik vier voorbeelden aanhalen. Voor het eerst keer ik terug 
naar Rwanda. Rond het jaar 1990 zette Béatrice Umutesi in Gitarama een vrouwenbewe
ging op, quasi zonder extra subsidies en buiten haar loon in een ander Coopiboproject om. 
Deze boerinnenbeweging ging radicaal voor een stuk financiële autonomie van haar leden. 
“Elke vrouw 1000 Rwandese Frank eigen inkomen per maand”, dat was het doel. Evident 
was dit allerminst in een traditionele landbouweconomie waarin vrouwen proportioneel heel 

De argumenten van Magda Aelvoet 
en enkele andere vrouwen waaronder 
enkele felle latina’s waren zo bevlogen 
en onderbouwd dat de weg openlag 

voor een sterke inhoudelijke en metho
dische aanpak van het genderthema.
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veel werk verzetten, maar het cash inkomen van koffie en bier bijna uitsluitend bij de man 
terechtkwam. Bovendien was areaaluitbreiding onmogelijk (een van de oorzaken van de ge
nocide). Dus was er maar één optie: creatief op zoek gaan naar alle mogelijke economische 
opportuniteiten: verkopen langs de weg, mestvarkens in een gat in de grond, bier afschooien 
of achterhouden van je eigen man of hem met seks chanteren, enz... Zelfs met dat laatste 
kwam Béatrice weg in haar felle speeches tijdens grote 8 meibetogingen. De beweging was 
zo diepgaand en krachtig dat na twee jaar van de 3000 leden 90% haar doelstelling behaal
de. Een vrouwenrevolutie leek in de maak, maar toen volgde die vreselijke oorlog en genoci
de. Al vocht Béatrice dapper verder met kredietprogramma’s voor vrouwen in de vluchtelin
genkampen in OostCongo. Spijtig genoeg is haar aanpak veel te weinig gedocumenteerd, 
waardoor we hier te weinig uit geleerd hebben en enkel de mythe van een extreem charis
matische, eigenzinnige en vrolijke Sankaraadepte overbleef.

Latinapower
Ook onze LatijnsAmerikaanse collega’s zorgden voor een enkele in het oog springende ver
wezenlijkingen. In Ecuador ontstond in de jaren 90 vanuit een vrouwenproject een gender
dienstencentrum. Vervolgens groeide Sendas uit tot een aanspreekpunt voor het hele con
tinent en dat op verschillende vlakken: van analyse en methodische aanpak tot vertaalslag 
naar beleidsbeïnvloeding. Vooral dat laatste, de band tussen sensibilisatie en politiek werk, 
was een wezenlijk onderdeel van de Sendasaanpak. Denken we maar aan de participatie 
van vrouwen in het opstellen van de gemeentelijke budgetten. Zoiets was natuurlijk onmo
gelijk zonder enkele hele sterke vrouwen in het team!



72 Het tweede voorbeeld van latinapower staat reeds vermeld in het hoofdstuk over partners: 
hoe op een bepaald moment al onze 12 Nicaraguaanse deelprojecten met de boerenvakbond 
UNAG geleid worden door vrouwen. Minstens even straf!

Andermaal Congo
In de jaren 90 kwamen boerenorganisaties in OostCongo tot het besef dat boerinnen andere 
analyses maken en andere prioriteiten hebben dan boeren. Zo ontstonden binnen coöpera
ties en boerenvakbonden aparte vrouwenafdelingen. De stevige dynamiek die hieruit groei
de leidde tot de oprichting van de boerinnenbond Lofepanoki. Al snel met 20.000 actieve 
leden en een rist spraakmakende activiteiten. Na enkele jaren vergrootte de organisatie haar 
ambities om niet enkel in de provincie NoordKivu maar ook op nationaal vlak impact na te 
streven, wat zich vertaalde in de nieuwe naam Lofepaco.

De Nederlandse NGO Agriterra was de eerste om de jonge organisatie middelen aan te rei
ken om activiteiten op touw te zetten, wij volgden. Niet toevallig lag de klemtoon vanaf de 
eerste jaren op vorming. Een pakket van negen modules voor versterking van leiderscapa
citeiten bood aan vele honderden vrouwen een totaal nieuwe kijk op het leven en hun rol 
daarin. In het vormingscentrum Mandimba kregen de boerinnen landbouwtechnische ba
gage mee. Spaaractiviteiten groeiden inmiddels uit tot een zelfstandige, door de Nationale 
Bank erkende spaar en kredietcoöperatie, één van de weinige in de regio die het aandurven 
landbouwkrediet te geven

Opmerkelijk is dat tot op vandaag de dag Lofepaco op haar eigenheid staat en weigert toe 
te geven aan de niet aflatende druk vanuit de provinciale en nationale federaties om bij hen 
aan te sluiten. Zij willen zich als rurale vrouwen zelf organiseren tot op nationaal niveau, om 
dan vanuit een positie van gelijkwaardigheid de samenwerking aan te gaan met de overwe
gend mannelijke boerenorganisaties. Een straffe visie van straffe madammen.  

Zwart op wit stond het in een evaluatierapport van South 
Research: “dat we consequent en zonder onderbreking op 
de vastgeroeste nagel van de genderverhoudingen bleven 

kloppen, was onze grootste troef”. Het spectaculairste resultaat 
was te zien in macholand Nicaragua: op een bepaald 

moment worden alle twaalf afdelingen van UNAG waar wij 
mee werken geleid door sterke vrouwen. 



