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Fair Trade-katoen is duurder, omdat de boeren een eerlijke prijs 
ontvangen. Althans, dat is wat we denken. Maar is dat wel zo? 

eco-fashionista victoria Koblenko en GREEN.2 reisden af naar Mali 
en zagen hoe het Fair Trade organic-principe het leven 

van katoenboeren ingrijpend verandert.
TeKsT  Floor Bakhuys roozeBoom & victoria koBlenko

FoTogrAFie  victoria koBlenko
Met dank aan St. Max Havelaar, edelweiSS/Modeluxe linnen ServiceS en lavital/natural bedS 

hoe eerlijk is 
ecokatoen?

Victoria Koblenko in Mali



de chAu

netterende brommers scheuren voorbij. ze 
overstemmen maar net het geluid van ons 
vrolijk beschilderde busje, dat zich door de 
verkeersdrukte probeert te werken. De motor 
maakt rochelende geluiden, de voorruit 

wordt bijeengehouden met duc tape en de stoelen hangen 
scheef. uit de speakers klinkt een Franse chanson, als een 
surrealistische soundtrack op deze overvolle weg in Bamako, 
mali.
ik ben hier op uitnodiging van stichting max havelaar om bio-
logische- en Fair trade-katoenplantages te bezoeken. tijdens 
deze reis zal ik met eigen ogen gaan bekijken onder welke 
omstandigheden het katoen wordt verbouwd, waarvan Fair 
trade organic-kleding, bed- en linnengoed wordt gemaakt. Dit 
bezoek is extra bijzonder voor mij, omdat het duurzame bed 
dat ik onlangs door lavital heb laten maken is gemaakt van 
Fair trade organic-katoen van malinese plantages. maar ook 
omdat ik in nederland steeds vaker als ambassadeur van 
duurzame mode en lifestyle word bestempeld, wil ik hier in 
mali graag zien waar labels als Fair trade en organic nu echt 
voor staan. Wat betekenen deze labels voor hoe het katoen ver-
werkt wordt en voor de boeren die het katoen verbouwen?

schrijnende paradox
mali is het land van de uitgestrekte sahara, de fabelachtige 
Djenné-moskee en de legendarische stad timboektoe. maar 
mali behoort ook tot de top tien armste landen ter wereld. Gek 
eigenlijk, als je bedenkt dat het een van de grootste katoenpro-
ducenten van afrika is. malinese katoen is van zeer goede 
kwaliteit en wordt bovendien heel goedkoop geproduceerd. een 
prima concurrentiepositie, zou je denken. toch kunnen veel 
malinese katoenboeren nauwelijks rondkomen. een van de 
belangrijkste oorzaken is de hoge subsidie die grootmachten 
als china, de verenigde staten én de europese unie aan hun 
eigen katoenboeren betalen. Daarmee houden ze hun relatief 
duur geproduceerde katoen kunstmatig in de markt en wordt 
het voor arme afrikaanse boeren, ondanks hun veel goedko-
pere productie, vrijwel onmogelijk om te concurreren op de 
wereldmarkt. en dat terwijl de rijke landen tegelijkertijd veel 
geld besteden aan ontwikkelinghulp om de afrikaanse landen 
onafhankelijker te maken; een schrijnende paradox. 
stichting max havelaar helpt malinese katoenboeren met 
behulp van de Fair Trade organic-certificering aan een betere 
prijs en gezondere werkomstandigheden. Dit doet de stichting 
door met een keurmerk te garanderen dat boeren een mini-
mumprijs ontvangen. hiernaast krijgen de boeren een inves-
teringspremie op elke kilo geleverd katoen. Deze wordt geïnd 
door mobium, de koepelorganisatie van malinese katoenboe-
ren. vervolgens wordt de premie collectief besteed aan gereed-
schap, gezondheidszorg en educatie. zo kunnen de boeren 
investeren in een stabieler en meer zelfredzaam bedrijf. 

