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Missie 

Het Bèkske heeft een simpele, maar heldere missie: vrouwen empoweren in 
Rwanda.  
 
Dit doen wij: 

Het Bèkske gelooft in de kracht van 
vrouwen. Zij willen het beste voor hun 
gezin en zijn de hoeksteen van de 
maatschappij.  
Als ondernemers zijn zij dan ook 
echte agents of change: zij maken het 
verschil. Met het Bèkske richten wij 
ons op vrouwelijke koffie ondernemers in het zuiden van Rwanda. Vrouwen die 
de koffie op het platteland van Rwanda verbouwen en verwerken. Daarmee 
vervullen zij een voortrekkersrol, want wereldwijd zijn het overwegend mannen 
die op koffieplantages werkzaam zijn. De Rwandese vrouwen die het Bèkske 
steunt zijn bovendien allen overlevenden van de genocide tegen de Tutsi’s, 
waarvan de meesten ook seksueel geweld hebben overleefd.  
 
Hoewel de vrouwen in ons empowerment programma een vreselijke periode in 
de menselijke geschiedenis hebben meegemaakt, resulterend in grote verliezen, 
trauma en armoede, biedt het koffie ondernemerschap hen een hoopvolle 
toekomst. Het steunen van het Bèkske zorgt ervoor dat we bijdragen aan hun 
sociale en economische zelfstandigheid. Hiermee kunnen deze veerkrachtige 
vrouwen hun eigenwaarde herstellen en hun plek in de maatschappij (weer) 
innemen. En dat vergroot de kans op een betere rugzak voor zowel de 
gemeenschap waarin zij actief zijn als de volgende generatie. De vrouwen (en 
zijdelings ook mannen) die opgenomen worden in het programma en de 
gemeenschap, zijn zich daar ten volle van bewust. 

• met kwaliteitskoffie als basisproduct; 
• met zoveel mogelijk lokale impact; 
• op een duurzame manier; 
• en op een transparante manier. 
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Waarom de naam 
het Bèkske? 

Het begon in Tilburg… 
 
Dankzij de financiële steun van de 
gemeente Tilburg aan Stichting 
Mukomeze - die zich richt op het 
steunen van overlevenden van 
seksueel geweld van de genocide 
tegen de Tutsi’s in Rwanda - werd 
de import van de eerste 500 kg 
koffiebonen uit Rwanda begin 
2018 mogelijk. Tilburg 
onderschrijft ‘mondiaal 
burgerschap’ en bracht met het Bèkske-project de wereld van de (h)eerlijke koffie 
een stukje dichterbij Tilburg én Nederland. Begin 2019 ging het Bèkske onder de 
naam ‘Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee’ als separaat bedrijf verder, 
gerund door drie vrouwen wonend in Brabant. Deze naam symboliseert een brug 
tussen de vrouwen in Rwanda en Nederland. Daarnaast laten we Tilburgse 
studenten het sociaal ondernemerschap in de praktijk ervaren door mee te 
denken in het ontwikkelen van het Bèkske voor de Nederlandse koffiemarkt. Het 
Bèkske is om al deze redenen geworteld en gevestigd in Tilburg. 
 
In alles wat we doen, geloven we in het uitdagen van de status quo van de 
koffiewereld. Ondanks dat de grote koffiemerken zeggen te werken aan betere 
condities voor de lokale koffieboeren, zien we daar nog verbazingwekkend weinig 
van. Het Bèkske gelooft in anders denken: door transparant te communiceren 
over de gehele koffieketen en de financiële geldstroom die daarbij komt kijken. 
Met als doel: empowerment van vrouwen middels de koffie business. 
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Rwandese koffie behoort tot de categorie 
specialty coffee. De kwaliteitsstandaarden 
zijn door de Specialty Coffee Association 
(SCA) ontwikkeld, waarvan slechts 5% van 
de exportkoffie wereldwijd kunnen voldoen 
aan deze standaarden. Het Bèkske 
kwalificeert zich moeiteloos om het minimum 
van 85 van de 100 punten te halen. De koffie 
wordt beoordeeld op 11 verschillende punten 
middels een zogenaamde ‘cupping test’. 
Tijdens deze koffieproeverij wordt de koffie 
o.a. beoordeeld op aroma, nasmaak, 
zoetheid, smaakbeleving en balans.  
 