PIONIEREN IN  
VLAANDEREN





75Het moet de memorabele Algemene Vergadering van Coopibo in 1985 geweest zijn. Er loopt 
een sessie over de kwalijke gevolgen van het Europese landbouwbeleid in het Zuiden. Waarop 
een aantal van onze partners ons een spiegel voorhouden: “wat doen jullie in België om de 
landbouw te verduurzamen?” We slikken. Treuzelen. Om dan toch in gang te schieten. En 
dertig jaar later met opgeheven hoofd in diezelfde spiegel te kijken.

Jan Aertsen en Gert Engelen

Op slot
De vraag van onze partners was terecht. Het besef drong door dat we met ons landbouw
verhaal ook in eigen land een opdracht hadden. Hoe we dat moesten aanpakken, dat wisten 
we niet meteen. De context is ook zo anders, met slechts 1% van de bevolking actief in de 
landbouw en een gigantisch verschil in opleidingsniveau, technologie en inzet van kapitaal.
Pas in 1992 zijn we echt van start gegaan met een verkenningsronde van het toenmalige 
landbouwlandschap. We praten met een twintigtal sleutelpersonen, van boeren tot ambte
naren. En natuurlijk ook met de pioniers van de biolandbouw. Eerste vaststelling: de land
bouwsector zit ‘op slot’ en de sleutel ligt bij de Boerenbond. En daar geraken we niet binnen. 
Willen we iets veranderen, dan moeten we gaan samenwerken met de alternatievelingen of 
zelf nieuwe alternatieven op gang trekken.

Voedselteams
Voor ons eerste project brengen we een tiental boeren in het Pajottenland samen om hun 
hoeveproducten met zo kort mogelijke ketens te verkopen. De volgende stap is een program
ma in landbouwscholen. Want jong geleerd is oud gedaan. Het lukt ons om in te breken in de 
lessen van een behoorlijk aantal scholen, maar echte impact op de focus op rendabiliteit en 
technologie hebben we niet. Sociale en ecologische aspecten blijven randfenomenen en een 
tip van de sluier oplichten kan alleen dankzij een aantal geëngageerde leerkrachten.

Dan maar inspiratie opdoen in Japan, bij het Seikatsusysteem, en ook bij de groentenabon
nementen van de biologischdynamische landbouw in Nederland. Het eerste voedselteam 
gaat van start in 1995 en ook Wervel en Elckerik Leuven trekken de kar. Rechtstreeks (bio)
groenten kopen krijgt vervolgens een boost door de gekkekoeienziekte en de dioxinecrisis. 
Op een paar jaar tijd tellen we in Vlaanderen 50 teams die allemaal draaien op vrijwilligers. 
Coopibo en later Vredeseilanden hebben vele jaren zorg gedragen voor de jonge beweging, 
tot ze in 2005 op haar eigen benen gaat staan. 







78 In dezelfde jaren trekken we nog heel wat projecten op gang. Zoals de coöperatie Hartenboer, 
die vandaag 30 producenten telt, verspreid over Limburg en VlaamsBrabant. Of de coöperatie 
HagelandsHaspengouwse Veeboeren. Jarenlang hebben we ook meegewerkt met Boerderij De 
Brabander, een sociale werkplaats met een tuinproject en een bakkerij. Ook in het Meetjesland 
en het Brugse Ommeland waren we actief, en in HeistopdenBerg stonden we mee aan de 
wieg van de eerste bioboerenmarkt in Vlaanderen. Het versterken van de biologische tak van 
de landbouwsector is trouwens iets wat we altijd ter harte genomen hebben, van de promotie
campagne ‘Bio dicht bij Huis’ tot het meewerken aan de oprichting van de koepelorganisatie 
Bioforum.

Van de grond tot in je mond
Eind jaren 90 begint ook de onderzoekswereld zich te interesseren voor deze ontwikkelingen 
en stappen we mee in een project van twee universiteiten. Het is een van de eerste multi
disciplinaire studies waarbij landbouweconomen aan tafel gaan zitten met sociologen. Doel 
is om de vinger te leggen op de onderliggende maatschappelijke trends en om het economi
sche potentieel van al deze alternatieve projecten te bekijken. Het levert enkele vuistdikke 
wetenschappelijke rapporten op, maar wat vooral bijblijft is het prachtig vormgegeven boek 
‘Van de Grond tot in je Mond’. Honderden foto’s begeleiden de heldere teksten over al die pi
oniersprojecten in Vlaanderen. Met dat boek hebben we ons op de Belgische landbouwkaart 
gezet en op de landbouwbeurs mogen we een exemplaar overhandigen aan Prins Filip. 

Boerensyndicaat
Jarenlang hebben we geprobeerd om de meest alternatieve boerenvakbond van Vlaanderen, 
het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC), te versterken. Wat visie betreft zaten we zeker op de
zelfde lijn. Beide droomden we van radicale veranderingen in de landbouw en zetten we ons 
fel af tegen een geïndustrialiseerd landbouwsysteem in de greep van banken en technologie. 
Jammer genoeg heeft dat weinig opgeleverd. Het VAC is zo goed als geïmplodeerd en daar
mee hebben alternatieve boeren geen onderdak meer, behalve Bioforum voor de bioboeren.