Kraamcentrum
Wij zijn op weg naar het zuiden, waar we Diachoubala zullen 
bezoeken, een dorp dat leeft van Fair trade ecologische katoen-
teelt. De stad hebben we inmiddels ver achter ons gelaten. hier 
geen eindeloze stroom aan rommelige stalletjes langs de weg, 
enkel zo nu en dan een dame, in een kleurig gewaad met een 
bos takken of een schaal fruit op het hoofd. Pasgeboren baby’s 
hebben de vrouwen in een sjaal op hun rug gebonden, als 
kleine rugzakjes waar ronde hoofdjes uitsteken, wiebelend op 
de tred van hun moeder. De huid van de vrouwen is egaal don-
kerbruin, als matglanzend ebbenhout tegen de felgekleurde 
achtergrond van hun kleding. hier op het platteland heeft 
massa plaatsgemaakt voor eenvoud. De huizen voor hutjes van 
golfplaat en tentzeil. 
Wanneer we aankomen in Diachoubala, enkele uren rijden van 
Bamako, wachtten tientallen kinderen ons op. nieuwsgierig 
kijken ze naar mijn camera en wijzen naar mijn korte, wit-
blonde haar. ze laten zich fotograferen en schaterlachen om 
hun evenbeeld op het scherm. Wanneer ik de mensen in het 
dorp vraag wat de belangrijkste ontwikkeling is geweest sinds 
de overstap naar Fair trade organic-katoenteelt, antwoorden 
ze zonder aarzelen hetzelfde: het kraamcentrum, waar vrou-
wen onder begeleiding van een verpleegster kunnen bevallen. 
‘Doordat er in de wijde omtrek geen ziekenhuizen zijn, bevie-
len vrouwen voorheen in hun eentje, op de stoffige grond van 
hun hutje’, vertelt een fleurig geklede jonge moeder, die haar 
pasgeboren kind op de arm draagt. ze is niet ouder dan dertig, 
maar de lijnen in haar gezicht verraden een zwaar leven. ter-
wijl ze praat, houdt ze het gezichtje van haar dochtertje tegen 
haar wang gedrukt. ‘vrouwen leden ondraaglijke pijn en zagen 
hun baby’s sterven tijdens de geboorte’, vervolgt ze. ‘met de 
komst van het kraamcentrum is het lijden van de vrouwen 
afgenomen en sterven er veel minder baby’s.’ 
als ik het kraamcentrum zie waar de vrouwen van Diachou-
bala zo blij mee zijn, moet ik even slikken. het is een bakste-
nen gebouwtje zonder deuren. De metalen bedden hebben geen 
matrassen. De behandelkamer is een leeg lokaaltje, met in het 
midden een roestige ijzeren tafel. stralend van trots leiden de 
jonge moeders me rond, hun pasgeboren baby’s op de arm. ik 
krijg een raar gevoel in mijn buik. niet vanwege de armoede, 
maar vanwege de blijdschap die dit eenvoudige gebouwtje ze 
brengt. De hoeveelheid vrouwen die níét zijn bezweken.
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Malinees katoen is goedkoop  
en van uitstekende kwaliteit.  
Toch kunnen veel katoenboeren 
maar nauwelijks rondkomen

 heT KrAAMcenTruM vAn diAchoubAlA

verlosKundige insTruMenTen 



De hoeveelheid baby’s die níét zijn gestorven door een paar 
bakstenen en een ijzeren tafel. Dit gebouwtje zou voor mij een 
nachtmerrie zijn als ik moest bevallen, maar voor hen is het 
een godsgeschenk. ik begrijp nu: deze vrouwen zijn niet zie-
lig, maar juist sterker dan ik kan bevatten. en dat geeft 
degene die net nog snoepjes stond uit te delen als een soort 
blanke weldoener een heel nederig gevoel. 

stugge watten
na de bezichtiging worden we naar het katoenveld gereden 
waar de mensen van Diachoubala van leven. voor een beter 
uitzicht klim ik op het dak van het busje. en daar, boven op 
de bus, hobbelend over de slecht begaanbare kleiweg, ben ik 
in mijn element. De lucht is zacht en warm en ruikt groen, 
als zoetig gras met mossige aarde. Dan zie ik het veld liggen. 
Geen zee van witte pluis, zoals ik me had voorgesteld, maar 
rijen groene planten met witte stipjes dons erin. het witte 
pluis oogt zacht, maar voelt aan als stugge watten. als ik 
even later over het veld loop en mijn vingertoppen langs de 
katoenbolletjes laat glijden, bedenk ik me dat het katoen van 
mijn eigen Fair trade organic-bed misschien wel van dít veld 
komt. Dat het katoen voor het bed waar ik iedere dag op slaap 
misschien wel door déze boeren gezaaid, geoogst en geplukt 
is. het idee dat ik dankzij hun harde werk een prachtig bed 
heb, waar ik nog jaren met plezier en met een schoon geweten 
op kan slapen, geeft me een onwerkelijk, maar goed gevoel. 
naast het veld zit een aantal boeren gehurkt naast een berg 

