Een
groeiende
impact
De motor achter
verandering
Wĳ zĳn

de Cocoa Horizons
Foundation
Wĳ werden opgericht door
Barry Callebaut om te
bouwen aan een duurzame
toekomst voor cacao en
chocolade.

We hechten het grootste belang
aan de samenwerking met de
boeren, partners en bondgenoten.
Samen zoeken we nieuwe
horizonten op en gaan we steeds
een stapje verder op zoek naar
innoverende oplossingen om
tegemoet te komen aan de snel
evoluerende noden ter plaatse.

Onze missie is het levensonderhoud
van de cacaoboeren en hun familie
te verbeteren door te kiezen voor
duurzame, ondernemende landbouw,
een hogere productiviteit en
gemeenschapsontwikkeling.

positieve onze
invloed een
versnelling
hoger

Samenwerken met
partners en bondgenoten
geeft ons de mogelĳkheid
onze krachten te
bundelen, onze invloed
te verstevigen en
een daadwerkelĳke
verandering door
te drukken in de
cacao-producerende
gemeenschappen.

Gerichte
fondsen
Wij gebruiken onze fondsen
doelgericht voor acties die het
hoogst nodig zijn en die de
meeste impact hebben. Met onze
kennis op het terrein en onze
ervaring plannen wij acties in die
gefocused zijn op productiviteit en
gemeenschap en die een snelle
verandering als doel hebben.

Bronnen
bundelen

Door de investeringen van Barry
Callebaut’s klanten en donaties
van derden samen te bundelen
kunnen we veel meer bereiken
en samen verder gaan.

Helpen
om de vraag te
doen groeien

Wij streven er naar de
impact te laten groeien door
brands te helpen duurzaam
geproduceerde chocolade en
cacao onweerstaanbaar te
maken voor de consument.
Om dit te bereiken zullen
wij de verschillende
brands voorzien van
getuigenissen over verbeterde
levensomstandigheden en een
betere landbouw, om zo de
vraag te doen groeien.

Duurzame Cacao
Barry Callebaut’s duurzame HORIZONS cacao en
chocolade wordt geproduceerd door de boeren
die genieten van en deelnemen aan de projecten
die wij steunen. Deze projecten leiden tot een
sterkere, meer duurzame cacao productie door
het verbeteren van het levensonderhoud van
cacaoboeren en hun families.

Productiviteit

Boeren trainen in goede landbouwpraktijken
en hen steunen met materiaal en innovatieve
financiële middelen.

Gemeenschap:

Samenwerken met dorpsgemeenschappen
om de onderwijskansen te verbeteren,
kinderen te beschermen, vrouwen sterker te
maken en drinkbaar water te voorzien,
net als basis gezondheidszorg.

Verzekeren van
traceerbaarheid�
Wij hechten veel belang aan
traceerbaarheid van cacao. Dit houdt
in dat onze cacao afkomstig is van
boeren die deelnemen aan ons
duurzaamheidsprogramma, op deze
manier kan iedereen een goed gevoel
overhouden aan het kopen van een
kwaliteitsproduct dat een verantwoorde
bron steunt.

Waar komen onze
fondsen vandaan?

De stichting wordt
gefondeerd via 3
belangrĳke bronnen:
de aankoop van
1. Door
Barry Callebaut’s duurzame
HORIZONS cacao en
chocoladeproducten.
bijdragen van
2. Door
sponsors en partners
die de missie van de
Foundation willen steunen.

bijdragen van
3. Door
Barry Callebaut zelf.

Hoe verdelen we
de fondsen ?
De Raad van Bestuur van de stichting keurt voor ieder fiscaal
jaar een budget en een actieplan goed. De beslissingen
die de Raad neemt zijn nauw gestuurd door de missie
van de Foundation: het levensonderhoud van de boeren
en hun gemeenschappen verbeteren door duurzame en
ondernemende landbouw, verbeterde productiviteit en
gemeenschapsontwikkeling.

Controle van onze
middelen en activiteiten
We worden jaarlijks gecontroleerd door een extern auditkantoor.
De activiteiten en verdeling van de premies van Barry
Callebaut’s duurzame HORIZONS cacao en chocoladeproducten
worden ook onafhankelijk geverifieerd. Overzichtsrapporten
worden jaarlijks gepubliceerd op onze website.

Samen Sterk
Verhalen die jĳ mogelĳk maakte

We moeten samenwerken om de impact te
vergroten en een belangrijke verandering voor
cacaoboeren en hun gemeenschappen door te
voeren. Sluit je aan om ook jouw impact groter te
maken en stap mee in het verhaal.
De Cocoa Horizons Foundation werd gesticht door
Barry Callebaut in Februari 2015.

www.barry-callebaut.com
www.cocoahorizons.org