De politieke toer op
Omdat onze projecten kleine eilandjes blijven, veranderen we van strategie. We hopen dat 
we met al die alternatieve maar levensvatbare initiatieven voldoende bewijsmateriaal kunnen 
vergaren om de beleidsverantwoordelijken te overtuigen een beleidskader te scheppen dat al 
die projecten de wind in de rug geeft. En nog ambitieuzer: dat bijkomende regelgeving er voor 
zal zorgen dat ook de mainstream landbouw aan bepaalde duurzaamheidscriteria moet be
antwoorden. We trekken naar Vlaamse en Europese politici en zelfs naar internationale fora 
en voedseltoppen. Over het Europees landbouwbeleid hebben we in wisselende coalities 

In de jaren 90 zetten we mee onze  
schouders onder een aantal korteketen

projecten. Met Voedselteams als mooiste 
resultaat. Maar we willen meer. We willen 

morrelen aan de structurele pijnpunten 
van de landbouwsector.
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met NGO’s en milieuorganisaties tientallen positieteksten geschreven. Tijdens tientallen 
seminaries in het Europese Parlement, in het Belgische Egmontpaleis en in de Europese 
hoofdsteden waar de ministerraden voor Landbouw plaatsvinden, hebben we ons punt ge
maakt. Maar tot wezenlijke systeemveranderingen heeft dat niet geleid.

Kleine nuancering: al dit gewroet samen met vele anderen heeft er mee voor gezorgd dat de 
enorme uitdagingen op vlak van duurzaamheid nu voor iedereen zichtbaar zijn. Er is vandaag 
een brede eensgezindheid over cruciale bedreigingen zoals klimaat, biodiversiteit of bodem
degradatie. Die eensgezindheid was er voor de voedselcrisis van 2008 niet. Het politieke 
discours is op 10 jaar tijd helemaal doordrongen geraakt van duurzaamheidsterminologie. 
Helaas verandert dit nog te weinig in de praktijk. De milieuimpact van ons voedselsysteem 
blijft veel te hoog en men redeneert nog veel te weinig vanuit kringlopen. En het inkomen 
van de boer? Dat blijft maar dalen… 

Stijlvolle lobby
Toch mogen we de sterke momenten niet vergeten. Toenmalig premier JeanLuc Dehaene 
noemde onze actie rond het recht op adequate voeding de meest stijlvolle die hij in zijn carri
ère had meegemaakt. Een kunstenaar had voor ons vier prachtige ruwe schalen in aardewerk 
gemaakt. De vier verschillende aardse kleuren stonden symbool voor de vier continenten. In 
plaats van het zoveelste eisenpakket voor te lezen, hebben we de kunstenaar gevraagd een 
gedicht te brengen over de landbouw en hoe die onze verbondenheid met de aarde weer
spiegelt. De premier was onder de indruk en België heeft binnen de FAO zijn steun verleend 
aan een gedragscode rond het ‘Recht op adequate voeding’. Een gedragscode die nog steeds 
vrijwillig en niet afdwingbaar is…

Zo vredelievend ging het er niet altijd aan toe. Tijdens de Wereldvoedseltop in 2005 in Rome 



was er voor alternatieve boerenorganisaties geen mogelijkheid om op de onderhandelingen 
te wegen of naar de media te stappen. Daarom zijn we met een twintigtal boerenleiders naar 
de perszaal getrokken. Voor het oog van tientallen camera’s werden we meteen opgepakt en 
weggeleid.  

Afrikaanse lobby
‘Advancing African Agriculture’ was een project om de stem van de Afrikaanse boerenorgani
saties binnen te brengen in de Europese instellingen. Om de gigantische contradictie aan te 
klagen tussen het beleid van ontwikkelingssamenwerking, landbouw en handel. Want dum
pingpraktijken met Europese producten verstoren de lokale landbouw en steken stokken in 
de wielen van vele projecten die met Europees geld worden gefinancierd. Samen met enkele 
andere NGO’s is het ons gelukt om dit thema op de agenda te krijgen. Na twee jaar wroeten 
was er luisterbereidheid. Maar geen structurele veranderingen. 

Bedrijven in beeld
Sinds 2005 zijn we een nieuwe richting gaan verkennen. De politiek hinkt achterop en het 
zijn de bedrijven die de touwtjes van de voedingssector in handen hebben. Dus komen zij 
nadrukkelijk in beeld als potentiële gespreks en projectpartners. Al duurt het nog jaren voor 
we een eerste pilootproject in gang kunnen trekken. Het is uiteindelijk Colruyt dat de spits 
afbijt. Gedurende enkele jaren verkoopt de retailgigant rijst uit Benin, voorafgegaan door 
jarenlang zwoegen in de Afrikaanse hitte om een kwaliteitsproduct te kunnen leveren dat 
aan de hoogste Europese standaarden voldoet. Zonder gebroken rijstkorrels, zwarte punt
jes of steentjes. Van bij de start was het de bedoeling de rijst ook elders in WestAfrika te 
promoten, om aan te tonen dat lokale boeren best in staat zijn om tegengas te geven tegen 
de massale rijstimport uit Azië. Dat was ook de boodschap van een high level missie naar 
de regio, met onder meer Marianne Thijssen, Jef Colruyt, Piet Vanthemsche en veel ander 
schoon volk en vooral veel pers.