 
Kwaliteitskoffie:  
Specialty Coffee  
 
En dat verbaast niet: Rwandese koffie is wegens de uitzonderlijk goede kwaliteit 
al met enige regelmaat tot een van de beste koffies ter wereld uitgeroepen. De 
hoge overheidsstandaarden en scherpe controles in Rwanda, van bes tot boon, 
waken hier nauwlettend over. Voor specialty coffee wordt daarom een aanzienlijk 
hogere prijs betaald in vergelijking tot andere koffies. Dit komt enerzijds door de 
unieke smaakeigenschappen die voortkomen uit de juiste hoogte, ligging, 
voedingsbodem en klimaat. Anderzijds moet de boer veel extra (handen)arbeid 
leveren voor het produceren, verwerken en het bewaken van het proces om 
specialty coffee te kunnen produceren. 
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Kwaliteitskoffie: Specialty Coffee  
 

 

Rwanda, het land van duizend heuvels 
in Oost-Afrika, heeft het juiste klimaat 
en hoogte om overheerlijke koffie te 
produceren. Bèkske arabica bonen zijn 
bovendien niet alleen afkomstig uit één 
land, maar ook één regio, namelijk het 
zuiden van Rwanda. Dat maakt het 
Bèkske daardoor ook een single origin 
koffie.  

Onze Bèkske arabica bonen groeien 
op de heuvels van Nyamurinda en 
omstreken met een hoogte van wel 
1800-2000 meter. Het gebied staat 
erom bekend de beste kwaliteit koffie 
te hebben in vergelijking tot andere 
gebieden in Rwanda vanwege de zeer 
vruchtbare vulkanische aardbodem. 
De koffie is het best te omschrijven als 
een mix van honing, chocolade, vanille, 
fruit en bloemen smaken. 
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Lokale impact: heerlijke én eerlijke koffie  
 
Het Bèkske staat voor lokale impact; de opbrengsten van de koffie moeten zoveel 
als mogelijk terugvloeien naar het land en de mensen waar de koffie vandaan 
komt: Rwanda dus. Rwanda is een land, waar in 1994 een vreselijke 
volkerenmoord tegen de Tutsi’s heeft gewoed, maar het nu heel erg goed doet. 
Toch is er nog een wereld te winnen.  
 
Het drinken van het Bèkske draagt bij aan een betere toekomst van Rwandezen. 
Het Bèkske wil vooral een impact maken op het leven van Rwandese vrouwen 
die de genocide overleefd hebben en middels het verbouwen en verkopen van 
koffie weer aan een mooie toekomst kunnen bouwen. Op die manier draagt het 
Bèkske bij aan vijf duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development 
Goals (SDGs)) van de Verenigde Naties, namelijk: 
- het beëindigen van armoede (SDG 1); 
- goede gezondheid en welzijn (SDG 3); 
- het aanjagen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen (SDG 5);  
- waardig werk en economische groei (SDG 8); 
- duurzame consumptie en productie (SDG 12).   
 
Het Bèkske heeft bovendien niet alleen lokale impact op de vrouwelijke koffie 
ondernemers, maar ook op de Rwandezen werkzaam bij onze andere Rwandese 
partners, die voor het merendeel ook genocide overlevenden en vrouw zijn.  
 