geplukt katoen. ze verwijderen met de hand zo veel mogelijk 
takjes, grassprietjes en stof. Dit is belangrijk werk, want in 
tegenstelling tot conventioneel katoen, wordt biologisch katoen 
niet met chemicaliën gereinigd. Dus hoe schoner de oogst 
wordt aangeleverd bij de fabriek waar de ruwe katoen wordt 
verwerkt, hoe beter.  
het verbod op chemische reiniging is een van de strenge eisen 
die aan biologisch katoen worden gesteld. een andere eis is 
dat er bij de teelt geen pesticiden en chemische bestrijdings-
middelen worden gebruikt. Dat is niet alleen beter voor het 
milieu en degene die het gaat dragen, maar vooral ook voor de 
boeren zelf. in afrika gaat het bespuiten van de gewassen 
namelijk niet machinaal, maar handmatig. De boeren lopen 
over het veld met een spuitbus op de rug. ‘Door de chemicaliën 
worden ze ziek of sterven zelfs aan pesticidenvergiftiging’, 
vertelt abdoulaye Diakité. Diakité werkt als trainer voor 
katoencorporatie mobiom. ‘vrouwen kunnen bij de conventio-
nele teelt niet op het land werken, omdat de chemicaliën mis-
kramen kunnen veroorzaken. maar als ze thuis de kleren van 
hun man wassen, ademen ze het gif alsnog in of wrijven het in 
hun ogen. Daardoor krijgen ze oog- en slijmvliesklachten of 
ademhalingsproblemen.’ Doordat er bij biologisch katoen met 
biologische bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, is het ook 
voor de vrouwen mogelijk om op het land te werken of als boe-
rin zelf katoen te verbouwen. zo hebben zij een middel om 
financieel onafhankelijk te worden. Iets waar veel vrouwen 
naar streven, omdat hun (ex)mannen niet genoeg kunnen of 
willen verdienen om hun gezin te onderhouden. 

eindelijk naar school
De volgende dag bezoeken we het dorp solo, 120 kilometer ten 
zuiden van Bamako, waar met de Fair trade-premie een 
waterput is aangelegd. voorheen moesten de vrouwen van het 
dorp een paar keer per dag drie kilometer heen en terug lopen 
om water te halen. Door de aanleg van de bron hebben ze nu 
altijd water tot hun beschikking. De premie heeft de boeren 
nog meer positieve veranderingen gebracht. Diakité: ‘Door 
geldgebrek moesten ze voorheen vaak hun kinderen op het 
veld laten werken. nu ze een eerlijke prijs krijgen, is dat niet 
meer nodig en kunnen ze hen naar school sturen.’
als we bij het dorp aankomen, heet dorpshoofd tenetië 
Doumbia ons welkom. zijn grijze baard steekt af tegen zijn 
leerachtige zwarte gezicht. Diakité vertelt dat Doumbia erg 
ziek is. 

dit is biologisch katoen
Organic katoen wordt geteeld zonder gebruik van kunstmest 

en pesticiden. Het wordt met de hand geplukt en gereinigd 

zonder chemische middelen. Ook worden op de landbouw-

grond afwisselend andere gewassen verbouwd, zodat de 

grond niet uitgeput raakt en plagen worden tegengegaan. 

voordelen

• voorkomt milieuverontreiniging 

• voorkomt gezondheidsproblemen 

• de boer krijgt een eerlijke prijs 

• premie voor ontwikkeling en educatie 

• beter voor landbouwgrond 

• bevordering biodiversiteit

nAdelen

• minder productie

• meer kans op mislukking van de oogst

• het katoen moet grondiger worden gereinigd 

• het kost tijd om over te gaan op biologische teelt

info
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het kraamcentrum is een 
geschenk uit de hemel: voorheen 
bevielen de vrouwen alleen,  
op de stoffige grond van hun hutje



wATerpuT in solo, AAngelegd MeT `FAir TrAde preMie

op de MArKT vAn bAMAKo                               op heT KAToenveld bij diAchoubAlA 

binnenplAATs  in heT dorp solo 

ondanks zijn zwakte is hij voor ons van zijn ziekbed opge-
staan, om zijn respect te betuigen. Doumbia: ‘ik kan mijn 
blijdschap nauwelijks in woorden uitdrukken. Fair trade-
katoen heeft de levensstandaard voor iedereen in het dorp 
verbeterd. Door de pesticiden werden voorheen veel boeren 
ziek. vrouwen hadden miskramen en zagen hun mannen 
sterven. er zijn boeren tijdens het bespuiten van de gewas-
sen dood op het veld neergevallen.’ ik schud vol ongeloof mijn 
hoofd, terwijl Doumbia verder vertelt. ‘veel vrouwen hadden 
niet genoeg geld om hun mannen te begraven en bleven ach-
ter met soms wel negen kinderen, die ze maar nauwelijks 
konden onderhouden. Door Fair trade organic-katoen is ons 
leven voor altijd veranderd.’ ik kijk in de ogen van de oude 
man en voel een brok in mijn keel. zijn hartelijkheid, zijn 
eerbied en de droeve waarheid van zijn woorden brengen me 
van mijn stuk. voor ons zijn het woorden: katoen, Fair trade, 
premie, voor hem betekenen ze een verschil van leven of 
dood. voor hem, en voor al die mannen, vrouwen en kinderen 
van zijn dorp.  
Wanneer we later een wandeling door het dorp maken, horen 
we in de verte het geluid van trommels en gezang. ‘De vrou-
wen hebben een feest voor jullie georganiseerd’, legt Diakité 
uit. en inderdaad, aan de rand van het dorp staat een groep 
vrouwen te zingen en te dansen met een nonchalante sou-
plesse. onder luid gejuich en gelach word ik in de kring 