Sindsdien zijn verschillende ZuidNoordketens opgezet, onder meer rond Peruviaanse as
perges, Indonesische rijst, Congolese koffie en Senegalese bananen. Heel vaak met Colruyt, 
maar ook met andere importeurs of verwerkers. Met deze projecten willen we aantonen dat 
de kleinschalige familiale landbouw in staat is om op een kwalitatieve en duurzame manier 
te produceren en aan de Europese kwaliteitsstandaarden kan voldoen. Op die manier ver
sterken we de boeren ook om de lokale markt en vooral de groeiende steden te bevoorraden. 
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de Nicaraguaanse en Hondurese groenten voor de lokale 
supermarktketens Walmart en La Colonia. 

We doen aan klassiek lobbywerk, stijlvol 
lobbywerk en Afrikaans lobbywerk.  

Politici luisteren en geven ons soms ge
lijk, maar tot systeemveranderingen leidt 

dit niet. Ons optrekken aan de sterke 
momenten volstaat niet langer. 
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83Out of Home
Tijdens onze ronde van Vlaanderen ontdekken we ook andere hefbomen. Een derde van zijn 
maaltijden nuttigt de Vlaming buitenshuis. Deze ‘Out of Home markt’ is groeiend en heeft 
dus veel potentie, ook voor duurzame veranderingen. Vandaag ligt de focus dikwijls eenzijdig 
op de lage prijs, maar heel wat bedrijven hebben zeker oren naar andere aspecten. Op onze 
teller staan intussen pilootprojecten met een twintigtal grootkeukens in hogescholen, univer
siteiten, bedrijven, steden of ministeries. Samen goed voor 300.000 maaltijden per dag! Met 
elk van deze instellingen is een traject van gemiddeld een jaar doorlopen, van basisanalyse 
tot stappenplannen en concrete doelstellingen. Telkens werken we rond zes thema’s: minder 
vlees, duurzame vis, eerlijke handel, lokaal en seizoensgebonden groenten en fruit, duurzame 
landbouw en minder afval. De volgende jaren zal met deze expertise verder worden gewerkt in 
scholen, met de ambitie om – samen met vele partners – duurzame en gezonde voeding in alle 
scholen in België te combineren met educatieve trajecten.

Transitie
Met pilootketens kunnen we echter niet tevreden zijn en daarom gaat de zoektocht verder. 
Een allereerste transitieoefening avant la lettre hadden we al gehad tussen 2001 en 2003. Met 
verschillende stakeholders werkten we aan een scenarioproject rond dierlijke productie en con
sumptie voor de 21ste eeuw. Jaren later pikken we die draad weer op met een transitieoefening 
onder de naam ‘The New Food Frontier’. Opzet is om mogelijkheden te verkennen voor het ver
duurzamen van de landbouw en de voedingssector. Dat resulteerde in een richtinggevend ka
der en een engagement van de sector om verder in te zetten op verduurzaming. Er worden ook 
heel wat relaties opgebouwd, onder andere met FEVIA, Boerenbond en de academische we
reld. Parallel met deze oefening loopt immers een wetenschappelijk onderzoek naar de weef
fouten of hotspots in ons huidig landbouwsysteem en naar mogelijke oplossingen daarvoor.

The Foodture
In de loop van 2013 en 2014 organiseren Vredeseilanden en Fairtrade Belgium een reeks ‘keu
kentafelgesprekken’. Uit afvalhout laten we een kunstenaar een grote tafel maken die op 
reis gaat. Telkens brengen we bedrijfsleiders, politici en vertegenwoordigers van belangen
verenigingen rond die tafel. Om ze te laten tafelen, maar ook om ze te laten meedenken hoe 
duurzame initiatieven kunnen opgeschaald worden zonder in te boeten aan integriteit. Hoe 
producenten een betere positie kunnen verwerven in de ketens. En hoe we werk kunnen ma
ken van onze ambitie om te evolueren naar duurzaamheid als norm. Die resultaten vullen we 
aan met tientallen bilaterale gesprekken met actoren uit de landbouw en de voedingssector, 
wat uiteindelijk in februari 2015 gebundeld wordt in de publicatie #SavetheFoodture. Enkele 
éminences grises uit de sector suggereren vervolgens om verder te werken op de conclusies 

Van Voedselteams via lobbywerk 
naar The Foodture loopt een  

straffe leerlijn die je in één woord 
kan samenvatten als een lange zoek

tocht naar impact in de Vlaamse 
landbouwwereld. Pionieren,  

het zit in ons DNA. 



84 en in te zoomen op het verduurzamen van de aankooppraktijken van bedrijven. Daarop is 
samen met instanties als The Shift, FEVIA, Comeos en de Boerenbond een referentiekader 
ontwikkeld met negen to do’s rond duurzaam aankopen. In december 2015 stelden we die 
voor in het Kaaitheater. 

Om dit referentiekader in te vullen lopen momenteel drie parallelle trajecten. Ten eerste de 
lancering van een charter voor duurzaam aankopen dat gericht is op bedrijven. Een tweede 
traject loopt met een twintigtal koplopers en met The Shift om diepgang te geven aan de 
negen to do’s. Ten derde proberen we via Citizens for the Foodture ook burgers en consu
menten actief een rol te laten spelen.



