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Je zal maar boer of boerin wezen in Afrika. Je hebt je veld ingezaaid, misschien wat 
extra meststoffen kunnen kopen. Je bewerkt met veel zorg je veld en duimt voor een 
goede oogst. Als de oogst lukt, heb je genoeg voedsel om het volgende jaar door te 
komen. 
Maar je hebt ook schoolgeld nodig. Geld om je kinderen naar de dokter te laten 
gaan. Geld om extra voedsel aan te kopen. Om dat geld te verdienen, moet je een 
deel van je oogst kunnen verkopen. Maar wat als dat niet lukt? Wat als je landgeno-
ten liever goedkopere producten uit Europa kopen? 
 
Fotograaf Marc Goldchstein portretteerde in Togo en Tanzania boeren en boerinnen 
die de macht van de markt en de gevolgen van de wereldhandel tot in hun dorp voe-
len. 

Tomaten uit Togo: boeren in de puree
De tomatenkwekers in het noorden van Togo verdienden de voorbije jaren goed aan 
‘het rode goud’. Nu willen ze graag beginnen met het inblikken van tomaten. Zo kun-
nen ze buiten het oogstseizoen puree verkopen. Maar de Togolese tomatenindustrie 
komt maar moeilijk van de grond. Want de ingevoerde (en gesubsidieerde) tomaten-
puree uit Italië is van betere kwaliteit én goedkoper. 

Koeien op de Kilimanjaro: boerinnen ingeblikt
Het dorp Nronga, op de flanken van de Kilimanjaro in Tanzania, is een ideale plaats 
om koffie te kweken. Toen echter eind jaren 1990 de prijs van koffie op de wereld-
markt kelderde, daalde het inkomen van de koffieboeren dramatisch. Gelukkig kon-
den ze een deel van de koffie verkopen via eerlijke handel, dát hield hen overeind. 
En gelukkig was er de melkcoöperatie die de vrouwen van Nronga hadden opgericht 
om de melk van hun koeien te verwerken en te verkopen. Maar de concurrentie van 
melkpoeder uit Europa en andere landen bedreigt het succes van hun bedrijfje.

Afrikaanse boeren en boerinnen 
                                met uitsterven bedreigd?
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”Welk gewas moet ik telen? Ik weet het echt niet meer. 
Er is overal zoveel concurrentie. 

Maliké Bomboma, Togo 2”
foto: Marc Goldchstein



” ”
De eerste jaren was de tomatenteelt een groot succes. 
Met de winst knapte ik mijn huis op, kocht ik een moto en kon ik het schoolgeld 
van mijn kinderen betalen.

Mani Koaba, Togo 3
foto: Marc Goldchstein



” ”
Weet je wat ons veel schade berokkent? De nfalla, de bijna-gratis-tomaat. 
Zo noemen wij de ingevoerde tomatenpuree, die alle eetstandjes in de stad 
gebruiken. Ze is zoveel goedkoper. 

Nagbandja Mapo Alidou, Togo 4
foto: Marc Goldchstein



” ”
Ik moet met verlies verkopen, ik kan mijn lening niet meer terugbetalen. 
Wat moet ik volgend seizoen doen? Hoe zal ik mijn kinderen te eten geven?  

Namessele Lare, Togo 5
foto: Marc Goldchstein



” ”
Vroeger zochten de jongeren werk in Ivoorkust. 
Toen we een goede prijs voor onze tomaten begonnen te krijgen, stopte die uittocht. 
Maar laatst zag ik er weer honderden vertrekken.

Namessele Lare, Togo 7
foto: Marc Goldchstein



” ”
Hier in Nronga is koffie een mannenzaak en melk iets van de vrouwen. 
Toen de koffieprijs eind jaren 1990 kelderde, was er gelukkig nog 
onze melkcoöperatie. Daardoor krijgen we meer respect.

Helen Usiri, Tanzania 8
foto: Marc Goldchstein



” ”
Nooit opgeven, dat is ons motto. Maar neem onze melkhandel weg, 
en we hebben geen been meer om op te staan.

Helen Usiri, Tanzania
9
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”
”

Kijk naar onze pasteuriseerketel ... 
Ik weet dat landbouwers in Europa financiële steun krijgen 
én dat ze de machines hebben om grootschalig te produceren.

Eshimendi Mushi, Tanzania 10
foto: Marc Goldchstein



” ”
Niemand vraagt ons, boeren en boerinnen uit Afrika, 
wat we van die vrijhandel denken. Alles wordt boven ons hoofd beslist.

Daminka Kangbeni, Togo
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”
”

Jitegemee, onze eigen boontjes doppen. Dat is wat we willen. Op dit moment willen
 we investeren in biologische koffie. Zullen we er binnen een paar jaar genoeg geld 
mee kunnen verdienen? 

Lawrence Ezekiel Sawe, Tanzania 11
foto: Marc Goldchstein



” ”
Als vroeger de kinderen ziek waren, gebruikten we traditionele geneeskunde. 
Nu kunnen we ook naar een ziekenhuis. Maar dat kost geld. Veel geld. 
En waar haal ik dat vandaan?” 

Nanwadja Dankode, Togo 6
foto: Marc Goldchstein



” ”
Studeren en een goed werk vinden in de stad: als wij, ouders, genoeg verdienen, 
kunnen onze kinderen die droom waar maken. 

Enne Eliehilia Nkya, Tanzania
12

foto: Marc Goldchstein



Voor een leefbare en milieuvriendelijke landbouw in Noord en Zuid slaan milieu-, natuur-, landbouw-,  consumenten- 

en Noord-Zuidorganisaties de handen in elkaar. Want tegen 2015 moet honger de wereld uit!
www.detijdloopt.be

De Afrikaanse boer wordt met uitsterven bedreigd.
Steun Afrika in zijn strijd voor een leefbare landbouw.


