- PERSBERICHT VBT gaat partnerschap aan met
boerenorganisatie ANPE in Peru.
Leuven, 11 juni 2015
Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) gaat de komende jaren een
partnerschap aan met ANPE (Asociación nacional de productores agroecológicos), een
koepelorganisatie van familiale, ecologische boeren in Peru. Voor het partnerschap werkt het
VBT samen met Trias, dat wereldwijd de uitwisseling en samenwerking tussen landbouwers en
ondernemers stimuleert. Het partnerschap past binnen het nieuwe luik Zuidwerking van
Responsibly Fresh, het project rond duurzame ontwikkeling van het VBT en haar ledenveilingen. Begin juni vond een studiereis plaats in Peru waarbij het VBT en ANPE, onder
begeleiding van Trias, mekaars werking leerden kennen en waarbij de basis werd gelegd voor
het verdere verloop van het partnerschap.
De missie van Trias is het verhogen van de bestaanszekerheid en het welzijn van familiale
landbouwers en kleinschalige ondernemers door het ondersteunen van hun ledenorganisaties. In dat
kader ondersteunt Trias sinds 2014 ANPE als boerenorganisatie voor familiale, ecologische
landbouwers in Peru. ANPE verenigt, als nationale associatie, 20 regionale organisaties met in totaal
12 000 leden. Hun leden zijn familiale, ecologische boeren die op hun thuismarkt iedere dag een
rechtvaardige prijs voor hun product proberen te bekomen vanuit een gedachte van samenwerking en
via de uitbouw van een kwaliteitsaanpak.
Vanuit de coöperatieve gedachte en een holistische kijk op duurzame ontwikkeling, besliste het VBT
een luik Zuidwerking toe te voegen aan het duurzaamheidsproject Responsibly Fresh. Als
coöperatieve sector willen het VBT en de leden-veilingen hun verantwoordelijkheid in duurzame
ontwikkeling opnemen en daarin voorloper zijn. In dat kader stelde Trias een samenwerking tussen
het VBT en een boerenorganisatie in het Zuiden voor. Gezien de raakvlakken tussen hun werking,
gaat het VBT een partnerschap aan met ANPE in Peru. VBT-voorzitter Rita Demaré: “Tuinders in het
Zuiden produceren vaak in moeilijke omstandigheden, waarbij ze vaak geen eerlijke prijs voor hun
producten krijgen. Ik stel vast dat het meestal via de creatie en uitbouw van coöperaties is dat onze
collega’s in het Zuiden worden ondersteund en begeleid, om op die manier te vermijden dat een te
groot deel van de koek beland bij andere ketenschakels.”
Concreet werden twee thema’s voor het partnerschap geïdentificeerd, namelijk de uitbouw van een
kwaliteitslabel en de vermarkting van producten van ANPE-leden op nationaal en regionaal niveau.
Begin juni maakte een delegatie van het VBT onder begeleiding van Trias een studiereis in Peru. Daar
ontmoetten ze bestuurders en leden van de nationale ANPE-organisatie in Lima en een regionale
ANPE-organisatie in Huánuco. De organisaties wisselden hun ervaringen rond het organiseren van
producenten en de vermarkting van producten uit. Het VBT legde het belang van samenwerking
tussen producenten in coöperaties uit tijdens het ‘Encuentro nacional de productores ecológicos del
Perú’ dat ANPE organiseerde van 1 tot en met 3 juni 2015 in Lima. Het VBT en ANPE beslisten om in
de toekomst kennis en informatie rond de voorgestelde thema’s te blijven uitwisselen. Het VBT en de
leden-veilingen zullen daarbij hun expertise op verschillende vlakken ten dienste van ANPE stellen.
Ook zullen mogelijk expertisezendingen rond specifieke actiepunten worden opgezet.
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