getrokken. ik dans tot mijn hoofd tolt en ik het ritme van de 
trommels tegen mijn slapen voel bonken. met gesloten ogen 
laat ik een vloedgolf van gevoelens over me heen komen. 
Droefheid om alle verdrietige verhalen, ongeloof over de een-
voud van de oplossingen, warmte door de hartelijkheid van 
de mensen die mij hier hebben willen ontvangen, en blijd-
schap dat zij mij deelgenoot hebben willen maken van hun 
leven. 

Fair Trade-fashion
als de delegatie van max havelaar weer naar nederland 
vertrekt, blijf ik nog een dag in Bamako. ik wandel door de 
stad, fotografeer de omgeving en bezoek een aantal markten. 
slenterend door de zanderige straten – voor het eerst sinds 
een week weer echt alleen – neem ik de tijd om de belevenis-
sen van de afgelopen dagen op me in te laten werken. met 
een hoofd vol ervaringen en dierbare ontmoetingen kan ik 
niet anders dan nadenken over de rol die ik kan spelen in de 
strijd voor meer Fair trade- en ecologische producten, ook in 
de mode.
in nederland ben ik in gesprek geweest met made By, een 
stichting die zich inzet voor verduurzaming van de mode-
branche. een ambassadeurschap zou voor iemand met een 
hart voor mode en duurzaamheid een logische stap zijn, 
maar het aanbod in de winkels is helaas nog te beperkt om 
dag in, dag uit geheel – of zelfs gedeeltelijk – Fair trade 
organic gekleed te gaan. het is voor mij, zoals voor alle 
bewuste vrouwen, nog altijd een zoektocht naar de juiste 
ontwerpers, de beste materialen en de eerlijkste kledingwin-
kels die geen geitenwollensokken-Fair trade aanbieden, 
maar echte fashion. 
ik heb tijdens deze reis van dichtbij kunnen zien hoeveel 
waarde het heeft om in ‘goed’ katoen te investeren. voor de 
boeren, maar ook voor ons als consument. ik heb kunnen 
zien hoe een premie van een paar cent extra per kilo een heel 
dorp een leefbaarder bestaan kan bieden. ik ben geconfron-
teerd met de vraag hoe gezond kleding kan zijn waarbij che-
micaliën worden gebruikt waar mensen doodziek van wor-
den. ik realiseer me dat er nog een lange weg te gaan is 
voordat ecologische- en Fair trade-stoffen de norm zullen 
zijn. maar deze paar dagen hebben mij gesterkt op zoek te 
gaan naar mooie, eerlijke producten, want eerlijk katoen is 
de investering en de moeite meer dan waard. zodat steeds 
meer boeren geld krijgen voor hun waar. zodat ooit de rek-
ken vol liggen met linnengoed én kleding die goed zijn voor 
mode, mens en milieu. en zodat ik ooit als trotse ambassa-
deur naar buiten zal kunnen treden, van top tot teen gehuld 
in ecocouture.  ¶

Meer weten? Lees ‘The Great Cotton Stitch-Up’, het onthul-
lende rapport van de Fairtrade Foundation op fairtrade.org.uk
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eerlijk handelen kan heus wel 
Max Havelaar, het keurmerk dat internationaal bekend staat als 

Fair Trade, geeft consumenten sinds 1988 de zekerheid dat pro-

ducten onder eerlijke voorwaarden zijn verhandeld. Het staat 

op producten als koffie, thee, chocolade, suiker, wijn, rijst, fruit 

en natuurlijk katoen. Meer dan zeshonderd boeren-organisaties 

en plantages verdeeld over zestig ontwikkelingslanden verko-

pen producten onder de voorwaarden van Fair Trade. Max 

Havelaar is een onafhankelijke keurmerkorganisatie en koopt of 

verkoopt zelf geen producten of grondstoffen. Via de interna-

tionale koepelorganisatie Fairtrade Labelling Organisations 

International worden de Fair Trade-voorwaarden en -standaar-

den vastgesteld en certificeringen verstrekt. 

Ook wordt er gecontroleerd of de boeren zich 

aan de Fair Trade-regels voor mens en milieu 

houden. In 2009 is de omzet over Fair Trade-

producten met 43 procent gegroeid. 

een premie van een paar cent 
extra per kilo kan een heel dorp 
een leefbaarder bestaan bieden

info


