<Persbericht 11 april 2018>

Zavor Coffee Experience Schiedam
helpt 16.000 koffieboeren in Kenia
Aan de Hoogstraat 89-91 is zaterdag 24 maart Zavor Coffee Experience Schiedam
in Hét Museum Café feestelijk geopend. Menig Schiedammer schoof aan om ‘The
sensational taste of Africa’ te proeven. Bedrijfsleiders Peter Grundlehner en
Monica Wambui Kirori zijn sociaal-maatschappelijke ondernemers. Vanuit de
winst van hun koffiehandel steunen zij in Kenia maar liefst 16.000 koffieboeren
met hun gezinnen, samen een gemeenschap groter dan Schiedam!
Peter en Monica ontmoetten elkaar in de negentiger jaren in Kenia. Peter werkte aan
biobrandstof, Monica aan duurzame energie. Samen besloten ze de slecht betaalde
koffieboeren te gaan helpen met fairtrade. Nu runnen ze een florerende koffie- en
theehandel, branden ze hun eigen koffie, en hebben ze in Enschede én in Schiedam een
koffie- en theezaak: Zavor Coffee Experience. Inmiddels steunen ze vanuit de winst van
hun ondernemingen tientallen prachtige projecten in Kenia. “Als het met ons goed gaat,
moet het daar ook goed gaan”, zegt Monica. “We zijn tevreden met een laag
winstpercentage voor onszelf.”
Kennis overdragen
Omdat in Kenia een enorme behoefte aan kennis bleek, hebben Peter en Monica samen
een reeks van al meer 200 praktische boekjes uitgebracht in Swahili en Engels, voor
analfabeten en voor trainers. Ze trainen boeren, en hebben meiden opgeleid als
elektriciens, bouwers en timmerlui. De kinderen die in hun eerste weeshuis in Nakuru
opgroeiden, gaan inmiddels naar de universiteit. Ze werken op lokaal niveau samen met
Amref Flying Docters, Global Clowning, War Child, Safe The Children, Unicef, Rode Kruis
en Rode Halve Maan.
Bed & Breakfast
Het dubbele pand aan de Hoogstraat 89-91 waarin Zavor Coffee Experience Schiedam
huist, is met hulp van sponsors en de gemeente Schiedam maandenlang opgeknapt door
Stichting Stadsherstel Schiedam. In het daarboven gelegen Bed & Breakfast Het
Museumkwartier zijn 4 kamers en een long-stay. De kamers liggen onder een
kapconstructie uit circa 1540. Nog voor de opening waren er al 270 boekingen binnen
voor de kamers. Aan de achterzijde biedt het terras van Hét Museum Café prachtig zicht
op het Jenevermuseum en de Havenkerk.
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Voor meer informatie: Peter Grundlehner, via 06 4155 1232 of
schiedam@zavorcoffee.nl
website: www.zavorcoffee.nl

