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    Koffie
met hart en ziel

   
Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. 

Koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak: 
Koffie met hart en ziel.

Neem de tijd om deze nieuwe melange te proeven. 
Speel met de verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of 

iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid koffie aan 
tot u de juiste smaak te pakken hebt, het is de moeite waard!

Bestellen gaat gemakkelijk, 
via het Woord en Daad-comité bij u in de buurt. 

Voor eventuele vragen over de comités
kunt u terecht bij Woord en Daad.

E-mail: info@woordendaad.nl / Tel: 0183-611800
woordendaad.nl/koffie

Woord en Daad koffie PAC: een betrokken partner
PAC zet zich in voor een betere toekomst van Nicaragua, samen 
met lokale ondernemers. De koffieboeren die ondersteund 
worden door PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij hebben als 
midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie
in de economische groei en ontwikkeling 
van het land. PAC stimuleert de boeren 
verantwoordelijkheid te nemen en geeft 
doelgericht onderwijs. 

Fair Trade
Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, maar u net zo goed. 
Het arbeidsproces voldoet aan duidelijke voorschriften, die 
de kwaliteit van de koffie waarborgen, en de boer ontvangt 
een gegarandeerde eerlijke minimum
prijs én een Fair Trade-premie. 
Met deze premie worden o.a. wegen 
verhard, bruggen gebouwd en kerken 
ondersteund.

Koffie voor de zakelijke markt
Overtref de verwachtingen van uw werknemers en bezoekers 
door echt goede koffie te schenken. Heerlijk van smaak en 
met een inspirerend verhaal.

Laat u niet tegenhouden door de gedachte dat overstappen 
veel gedoe is. Kaars Koffie maakt het u gemakkelijk. 
Oude machines kunnen indien gewenst vaak gewoon blijven 
staan, ons gedreven team staat te allen tijde voor u klaar
en servicecontracten zijn verleden tijd. Als u houdt van 
transparantie en goede service, neem dan contact 
op met onze verkoopafdeling.

‘Wij vertellen u graag meer over de geheimen 
van echt goede koffie, waar iedereen blij 
van wordt: uw klanten, uw werknemers
én de boeren in Nicaragua.’ 

Paul Kaars
Tel: 0182 308000
 



Passie voor Nicaraguaanse
koffieboeren.

Met zorg geteeld,
vers gebrand
Bonen
De geur van versgemalen 
koffiebonen op z’n best. Deze 
geheel eigen bonenkoffie wordt 
gekenmerkt door zijn donkere, 
volle ondertonen, te danken aan 
de rijke bodem van Nicaragua. 
Puur genieten voor de echte 
koffieliefhebber.  
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Nicaragua is een vulkanisch land, 
de bodem is daardoor erg vruchtbaar. 
De rijke grond van de ko�eplantages, 
gelegen in de hooglanden, brengen 

ko�ebonen voort met een unieke smaak.  

Filterkoffie 
Een pareltje van onze koffiemeesters: 
de snelfiltermaling. De selectie 
Nicaraguaanse bonen geven deze 
melange karakter en een bijzonder 
rijke smaak. Koffie met een 
aangenaam milde afdronk. 

Het verhaal van koffieboerin Elba
Elba Chavarria (49) woont met haar man en zoon in een soort 
houten schuurtje. Ze draait nu zes jaar mee in het Fair Trade-
programma van PAC. Elba ontvangt een betere prijs voor haar 
koffie en ze kan een lening krijgen voor de oogst: noodzakelijk 
om de extra werknemers in oogsttijd te kunnen betalen. 

Het grootste voordeel van PAC vindt Elba de coöperatie die 
ze vormt met andere lokale boeren. ‘Het betekent dat ik er niet 
alleen voor sta.’ Ook is het praktisch: er wordt gezamenlijk 
kunstmest ingekocht voor het nieuwe seizoen. ‘Voorheen 
moest ik zelf een lange reis maken met die zware zakken,
dit is goedkoper en efficiënter.’

Dankzij hard werk en de ondersteuning van PAC gaat het 
de goede kant op. Elba heeft al aardig wat betonblokken bij 
elkaar gespaard: ‘Volgend jaar heb ik een huisje van steen.’

Investeren in de toekomst
Zodra een koffieplantage floreert, zijn de positieve gevolgen 
daarvan terug te zien in betere leefomstandigheden voor 
de koffieboer en zijn gezin. Kinderen hebben hierdoor de kans 
op beter onderwijs en zodoende ook op een betere toekomst. 

Dankbaar en hoopvol
De koffieboeren zijn dankbaar voor de vooruitgang die 
zij kunnen boeken en zijn optimistisch over de toekomst. 
Kaars Koffie en Woord en Daad ondersteunen hen 
in hun strijd tegen armoede en zijn vastbesloten 
om nog meer voor hen te betekenen.

Nicaraguaanse koffieboeren
Veel koffieboeren in Nicaragua hebben niet de kans gehad 
zich te verdiepen in het telen van koffie of bedrijfsvoering. 
Dat ze die kans krijgen, is voor hen van onschatbare waarde. 

Wat dit in de praktijk betekent

-Door het volgen van trainingen, verbeteren 
de boeren hun productieproces. 

-Door samen te komen in coöperaties, werken 
zij efficiënter en kunnen zij iets betekenen voor 
de gemeenschap. 

-Door hun bedrijven te professionaliseren, 
gaat hun koffiekwaliteit omhoog. 
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‘Disfrute su cafecito. 
    Geniet van uw kopje koffie.’ 

 – Elba Chavarria, ko�eboerin in Jinotega 


