
Ligt onze populaire lekkernij binnenkort niet meer in 
de winkelschappen? Cacao dreigt schaars te worden. 
Chocolade fabrikant Mars wil dat voorkomen en doet 
dat samen met ontwikkelings organisatie Solidaridad.

Hoe kwam Mars tot dat inzicht?
Tabbers: ‘We willen dat dit familiebedrijf
blijft voortbestaan én iets terugdoet voor
iedereen in de keten. Wederkerigheid is een
van de principes bij onze manier van
zakendoen. Uit wetenschappelijke studies
die we in 2000 hebben laten verrichten,
bleek dat er tekorten aan cacao ontstaan
en dat de kwaliteit ervan achteruit gaat.
Het lag dus voor de hand samen te gaan
werken met regio’s waar cacao wordt ver-
bouwd.’

Mars had ook kunnen kiezen voor groot-
schalige plantageteelt. En de kleine boe-
ren in Afrika aan hun lot overlaten.
Tabbers: ‘Had gekund, maar 70 procent
van de productie komt uit Afrika en wordt
verbouwd door 2,6 miljoen kleine boeren.
Met het verduurzamen van hun productie
doen we iets voor de hele sector.’ 

Snoeien
Samen investeren Solidaridad en Mars in
een aantal jaren zo’n honderd miljoen euro
in de sector. Boeren die meedoen, krijgen
informatie over plantmateriaal, de wijze
van beplanting, bodemverbetering, trai-
ning in het snoeien van cacaobomen,
enzovoort. Solidaridad en Mars richten
schooltjes in die open staan voor alle
cacao boeren. Daar leren ze dat ze met een
paar eenvoudige trucjes, zoals beter
snoeien, de productiviteit aanzienlijk kun-
nen verhogen. Ze worden geen ‘Marsboe-
ren’, maar blijven onafhankelijk en kunnen
zelf beslis sen aan wie ze de cacao verko-
pen. Vorig jaar leidde deze aanpak tot een

productieverhoging van gemiddeld 36 pro-
cent bij de 114 duizend boeren in het caca-
oprogramma van Solidaridad.. 

Dat is een aanzienlijke verbetering.
Roozen: ‘Cacaoboeren, met gemiddeld 2,5
hectare land, verdienen 300 tot 800 dollar
per jaar. Dan praat je over extreme
armoede. Met onze aanpak  kan dat 2400
tot 3200 dollar worden. Een aanzienlijke
verbetering, maar nog steeds minder dan
de grens van tien dollar per dag die ik aan-
houd. Daarom moeten we toe naar schaal-
vergroting, de volgende stap. Zodat boeren
tien tot vijftien hectare grond kunnen ver-
bouwen. Boeren die dat niet kunnen of wil-
len, kunnen hun grond verkopen of ver-
huren aan anderen.’ 

Ligt het programma op schema? 
Tabbers: ‘In 2020 moet alle cacao die we bij
Mars afnemen duurzaam zijn. In 2011 zijn
we de grens van 10 procent gepasseerd,
vorig jaar was het 20 procent. Ieder jaar
moeten we dus 10 procent van de totale
behoefte verduurzamen. In het begin kon-
den we grote stappen zetten, want toen
bereikten we de boeren die graag willen en
zich hebben georganiseerd. Dat is nu voor-
bij. Het is dus best ambitieus.’

Hoe reageert de concurrentie?
Tabbers: ‘Chocola is goed voor ‘maar’ een
derde deel van onze omzet, maar zit in de
genen van het bedrijf. Als ik nog één euro
te besteden heb, dan gaat-ie op aan cacao.
Onder de chocoladeproducenten zitten
een paar grote multinationals, die in veel
sectoren actief zijn. Ze moeten kiezen tus-
sen grondstoffen met de grootste priori-

