


Het land van

de duizend

heuvels
01

De rijke vulkanische grond +

hoogte

Uburyo betekent 'kans' in

Swahili

Kans op een nieuw bestaan

dankzij koffie

Directe handel

Eerlijke prijzen: minstens 25%

meer dan de Fairtrade-prijs

Geen keurmerk



Economie

Koffie vertegenwoordigt

75% van de

exportopbrengsten in

Rwanda.

90% van de ruim 12

miljoen inwoners op het

platteland werkt en

verdient minder dan 

 $1,25 per dag.
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Liza

washing

station 
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Vers

medium

gebrand

De kenmerkende aroma's.

Prettig evenwicht tussen

zuurgraad en body.  
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Premium

Roast 
Zijdezachte textuur, sappigheid en complexiteit.

De koffie heeft een zoet aroma met typische red

bourbon-tonen van sinaasappel, chocolade en

karamel. 

De body is vol en sappig met delicate

kruidentonen en complexe florale smaaktonen. 
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House Blend
Levendig en gebalanceerd. Een melange uit

Rwanda (Nyaruguru) en Brazilië (Santos). Deze

‘krachtpatser’ heeft een licht zuurtje en is

afkomstig uit de koffieplantages Nyamyumba

Washing Station en COCARIVE farms. 

De koffie heeft een zoet aroma met red en

yellow bourbon-tonen van noten, tropisch fruit

en melkchocolade. 



Koffie is het

visitekaartje

van de

onderneming

Verbindend element: begin van een

goed gesprek, maar ook een laatste

indruk

Consument wordt steeds selectiever

Koffiebeleving
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Wat kunnen

wij bieden?

Wekelijks vers gebrande koffie

Kwaliteit / specialty coffee

Duurzaamheid (eerlijke prijzen en

aluminium-vrije verpakking)

Look & feel

Koffiebeleving 

Machines en servies

Opleiding en training van personeel

Jonge ondernemers met een passie

voor het vak en duurzaamheid

PR: oud-student aan de HvA met een

ondernemersgeest

Toegankelijke prijzen

l

08



Rechtstreeks koffie inkopen

bij lokale en onafhankelijke

koffieboeren. We hebben

persoonlijk contact en zijn

betrokken.

De koffiebessen worden

handgeplukt en met zorg en

precisie geoogst. 

De groene bonen worden in

Nederland in onze

koffiebranderij gebrand in

kleine batches. Hierdoor

kunnen wij versheid

garanderen. 

De koffiebonen worden

medium gebrand, waardoor

de aroma's goed tot uiting

komen. 

Eerlijke prijzen: minstens 25%

meer dan de Fairtade-prijs.

Wij hebben geen keurmerk

hierdoor ontvangen

koffieboeren meer voor hun

koffiebonen, doordat er geen

percentage naar

tussenhandelaren en

keurmerken gaat.
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DIRECTE HANDEL EN INDIRECT

STIMULEREN VAN

WERKGELEGENHEID IN

RWANDA

INDIRECTE HANDEL

 

 

 

 

MET ZORG EN PRECISIE

GEOOGST

ZOWEL RIJPE ALS NIET

RIJPE BESSEN WORDEN

GEPLUKT

IN KLEINE BATCHES

GEBRAND MET OOG

VOOR DETAILS

MASSAPRODUCTIE

MEDIUM GEBRAND

 

DONKER GEBRAND 

 

EERLIJKE PRIJZEN:

MINSTENS 25% MEER DAN

DE FAIRTRADE-PRIJS 

BOEREN KRIJGEN KLEINE

MARGE. EEN

PERCENTAGE WORDT

AFGESTAAN AAN  

 TUSSENHANDELAREN EN

KEURMERKEN
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UBURYO COFFEE

ANDERE KOFFIEMERKEN


