
Bèkske Social Impact Model 

Bèkske: Rwandan Empowerment 
Coffee is een sociale onderneming 
die haar winsten inzet ten gunste 
van de empowerment van 
vrouwelijke koffie onderneemsters 
in Rwanda.

Empoweren van

Vrouwen in Rwanda Wij dragen bij aan de volgende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Na8es:

EERLIJK
Bèkske koffie zorgt voor minimaal 3 
tot 4 keer meer lokale impact dan 
reguliere koffiemerken. 
Hiermee steunen we de sociaal-
economische ona>ankelijkheid van 
Rwandese vrouwen en hun gezin die 
de genocide tegen de Tutsi’s hebben 
overleefd, waarvan velen ook 
seksueel geweld hebben 
meegemaakt. 

• Van iedere verkochte kilo koffie 
gaat €1 naar de vrouwen (40% 
direct op hun rekening en 60% 
naar het gemeenschapsfonds).

• €1,80 gaat naar lokale partner-
organisaOe Solace Ministries 
rondom het blijvend duurzaam
en verantwoord verbouwen
van de koffiebomen.

• Daarbovenop delen onze 
vrouwen ook nog eens 25% in 
de winst.

TRANSPARANT
We streven naar een transparante 
communicaOe in de hele 
producOeketen. Zo geven we inzicht 
wat er precies terugvloeit naar de 
partners door het hele proces.

• We blijven het verhaal van de 
vrouwen delen met de 
persoonlijke impact die de 
koffie en het project op hun 
leven heeW gehad.

• We blijven de status quo van 
de koffie industrie challengen
door de manier waarop we de 
impact nastreven te blijven 
communiceren.

Onze 4 
pijlers

DUURZAAM
Hergebruik van water uit natuurlijke 
bronnen en organische mest, sloten 
rondom de akkers als natuurlijke 
barrière tegen erosie in het 
producOeproces, het product-
ontwerp in ons verpakkings-
materiaal… Kleine maar essenOële 
stappen die onderdeel zijn van ons 
duurzaam ondernemen.  

• We streven naar partnerships 
die dezelfde normen nastreven 
in alle openheid en zo onze 
impact versterken of 
versnellen.

• We blijven werken aan het in 
kaart brengen van de 
ecologische voetafdruk van het 
Bèkske als organisaOe.

HEERLIJK
Bèkske is specialty coffee: kwalitaOef
hoogwaardige koffie met unieke
smaakeigenschappen (een mix van 
honing, chocolade, vanille, fruit en
bloemen). Specialty coffee wordt op 
11 punten beoordeeld middels een
cupping test. 

• Het Bèkske kwalificeert zich,  
met een score van minimaal 85 
punten, als een excellente
specialty coffee. 

Specialty Coffee
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