KUNST IS NIET 
VOOR KOEIEN





87“Kunst is geen prioriteit voor de meeste Afrikaanse landen”, stelde Marie-Clémence Paes, een 
cineaste uit Madagascar, in 2009 in MO*.  “Maar als we hulp beperken tot voedsel en ge-
zondheidszorg, behandelen we mensen als vee. Koeien hebben enkel behoefte aan graasland, 
water en vaccinaties tegen ziekten. Kunst en cultuur zijn essentieel, al was het maar om ons 
eraan te herinneren dat we allemaal menselijke wezens zijn en onze behoeften niet kunnen 
teruggebracht worden tot het vullen van onze maag”.

Jan Wyckaert

Waaw
In 1992 bracht Vredeseilanden de CD ‘Senegal Waaw’ uit, een rijk muzikaal panorama met Se
negalese muziek, zowel traditioneel als modern. De CD was de muzikale drager van de ge
lijknamige campagne die dat jaar in Vlaanderen liep. ‘Senegal Waaw’ betekent in het Wolof 
zoveel als ‘Senegal Ja’. Afrika werd in die jaren voornamelijk geassocieerd met uitzichtloze po
litiek, belabberde economieën en etnische conflicten, niet alleen in de Belgische media, maar 
ook in NGOcampagnes. ‘Senegal Waaw’ daarentegen ging over reële mensen, over een stukje 
Afrikaanse muziek en cultuurgeschiedenis, over verdwijnende tradities en hoe die in nieuwe 
vormen overleven. De muziek vertelt ons over koranscholen, over het moeilijke maar bruisende 
bestaan in de voorsteden van Dakar, over de benarde situatie van migranten in Europa en zelfs 
over de apartheid in ZuidAfrika.  

Opvallend: telkens het over Afrika gaat ligt de nadruk op wat mensen in het Zuiden niet heb
ben. Wij denken en spreken in economische termen, in termen van armoede en ongelijkheid. 
Zelden gaat het over wie die mensen zijn. Piet Chielens, medesamensteller van de CD, stelt 
het zo: “Verhoudingen van superioriteit en inferioriteit blijken te herleiden tot wereldwijde 
systemen van ongelijke ruil of roofbouw. Bekijk je de verhoudingen vanuit een menselijk en 
cultureel standpunt dan is er van superioriteit geen sprake meer. In deze tijd van mondialise
ring past het veeleer om die cultuur te leren kennen. Uit kennis volgt immers begrip. En dan, 
eventueel, solidariteit. Maar als die er komt, dan in termen van gelijkwaardigheid”.  

Zo’n proces werkt bovendien in twee richtingen. Mensen zijn pas echt mens als ze in hun eigen 
culturele beleving erkend en naar waarde geschat worden. Omgekeerd werkt de introductie in 
een andere cultuur voor ons inspirerend. Uit contacten met de Senegalese cultuur putten wij 
nieuwe ideeën, waardoor een vruchtbare kruisbestuiving ontstaat. Zo draagt culturele uitwis
seling bij tot een beter begrip van elkaar. In tijden van groeiend racisme, dat zijn wortels vindt 
in de angst voor het onbekende, kunnen contacten met vreemde culturen de ‘andere’ juist 
minder vreemd, en dus ook minder beangstigend maken. Een cultuur ontdekken is bovendien 
geen puur rationeel proces. Het begint ergens in de buik, via persoonlijke ervaringen, com
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municatie en uitwisseling. Daarvoor hebben we wel een taal nodig, en muziek is zo’n taal die 
iedereen spreekt. 

Cultuur dynamiseert  
“Als traditionele ontwikkelingsNGO was Vredeseilanden in Senegal bezig met gezondheids
zorg en landbouw, met watervoorziening en armoedebestrijding”, vertelt Seydou Wane. 
“Maar toen we in Kolda, een van de armste streken van het land, aan de mensen gingen 
vragen wat ze het meest nodig hadden, wat voor hen het verschil zou maken, kwam er een 
duidelijke prioriteit uit de bus: help ons onze cultuur te beleven en te ontwikkelen.  Daarop 
organiseerden we in 1994 de Journées Culturelles de Kéréwane, een lokaal festival dat heel 
wat weerklank kreeg. Toen ging de bal aan het rollen.”

Vandaag hangt in de grote zaal van ons kantoor in Leuven een groot kunstwerk in fel rood. 
Het is een restant van de kunstenaarsuitwisseling tussen Vlaanderen en Senegal die liep in 
1995. In een eerste fase kwamen acht Senegalese hedendaagse kunstenaars naar hier om in 
residentie te werken. Daaruit ontstond Huit Facettes Interaction, een kunstenaarsgroep die 
later ook op Africa 95 in Londen en op Documenta van Kassel een plek kreeg. Er waren ook 
twee fotografieprojecten, een filmreeks en een tournee van een rapgroep uit Dakar. 