Kortom, het Bèkske staat niet alleen voor heerlijke, maar ook eerlijke koffie. Het 
gaat om kwaliteitskoffie met een verhaal: door alleen al het drinken van het 
Bèkske maak je een impact op de levens van Rwandese vrouwen die de koffie 
verbouwen.   
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Partner in Rwandan Empowerment Coffee 
 
De koffie onderneemsters 
 
In het zuiden van Rwanda, steunt het Bèkske op dit moment al 75 vrouwen die 
koffie verbouwen op individuele en gezamenlijke koffieplantages. Door het 
verbouwen en verkopen van hun koffiebonen kunnen zij weer in hun 
levensonderhoud voorzien en een toekomst opbouwen; niet alleen voor henzelf, 
maar voor het hele gezin (zo’n 300 kinderen). Op iedere kilo koffie die zij 
verkopen, ontvangen zij een landelijk vastgesteld bedrag van $0,26. Het Bèkske 
doet daar €1,- bovenop; deze inkomsten stoppen de vrouwen deels in een 
gemeenschapsfonds en zodoende kunnen zij hun koffie business voort blijven 
zetten en daarmee hun empowerment versnellen.  
 
Ook delen de vrouwen (via Stichting Mukomeze) als aandeelhouders in de winst: 
op die manier laten zij duidelijk hun stem horen in de onderneming het Bèkske. 
Zoals Adria, een van de 75 vrouwen het zo mooi verwoordt: ‘Deze koffie geeft 
ons uitzicht op een toekomst waar we naar uit kunnen kijken.’ Het Bèkske heeft 
een duidelijke focus: eerst deze 75 vrouwen empoweren voordat andere 
vrouwelijke ondernemers worden gesteund.  
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Partner in Rwandan Empowerment Coffee 
 
Solace Ministries  
 
Solace Ministries, opgericht in 1995 in de hoofdstad Kigali, is een niet-
gouvernementele organisatie die gerund wordt door genocide overlevenden die, 
op hun beurt, weer andere genocide overlevenden steunen.  
 
Solace Ministries staat in direct contact met de 75 vrouwen die de koffie 
verbouwen op het platteland in het zuiden van Rwanda. Zij zorgen voor de juiste 
trainingen, de (mentale) begeleiding, de materiaalaanlevering en managen het 

gemeenschapsfonds, waardoor 
de koffie onderneemsters deze 
specialty coffee op een 
verantwoorde en een duurzame 
manier kunnen blijven 
verbouwen. Om Solace 
Ministries – en dus ook ‘onze’ 
vrouwen – hierin te steunen, 
ontvangt Solace Ministries van 
ons €1,80 per iedere verkochte 
kilo Bèkske koffie. Bovendien 
heeft Solace Ministries in 2018 
zelf een koffie winkel geopend in 
hun eigen gastenverblijf, 
waardoor het Bèkske niet alleen 
afhankelijk is van de export, 
maar ook in eigen land vaker 
verkocht en gedronken wordt.  
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Partner in Rwandan Empowerment Coffee 
 
Nyamurinda washing station 

 
 

Nyamurinda Coffee Growers Ltd., gelegen in het zuiden van Rwanda op de heuvel 
genaamd ‘Nyamurinda’, wordt gerund door 2 zussen, overigens zijn ook zij genocide 
overlevenden.  
 
Deze washing station verbouwt, wast en droogt de koffiebonen die zowel van de eigen 
koffieplantages als van nabijgelegen plantages van de vrouwen komen. Op die manier 
is een constante koffie voorraad gegarandeerd voor het Bèkske, en daarmee ook 
constante opbrengsten voor de 75 vrouwen verzekerd. In het verlengde van de missie 
van de washing station - vrouwen (en hun gezinnen) die daar werkzaam zijn 
economisch te empoweren - is 90% van de mensen in dienst dan ook vrouw. 
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Partner in Rwandan Empowerment Coffee 
 