oor de een biedt chocola troost in een
verdrietige bui. Een ander gaat het om het
kortstondige gelukzalige gevoel, of is
‘gewoon’ verslaafd. Maar wie realiseert
zich dat de grondstof van chocola, cacao,
schaars dreigt te worden? Wereldwijd
groeit de vraag naar cacao jaarlijks met
ongeveer 3 procent, terwijl de productie
van cacaobonen stagneert. De miljoenen
kleine cacaoboeren in West-Afrika, waar
het leeuwendeel van de cacao vandaan
komt, putten de bodem uit. 
Chocoladefabrikant Mars en ontwikke-
lingsorganisatie Solidaridad werken samen
aan een duurzame cacaosector. Directeu-
ren Jack Tabbers van Mars en Nico Roozen
van Solidaridad leggen uit hoe ze dat aan-
pakken.

Was het liefde op het eerste gezicht tussen
jullie organisaties?
Roozen: ‘Tien jaar geleden was dit ondenk-
baar geweest.’
Tabbers, lachend: ‘Toen zagen maatschap-
pelijke organisaties en het bedrijfsleven
elkaar nog een beetje als de vijand.’
Roozen: ‘Daar hadden wij toen al niet zo’n
last meer van, hoor. 
Tabbers: ‘Organisaties als Solidaridad
zagen we als overheidsinstellingen, die iets
probeerden te realiseren wat ver van ons
bed was.’
Roozen: ‘Ik kan me het moment nog goed
herinneren, een jaar of zes geleden. Een
directeur van Mars sprak op een grote con-
ferentie over de toekomst van de cacao -
sector. Als we niks doen, zei hij, en de vraag
van de koopkrachtige wereldbevolking
blijft groeien, ontstaan er structureel grote
tekorten aan cacao. Mars wilde de produc-
tie op bestaande landbouwgrond verho-
gen. Drie tot vijf keer meer opbrengst per
hectare moest mogelijk zijn. Om dat te
bereiken wilde Mars investeren in onder-
nemende kleine boeren. Dat was precies
onze ambitie: boeren naar een hoger
niveau tillen, op een sociale manier, reke-
ning houdend met het milieu.’

Op de bres voor de cacaoboon

door Han van de Wiel, foto’s Eljee Bergwerff
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teit. Dat is niet altijd cacao. Chocola is
bovendien een versplinterde markt, met
veel kleine fabrikanten. Daardoor is het
niet gemakkelijk samen aan een onder-
werp te werken. Gelukkig zijn er veel ini-
tiatieven in die richting.’

Wat verwachten jullie van Afrikaanse
overheden?
Roozen: ‘Dat ze bijvoorbeeld ruilverkave-
ling mogelijk maken, zodat er grotere stuk-
ken landbouwgrond ontstaan. Ze zouden
het erfrecht kunnen aanpassen, om te
voorkomen dat kleine stukjes land nog
kleiner worden door de verdeling tussen
alle kinderen. Als dat niet verandert, blijft
het vechten tegen de bierkaai.’

Zijn er dingen die schuren tussen jullie?
Roozen. ‘Jazeker. Bijvoorbeeld als het om
communicatie gaat. Mars is begrijpelijker-
wijs terughoudend met communicatie
over duurzaamheid, want ze hebben nog
maar 20 procent duurzame chocola. Solida-
ridad vindt het juist belangrijk het publiek
mee te nemen, mensen te informeren door
alvast te zeggen waar je naar toe wil. Maar
we begrijpen elkaars standpunt.’ 
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Van cacao tot Katja

Boeren die veel fruit van 
hoge kwaliteit oogsten zien 
hun inkomen fors stijgen.

Boeren worden getraind in 
betere landbouwtechnieken 
door Solidaridad en Mars.

Als boeren hun cacao verko-
pen aan een handelaar zijn ze
op de hoogte van de prijs en
andere handelsvoorwaarden.

Chocolade fabrikanten zoals
Mars kopen steeds meer duur-
zaam gecertificeerde cacao voor
de productie van hun repen.

Katja Schuurman vraagt aan-
dacht voor cacaoschaarste. For
the love of chocolate is een cam-
pagne van Mars en Solidaridad.
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