Een jaar later werd in het afgelegen dorp Hamdallaye een nieuwe uitwisseling georgani
seerd, ditmaal met vier gerenommeerde Vlaamse kunstenaars. Het project had een diepe 
impact op de regio, ook al door de sterke verwevenheid met de lokale cultuur en de bouw 
van een cultureel centrum. “Ik heb een sterk vermoeden dat deze uitwisseling een belangrijk 
element geweest is in de dynamisering van de landbouwontwikkeling die kort daarna op 
gang kwam”, beweert Seydou nog steeds.

Over de band tussen cultuur en ontwikkeling
Afrika heeft eeuwenlang een Europese culturele kolonisatie ondergaan. Sony La

bou Tansi, theatermaker uit Congo, vertelt hoe de eigen Afrikaanse identiteit werd 
vervangen door een ander, vanuit het Westen geïmporteerd concept. Wit werd 

geassocieerd met superioriteit, ontwikkeling, rationaliteit, toekomst. Zwart stond 
voor inferioriteit, onderontwikkeling, primitiviteit, verleden. Het (her)ontdekken van 
de eigen cultuur is zoveel als het (terug)vinden van de eigen identiteit. Cultuur biedt 

een referentiekader, een houvast. Cultuur geeft een identiteit aan het individu, maar 
ook aan de groep.  En identiteit geeft zelfvertrouwen, nodig om zelf oplossingen te 

zoeken of de juiste oplossing te kiezen in een ontwikkelingsproces. 

“Wij waren gezondheidswerkers en de bevolking vroeg 
ons om cultuur.”

Seydou Wane



Hamdallaye
Een nieuw hoogtepunt volgt in 2002, ditmaal opnieuw met muziek in de hoofdrol. Twee 
groepen muzikanten, Senegalezen en Vlamingen, creëren samen een voorstelling en toeren 
daarmee van Hamdallaye over de provinciehoofdplaats Kolda naar de hoofdstad Dakar. En 
later in een tiental culturele centra in Vlaanderen, om te eindigen in de Ancienne Belgique in 
Brussel. Dit artistieke project krijgt heel veel weerklank in Senegal en zorgt er mee voor dat 
de lokale pindaboeren door de minister van landbouw ontvangen worden.  

“Hamdallaye toont aan hoe belangrijk cultuur kan zijn”, besluit Seydou Wane. “Er is het 
besef van de bevolking dat ze gelijkwaardig kunnen communiceren met andere mensen. 
Zelfs met blanken! Je merkt gewoon dat traditionele technieken en lokale culturele expres
sievormen door die wisselwerking met andere culturen opnieuw aan belang gewonnen heb
ben. Maar vooral: dankzij dit zelfvertrouwen hebben ook andere sectoren zoals landbouw 
en gezondheidszorg een enorme boost gekregen. Bovendien zijn we in onze communicatie 
en in ons beleidswerk veel verder gekomen dan het geval zou geweest zijn met een louter 
politiek verhaal.”

Wijheizijweihij
Ook in Vlaanderen laten we cultuur en politiek werk elkaar de hand reiken. In 2010 gaan in 
opdracht van Vredeseilanden zes kunstenaars in gesprek met zes boeren over duurzaamheid 
en landbouw. Het resultaat is Wijheizijweihij. Verschillende toonmomenten op boerderijen 
krijgen een opvolging in cultuurhuizen als Museum M, het S.M.A.K. en het Permekemuseum.

“Boeren en kunstenaars liggen met hun activiteiten vanouds aan de basis van menselijk 
handelen en overleven, en maken er ook de toekomst van uit”, schrijft curator Edith Dove 
hierover. “Zonder de activiteit van de landbouwer is er geen voedsel, geen leven. De kunste
naar heeft eenzelfde soort functie. Hij/zij verbeeldt een omgeving, interpreteert die en vindt 
er nieuwe mogelijkheden voor uit. Beiden zorgen ieder op hun eigen manier voor levens
noodzakelijk voedsel.”  

Pastures of the Foodture
Wanneer we in december 2015 een inspirerende reeks tafelgesprekken met mensen uit de 
landbouw en de voedingssector afronden met een colloquium, kan een flinke streep cultuur 
niet ontbreken. Het Brusselse Kaaitheater is volgelopen voor ‘Pastures of the Foodture’, een 
sprookjesachtige maar scherpe voorstelling van Gerry De Mol met muziek, gesprekken en 
literatuur. 
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In het programmaboekje staan de volgende zinnen: “Heen en weer geslingerd tussen voed
selzekerheid en voedselveiligheid, tussen niet genoeg en niet goed genoeg, tussen dood
gaan van te weinig en sterven van te veel, werken we elke dag onze porties naar binnen. De 
groenten hebben zich in de plooi van het plastic bakje gegroeid om op de mondiale paletten 
te kunnen passen, de schapen hebben hun vleesmassa aangedikt om hun door keizersneden 
gehaalde lammeren snelsnel koteletrijp te maken. (…) De oplossingen voor al deze ‘collate
ral damage’ van onze eetzucht bestaan. Ze zijn rationeel en ze worden aangeprezen door 
wetenschappers, guru’s en gedragsdeskundigen. (…) Er valt ons maar één ding te doen: ons 
leven veranderen. Als consument, als boer, als supermarktbaas, als kok, als mens. En dat 
kunnen we alleen maar bereiken door te oefenen, oefenen en oefenen. We zullen fier vallen 
en opstaan, want het is de enige manier om ons er niet bij neer te leggen.”