Pure Flavor 
 
De groene bonen worden in branderij Pure Flavor op Fort Isabella in Vught 
(Nederland) op ambachtelijke wijze gebrand; in hoeveelheden van ongeveer 6 kg 
en volgens de traditionele methode, waarbij de koffie in een roterende trommel 
bij een temperatuur van ca. 195 ºC (light roast), 202 ºC (medium roast) of 208 ºC 
(dark roast) langzaam wordt geroosterd. De koffie heeft een subtiele en licht 
fruitige smaak; de smaak van medium roast koffie is iets krachtiger met een licht 
zure afdronk; dark roast heeft een bittere maar volle smaak. Een light roast koffie 
is erg geschikt voor filterkoffie, terwijl dark roast vaak gebruikt wordt voor 
espresso, maar omdat smaken verschillen is het uiteraard het beste om er zelf 
achter te komen wat voor jou het heerlijkste Bèkske is (en dit kan ook nog wel 
eens verschillen naar gelang je ‘mood’). 
 
Eenmaal afgekoeld, worden de geroosterde bonen verpakt. Het Bèkske is klaar 
voor een van jouw 100% (h)eerlijke momenten! 
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Duurzame koffie  
 
Voedsel wordt op verschillende manieren geproduceerd en vervoerd. Dat is niet 
anders met koffie. Het Bèkske wil zich hard maken voor zover als mogelijk 
duurzame koffie. Onze partners in Rwanda en de Rwandese overheid werken 
constant en hard eraan om dit te bereiken. Zo zorgen de vrouwelijke koffie 
ondernemers ervoor dat de bodem waar de koffiestruiken op staan bedekt zijn 
met oud gras dat niet alleen biologisch afbreekbaar is, maar ook als mest wordt 
gebruikt en water en vochtigheid voor de koffiestruiken vasthoudt.  
 
De vrouwen gebruiken dus organische 
mest gemengd met slechts een klein 
beetje stikstof, fosfor en kalium. 
Chemicaliën worden alleen in 
uitzonderlijke situaties gebruikt; ter 
voorkoming van ernstige en 
besmettelijke ziektes. De sloten 
rondom de koffieplantages zijn een 
natuurlijke barrière tegen erosie in 
tijden van hevige regenbuien, waar de 
vastgehouden regen tegelijkertijd 
gefilterd wordt voor later gebruik. Aan 
de zijkanten van de sloten planten de 
vrouwen ‘vetiver’; een lange grassoort 
dat water vasthoudt en in harmonie 
met de koffiestruiken groeit.  
 
Deze duurzame manier van werken wordt ook in de washing station voortgezet. 
Door bijvoorbeeld de pulp, afkomstig van afgekeurde koffiebessen, in te zetten 
als natuurlijke voeding voor de koffiestruiken. Door water van een dichtbij gelegen 
natuurlijke bron, dat in de washing station wordt gebruikt om de koffiebonen te 
wassen, opnieuw te gebruiken om dichtbijgelegen akkers te irrigeren. Gebruikte 
grondstoffen worden op die manier optimaal gebruikt, met zo weinig mogelijk 
verspilling of milieuverontreiniging. Bovendien zorgt dit proces ervoor dat de 
echte volle smaak van de arabica bonen tot zijn recht komt.  
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Duurzame koffie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ook aan deze kant van de wereld, in Nederland, proberen wij er alles aan 
te doen om zo duurzaam mogelijk te handelen in de lijn van SDG 12 
‘verantwoorde consumptie en productie’. Qua transport is dit al meteen een 
lastige; hoe dan ook maken we gebruik van transport per boot of vliegtuig. 
Daarentegen kiezen we wel bewust voor Rwandese partners, waardoor er meer 
opbrengsten in Rwanda achterblijven.  
 
