
Duurzame vleeslijn verbetert leefomstandigheden
van boeren in Ethiopië



Sustainable Meat Ethiopia
Ethiopië is een ontwikkelingsland met een grote werkeloosheid. De zeer jonge 
bevolking groeit razend snel. Jongeren zoeken hun toekomst soms buiten 
Ethiopië. De veestapel van runderen, geiten, schapen en kamelen is groot en 
de belangrijkste bron van inkomen. Export van levende have en geslacht vee 
vindt op grote schaal plaats. De binnenlandse markt is relatief klein, vlees is 
een duur product. Oudere Ethiopiërs eten graag rauw rundvlees. Kippenvlees 
is een groeimarkt.

Een systematische aanpak van kwaliteitsbeheer ontbreekt in een vleeslijn van 
veevoer naar de consument. Hygiëne is een groot probleem en deskundigheid 
is vaak ver te zoeken.

De stichting SME spant zich in om samen met Ethiopische (kleine) boeren en 
slachterijen de kwaliteit van de vleesproductie te verbeteren.



U helpt jongeren
Beroepsgerichte scholing van (jonge) Ethiopiërs geeft een betere positie op 
de arbeidsmarkt. Meer kennis, vaardigheden en een beter ondernemerschap 
zijn speerpunten in de ontwikkeling. Het perspectief in eigen land voor jonge 
mannen en vrouwen wordt beter. 

U draagt bij aan duurzaamheid
Kippenvlees is duurzaam in vergelijking met andere vleessoorten: betere 
omzetting van voer naar vlees, geringe waterbehoefte en nagenoeg geen 
uitstoot van het broeikasgas methaan. 
In transport, productie en koeling wordt zoveel mogelijk van duurzame 
energie gebruik gemaakt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt aandacht. 

U helpt de nationale markt te versterken
Grote (internationale) organisaties kopen hun vlees in het buitenland. 
Ze vinden lokaal geproduceerd vlees niet veilig. Hetzelfde geldt voor 
de betere hotels. De groeiende middenklasse van jonge mensen wil 
andere vleesproducten dan rauw rundvlees. Ze kiezen graag voor lokaal 
geproduceerd voedsel.

Waarmee steunt u sme?
Het werk van SME draagt bij aan meer voedsel en aan meer voedselveiligheid. Voedselveiligheid is 
een voorwaarde voor gezond leven, en voor de verbetering van de afzetmarkt voor vleesproducten. 
Gezondheid en inkomen gaan hand in hand. 



Het bedrijf Elere broedt eieren uit, mest kippen en bereidt voer voor het eigen 
bedrijf en voor kleine boeren. SME wil bestaande kansrijke initiatieven versterken.

Contact
Tel.nr.: +31 (0)6-51333924

adres : Oude Deventerweg 21
8121 RK Olst

info@sme-holland.org 
www.sme-holland.org 
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Doet U ook mee?


