VOORKOM ARMOEDE
EN WERKLOOSHEID
IN GHANA

Help Patience (25)
er chocola van maken
Vindt u chocola ook zo lekker? De meeste mensen vinden het
heerlijk; daardoor stijgt de vraag naar cacao explosief.
Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van die cacao te
voorzien, maar door het gebruik van traditionele landbouwmethoden vermindert hun oogst. Ze komen hierdoor nauwelijks
rond en kunnen niet profiteren van de enorme wereldwijde
vraag naar cacao.

Terwijl de vraag naar cacao en chocolade elk jaar groeit,
daalt de productie. De landbouwmethoden die de vaak
oudere cacaoboeren gebruiken, putten de grond volledig
uit. De boeren leven in armoede. Een toekomst als
cacaoboer? Dat zien veel Ghanese jongeren dus niet zitten.
Zij trekken naar de steden, waar vaak werkloosheid en een
onwaardig bestaan op hen wacht. Het platteland loopt
leeg en de cacaoproductie neemt nog verder af.

Ontmoet Patience (25): cacaoboer uit Tweapease
Patience Normenyo is een van de duizenden jonge mensen die
de cacaoproductie in Ghana nieuw leven inblazen.
“Ik moest stoppen met de middelbare school, om mijn ouders te
helpen bij de cacaoproductie. We zagen de oogst steeds verder
verminderen en leefden in armoede. Andere jongeren uit mijn
dorp gingen naar de stad, op zoek naar een betere toekomst.
Maar ook zij vonden geen werk.
Toen het MASO-programma naar mijn dorp Tweapease kwam,
meldde ik me direct aan voor de cacao-academie. Hier leerde ik hoe
je cacao moet produceren op een milieuvriendelijke manier en
hoe je daarmee de cacao-oogst verbetert, ook op de lange termijn.
Daarnaast kregen we leiderschapstrainingen.”

De nieuwe vaardigheden van Patience openen deuren. Zo koos de
Ghana Cocoa Board (toezichtorganisatie voor een gezonde cacaoproductie) Patience uit honderden sollicitanten om handbestuiving
uit te voeren; een techniek die de cacao-opbrengst verhoogt.
Na een jaar werd ze gepromoveerd tot coördinator. Dit doet ze
naast haar werk op de cacaoboerderij van haar ouders, waar de
cacao-oogst sinds de opleiding van Patience flink is verbeterd.

Patience:
“Ik wil een rolmodel zijn voor jongeren in Tweapease. Als ik
hard werk en financieel onafhankelijk ben, kan ik anderen
ook enthousiast maken over het werk in de cacao”

Solidaridad maakt nieuwe generatie
cacaoboeren enthousiast
Solidaridad en haar partners veranderen de uitzichtloze situatie
van cacaoboeren in een geweldige kans voor Ghana’s volgende
generatie. Met het MASO-programma werkt Solidaridad aan de
toekomst van cacaoteelt en van Ghanese jongeren. MASO
betekent ‘optillen’ in de lokale taal Akan. In het project maken wij
jongeren weer enthousiast voor een carrière als cacao-ondernemer.
We leiden jonge onafhankelijke cacaoboeren op, die leren meer
cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier. Zij werken
zo aan een menswaardig bestaan en leren een leiderschapsrol te
vervullen in hun gemeenschap.

Ondersteun de toekomst van jonge cacaoboeren
En de toekomst van chocola
Solidaridad en haar partners werken samen aan de toekomst van
cacaoteelt in Ghana. Met het MASO-programma leiden we een
volgende generatie enthousiaste en onafhankelijke cacaoboeren
op. Zo kan iedereen blijven genieten van een lekker stuk chocola.
Helpt u mee?
Draag bij aan het MASO-project van Solidaridad in de collecte of
via NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2018.
Zo werken we samen aan een duurzame cacaoproductie en
bieden we jongeren de kans op een menswaardig bestaan als
cacao-ondernemer.

solidaridad.nl/kerkenactie