Geen foto’s maar beelden
Het hoofdstuk cultuur afsluiten kunnen we onmogelijk zonder Patrick te vermelden. Daarom 
laten we nog even Piet Piryns aan het woord: “Patrick De Spiegelaere (19612007) was een 
van de allerbeste Belgische persfotografen. Hij maakte geen foto’s maar ‘beelden’, en om ze 
vorm te geven gebruikte hij stukjes van de werkelijkheid. Dat konden mensen zijn, maar ook 
landschappen – liefst lege landschappen – of verlaten straten…. (…) In die zin was Patrick De 
Spiegelaere ook een dichter: de foto’s die hij in Afrika en LatijnsAmerika maakte in opdracht 
van Vredeseilanden tonen inderdaad de gestolde tijd, terwijl hij tegelijkertijd de valkuil wist 
te vermijden van wat de documentairemaker Joris Ivens ooit exotic dirt noemde. Armoede, 
gezien door de zonnebril van een toerist of de lens van een fotograaf, dreigt gauw iets pitto
resks te krijgen. Niet bij Patrick De Spiegelaere.”
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Het Brusselse Kaaitheater is volgelopen voor 
Pastures of the Foodture, een sprookjesachtige 
maar scherpe voorstelling van Gerry De Mol 

met muziek, gesprekken en literatuur. De ware 
kern van ons verhaal, verpakt in een  

ontroerende en beklijvende schoonheid! 
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35 JAAR  
CAMPAGNEWERK IN  

VOGELVLUCHT
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95Laagdrempelige communicatie en vooral een positieve en frisse aanpak, zonder paternalisme 
of miserabilisme, dat is het beeld dat bijblijft na grasduinen door 35 jaar affiches, beelden en 
slogans. Of zoals Herman Deprouw altijd zei: “Als ons moeke het niet begrijpt, is het verkeerd 
geformuleerd”. 

Jo Vermeersch

1981
Herman Deprouw organiseert de eerste campagne van de autonome vzw Vredeseilanden. 
Hij is op dat moment de enige werknemer. De opbrengst gaat naar een groot irrigatieproject 
in Timboektoe van moederorganisatie Îles de Paix. Het verkoopsobject van die tijd zijn vier 
Vredeseilandenblokjes voor 25 Bef. Totale opbrengst van de campagne: 4.084.989 Bef.

1984 
‘Méér dan een druppel op een hete plaat’ is onze eerste echte campagneslogan. De folders 
en affiches zijn gesponsord door verschillende banken, wat ons striemende kritiek oplevert 
vanuit de NoordZuidbeweging. Het feit dat de organisatie snel aan bekendheid wint zal er 
ook wel iets mee te maken hebben. In april komen vijf provinciale animatoren het team van 
Vredeseilanden versterken, waardoor het aantal werknemers in één klap verdubbelt. 

1986
De blokjes worden mannekes. Het is ook de eerste campagne met de hulp van een re
clamebureau. ‘De woestijn herover je eiland na eiland’ blijkt als slogan een voltref
fer. Het manneke komt centraal op de affiche en schopt het later tot logo. De op
brengst is inmiddels gestegen tot 14.200.000 Bef. In november schiet de eerste Stu
dent Aid uit de startblokken. De ‘commerciële aanpak’ van de economiestuden
ten schiet bij veel geëngageerde derdewereldactivisten in het verkeerde keelgat. 
 
1990
Inmiddels rijden vijf vrachtwagens met vrijwilligers het land rond met afficheborden en 40 
kg zware betonblokken. Een hels karwei. Maar zelfs dan blijken de blokken niet altijd be
stand tegen Vlaamse windstoten. Verankeren met betonijzer en behulpzame handen van 
buurtbewoners brengen soelaas. 

1992
35.000 kleurrijke affiches met de slogan ‘Helpen is hulp overbodig maken’ worden verspreid 
over Vlaanderen.  Niet toevallig kleurrijk, want de campagne wordt gebouwd rond het mooie 
wat Afrika te bieden heeft, als tegengewicht tegen alle rampberichtgeving. De CD ‘Senegal 



96 Waaw’ is een gewaagde onderneming, maar mist zijn effect niet. Ook onze culturele boot is 
vertrokken.

1992
Student Aid zit op kruissnelheid en pareert de aanhoudende kritiek met een sterk inhoude
lijk programma, waaronder enkele gastcolleges door Rwandese specialisten.

1993
Gerry De Mol reist naar Togo en schrijft een Vredeseilandenbijlage voor de Financieel Econo
mische tijd. De campagne levert nu al 28.000.000 Bef op.

1993
‘Honger is een aanslag, geen tegenslag’. Met onze campagne zetten we mee onze schouders 
onder de gemeenschappelijke campagne rond voedselveiligheid van de Vlaamse NGO’s.

1994
Vredeseilanden organiseert een uitwisseling met journalisten van Het Volk en de Senegalese 
krant Wal Fadjri. Zij schrijven samen een bijlage. Abdourahmane Camara interviewt onder 
andere Filip Dewinter. Maar in april barst de Rwandacrisis los. Vredeseilanden, Coopibo en 
SOS Faim zoeken toenadering om samen te reageren. Voor de campagne ‘Er is een Rwanda 
dat vrede wil’ vervangen we het Vredeseilandenmanneke door een Rwandese jongen. De 
slogan wordt vertaald en de affiche wordt in postkaartvorm ook in Rwanda verspreid.