Het Bèkske heeft zeker nog een groot aantal slagen te maken op het gebied van 
duurzaamheid, maar de eerste stappen zijn gezet. Denk aan de mogelijkheid om 
koffie bij te laten vullen in de winkel door het recyclen van oude koffiezakken, door 
koffiedrab nieuw leven in te blazen als meststof, bodemverbeteraar of 
poetsmiddel, door gebruikmaking van een elektrische koffiebrander en niet een 
op gas, en door partnerships aan te gaan die het transport verduurzamen. Door 
te werken aan een constante verbetering in de manier van produceren, het 
samenstellen van het assortiment, het transport en de marketing, werken we naar 
een zo duurzaam mogelijk Bèkske koffie.   
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Transparant  
 
Het Bèkske is er voor iedereen die verantwoorde keuzes wil maken en op een 
hele laagdrempelige manier wil bijdragen aan een betere wereld. Om iedereen 
die zijn steentje bij wil dragen in de verwezenlijking van onze missie, vinden wij 
het niet meer dan normaal inzicht te geven in het traject en de kosten die komen 
kijken bij het tot stand komen van 
koffiebes tot kopje koffie. Daarom 
communiceren we onze acties en 
keuzes zo transparant mogelijk op 
onze koffiepakken, website en ons 
Bèkske Social Impact Model.  
 
Logischerwijs verwachten we van 
toeleveranciers, partners of 
afnemers eenzelfde openheid. 
Wanneer het beter kan, staan wij 
open voor elke suggestie. Met 
transparantie over de hele lijn - op 
zowel financieel, logistiek als impact 
gebied - blijven we onszelf uitdagen 
om kritisch te kijken naar de 
noodzaak van elke stap. Ons doel 
blijft te allen tijde: de grootst 
mogelijke positieve impact lokaal, 
met name voor de vrouwelijke koffie 
ondernemers.    
 
Door deze transparante, in onze 
ogen meest eerlijke manier van 
communiceren, proberen we een 
nieuwe norm neer te zetten waar-
door we écht impact kunnen maken 
op de plaatselijke economie, het milieu, natuurlijk onze vrouwen, maar ook op 
de koffiedrinker.  
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Prijsopbouw 
 
Maar liefst 39% van de opbrengsten gaat terug naar de lokale ondernemers in 
Rwanda, inclusief ‘onze’ vrouwen. Dat is 3 tot 4 keer meer dan gebruikelijk bij 
andere koffiemerken. Concreet voor onze 75 vrouwen betekent dit dat zij €1 per 
kilo extra ontvangen (bovenop de landelijk vastgestelde $0,26 per kilo). Ook 
ontvangen zij – via onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda – 
begeleiding bij het blijvend duurzaam en verantwoord verbouwen van de koffie. 
Hiervoor heeft het Bèkske €1,80 per iedere verkochte kilo koffie gereserveerd. 
Daarbovenop gaat er nog eens 25% van de winst naar de vrouwen, omdat zij 
delen in de winst als aandeelhouders (via Stichting Mukomeze). Deze elementen 
staan los van alle vrouwen die op andere onderdelen in het productieproces 
profiteren van de verkoop van het Bèkske (o.a. bij de washing station waar we de 
koffie ook inkopen).  
 
Door onszelf constant uit te dagen, zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden 
om nog meer lokaal terug te laten vloeien, bijvoorbeeld door in de toekomst 
gebruik te maken van het (deels) branden en verpakken van de koffie in Rwanda 
zelf en geen gebruik meer te maken van een trader. 
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Deze footprint is het vervolg op eerdere versies van het businessmodel van het 
Bèkske. We benadrukken hier dat de hierbij gegeven informatie nog onvolledig is 
en dit document continu wordt bijgewerkt, waarbij mogelijk wijzigingen kunnen 
voorkomen in stappen en daaruit volgende berekeningen. Het doel zal wel altijd 
hetzelfde blijven: zoveel mogelijk positieve impact maken op de Rwandese 
koffieverbouwsters!  

 

  VOLG ONS OP 

@HetBekske  

website: www.rwandesekoffie.com  
e-mail: info@rwandan-coffee.com 
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