1996
Heel onze campagne staat in het teken van ‘Vierkant voor Afrika’. Op een schitterende 
meidag wordt het centrum van Leuven overrompeld door 25.000 enthousiaste mensen. 
 
1997
De campagne staat in het teken van 10 jaar Togo. Johan Verminnen geeft een concert in 
Lomé, maar ook in het savannedorp Tidonti. Belgische en Togolese muzikanten gaan spon
taan aan de slag. In interviews heeft Verminnen het over ‘de universele taal van de muziek’. 
Zijn bassist Bert Candries zal later naar Togo terugkeren voor CDopnames.

1998
Met als slogan ‘Werk aan de wereld’ werken verschillende NGO’s opnieuw samen. Het is onze 
eerste campagne na de fusie. De opbrengst evolueert van 50 miljoen Bef begin jaren 90 naar 
65 miljoen Bef eind jaren 90.
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De 20ste campagne van Vredeseilanden trapt met ‘1000 dromen voor een millennium zonder 
honger’ de VNcampagne over de millenniumdoelstellingen af. Een internationale workshop 
in Diriamba (Nicaragua) levert stof voor een zeer sterke inhoudelijke invulling. Voor het eerst 
wordt ook in het Zuiden, in Costa Rica, campagne gevoerd.

2002
De culturele inbreng in de campagne zorgt voor beklijvende momenten. Van Hamdallaye tot 
de AB weten Vlaamse en Senegalese muzikanten te ontroeren. Theater Tol doet hetzelfde 
met de voorstelling Corazón de Café.

2004
Een prachtige tvspot met uit de lucht vallende mannekes zorgt voor een boost in de vraag 
naar de klikmannekes. Terwijl we daar eigenlijk van af willen…

2005
Op 26 december 2004 rolt een tsunami over ZuidoostAzië. Onze campagne van januari 
2005 dreigt vast te lopen in de vele noodhulpacties die worden opgezet. Dankzij een snelle 
en gerichte communicatie rond het belang van een structurele aanpak – ook bij dergelijke 
rampen – slagen we er toch in van de campagne een succes te maken.
Samen met Max Havelaar België en OxfamWereldwinkels zetten we ‘Ik ben verkocht’ op. De 
communicatie, met mooie visuals en enkele zorgvuldig gekozen BV’s, is een groot succes. 
Douwe Egberts reageert woest en dreigt zelfs met het wegtrekken van hun budgetten bij het 
reclamebureau dat ons geholpen heeft. Uit deze campagne worden later de FairTradeGe
meenten geboren.
 
2008
Tijd voor een nieuwe baseline: ‘Boeren verdienen meer’.
 
2009
De ‘kleine mannekes die een groot verschil maken’ doen het bijzonder goed.  Er wordt beslist 
om de bijgaande tvspot, met dwergacteurs, niet op antenne te laten gaan, uit schrik voor 
negatieve reacties bij het publiek. Achteraf gezien waarschijnlijk een foute beslissing ver
mits de spot (die we stiekem viraal laten gaan op het internet) daar wel gesmaakt wordt, 
weliswaar door een jong publiek. 



98 2010
De campagne wordt gedragen door de kortfilm ‘Le Belge’, van en met Stijn Meuris. Deze fic
tiedocu brengt op een verrassende manier de verzuchtingen van een Senegalese bananen
boer onder de aandacht. De film is een pareltje, wordt uitgezonden op Canvas en op Acht, 
maar heeft niet het verhoopte effect bij het brede publiek.
Begin jaren 2000 brengt de straatcampagne zo’n 450.000 euro op. In 2007 stijgt dit even 
tot bijna 800.000 euro, om de volgende jaren geleidelijk terug te zakken naar 500.000 euro.

2011
In september gaat Expeditie Benin door, met Jef Colruyt, Piet Van Themsche, Marianne Thys
sen en ander schoon volk. De reis krijgt veel weerklank in de media, maar omdat Congo op 
dat moment een cruciale periode tegemoet gaat (verkiezingen) richten we ons campagne
vizier op ons werk in OostCongo. Het niet benutten van de belangstelling rond de Beninreis 
in de campagne wordt later als een gemiste kans gezien. De Congocampagne wordt voor het 
eerst ondersteund met een prachtig animatiespotje van de hand van Willem Pirquin.

2012
The Farmer effect, een tweedaags evenement in Museum M, gekoppeld aan de opening van 
het duurzaam verbouwde kantoor van Vredeseilanden, trapt de campagne 2012 af. Het eve
nement richt zich niet enkel op onze vrijwilligers maar ook op andere stakeholders.

2015
De campagne rond cacao valt op door de medewerking van chocolatier Dominique Persoone 
en de geslaagde (media)voorbereiding via twee uitgebreide ‘Indonesië Classics’reportages 
in Vlaanderen Vakantieland.

2016
Campagne 2016, gericht op de distributiesector, wordt voorafgegaan door het boek #Save
thefoodture, waarvan de eerste druk in geen tijd is uitgeput. ‘Mag het iets meer zijn? (voor 
de boeren)’ is de vraag die Vredeseilanden aan het Vlaamse publiek voorlegt. 
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