
AH Foundation 
De AH Foundation zet zich al bijna 15 jaar in voor lokale 
gemeenschappen in Afrika en Zuid-Amerika. 

 

Ons uitgangspunt bij de inkoop van onze versproducten luidt: 
zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als noodzakelijk. Omdat 
niet alle groente, fruit en bloemen in Nederland geteeld 
worden – of niet in het juiste seizoen – komt een deel van 
onze versproducten uit het buitenland, waaronder Afrika en 
Zuid-Amerika. Met de AH Foundation dragen we samen met 
onze telers uit die twee werelddelen bij aan betere 
leefomstandigheden voor de lokale gemeenschap. 

 
AH Foundation: wonen, scholing, gezondheid en persoonlijke 
ontwikkeling 

De AH Foundation is in 2007 door Albert Heijn opgericht. Hiermee zetten Albert Heijn en haar 
leveranciers zich in voor lokale projecten in Afrika en Zuid-Amerika. De AH Foundation investeert 
vooral in projecten op het gebied van wonen, scholing, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. 
Zo werden in 2020 met deze projecten meer dan 30.000 mensen bereikt, waaronder bijna 15.000 
kinderen. Samen met leveranciers werd onder meer geïnvesteerd in nieuwe scholen, klaslokalen, 
(bij)lesprogramma’s, sanitaire voorzieningen en woningen.  

Projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met de “Representing Bodies” (RB) van onze 
leveranciers. De RB is een overlegorgaan van vertegenwoordigers van de medewerkers van onze 
leverancier. Niet Albert Heijn, maar zij vertellen ons waar voor hun de grootste noden en 
prioriteiten liggen.  In het proces van start tot opleveren van het project blijft de RB een hoofdrol 
spelen. Niet alleen tijdens het plannen en opzetten van een project, maar ook daarna bij het 
beheer ervan. Zo proberen we zeker te stellen dat projecten ook op langere termijn succesvol 
blijven. De AH Foundation heeft daarnaast ontwikkelingsorganisaties ICCO en FairMatch Support 
als vaste partners. Deze organisaties brengen specialistische expertise op het gebied van opzet, 
uitvoering en monitoring van de projecten.  

Op dit moment is het merendeel van onze Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse leveranciers 
aangesloten bij de AH Foundation. En het worden er steeds meer!  

Bekijk hieronder een greep uit de projecten in Afrika en Zuid-Amerika.   



1. Wonen  
Zimbabwe 
Peulen, sugarsnaps en passiefruit van leverancier Selby.  

Het klimaat en de bodemgesteldheid van Zimbabwe zorgen 
samen met de expertise van de familie Selby voor de beste 
kwaliteit peulen, sugarsnaps en passiefruit.  

Project Huisvesting 

In Zimbabwe wonen veel medewerkers van groente- en fruitteeltbedrijven in hutten van hout, 
modder en gras. Dat gold ook voor veel medewerkers van Selby. Samen met de AH Foundation 
werden de leefomstandigheden van medewerkers verbeterd. Zo kwamen er stenen huizen met 
een metalen dak, verschillende kamers, elektra, stromend water, toiletten, wastafels en 
afvalbakken. Onlangs is er ook een nieuw, multifunctioneel ontmoetingscentrum gerealiseerd. Zo 
is er een compleet dorp ontstaan waar mensen op een waardige manier kunnen wonen en 
samenkomen.  

 

Colombia 
Bananen van leverancier Banasan 

Banasan is een coöperatie van bananentelers in het noordoosten van 
Colombia. Het klimaat is hier perfect voor de teelt van bananen; het regent 
er gemiddeld de helft minder dan in andere delen van Colombia, waardoor 
er minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven worden gebruikt. 

Project Building Dreams 

Het woonproject Building Dreams richt zich op 53 gezinnen met een laag inkomen. Hun 
woonomstandigheden en sanitaire voorzieningen zijn verbeterd. De mensen volgden verschillende 
workshops over het leven in een gemeenschap en het zorgen voor elkaar en de omgeving. Dit 
heeft de sociale relaties in de gemeenschappen versterkt en meer bewustzijn over de natuur 
gecreëerd. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Fundabanasan en Fyffes.   



2. Scholing 
Zuid-Afrika 
Mandarijnen van leverancier Suiderland Plase 

Bij Albert Heijn liggen in de Nederlandse zomer 
mandarijnen uit Zuid-Afrika die geteeld worden door het 
familiebedrijf Suiderland Plase. De familie Neethling teelt al 
20 jaar onder perfecte omstandigheden de lekkerste 
mandarijnen op een verantwoorde manier. Aan het roer van 
dit familiebedrijf staan vader André en zoon Steyn Neethling. 
Met veel energie ontwikkelen ze nieuwe soorten mandarijnen en sinaasappelen. Een proces dat 
al gauw zo’n 10 jaar duurt. Daarom werken Albert Heijn en Suiderland Plase al jarenlang samen.  

Project Ontmoetingscentra 

De AH Foundation heeft in de buurt van de boerderijen en de boomgaarden multifunctionele 
ontmoetingscentra gebouwd. Meer dan 1.000 families maken daar nu gebruik van. Van 
kinderopvang voor de allerkleinsten en eindexamenbegeleiding voor middelbare scholieren tot 
een breed alfabetiseringsprogramma, waaraan ook veel volwassenen deelnemen. Veel mensen 
zaten er voor de eerste keer achter een computer om te leren lezen en schrijven. 

In 2020 zijn er opnieuw 4 ontmoetingscentra gebouwd. In totaal kunnen nu 780 bewoners op 
dezelfde plek in de avonduren en weekenden hun eten bereiden, tv kijken en elkaar ontmoeten. 

Peru 
Mango’s van leverancier FLP 

FLP levert al sinds 2004 mango’s uit het noorden van Peru aan 
Albert Heijn. Rondom de stad Piura zijn de teeltomstandigheden 
voor mango's optimaal: hoge temperaturen en geen regen in het 
oogstseizoen. FLP heeft grote eigen plantages. Daarnaast leveren 
zo’n 30 kleinere mango telers onder begeleiding van de 
teelttechnische afdeling van FLP mango’s met dezelfde kwaliteit.  

Project Investeren in kwalitatief onderwijs 

De AH Foundation is samen met FLP een programma bij 7 scholen uit de omgeving gestart, waarbij 
onderwijzers (lagere school) getraind worden in nieuwe lesmethoden. Onderwijzers op het 
platteland merken dat ouders het lastig vinden om hun kinderen te helpen met huiswerk. Ouders 
worden meer bij de school betrokken, er zijn extra reken- en taallessen met kinderen en in de 
dorpen wordt nu vrijwilligerswerk opgezet. 

Onderwijs in tijden van Covid-19 

Begin 2020 moest de cursusweek voor onderwijzers vanwege COVID-19omgezet worden naar een 
online lesprogramma en individuele coaching; de scholen gingen dicht. FLP en de scholen 
begonnen een actie om tablets bij de kinderen te krijgen en dit werd een enorm succes. 
Huisbezoeken met gesprekken op de stoep zorgden ervoor dat meer ouders thuisonderwijs gingen 
ondersteunen. Sommige leerlingen creëerden huiswerkgroepjes en zo werd 2020 een positief 
schooljaar waarin kinderen minder leerachterstand hebben opgelopen dan eerder was verwacht.  



3. Gezondheid 
Marokko 
Tomaten van leverancier Azura 

 

Vanaf het voorjaar komen alle tomaten bij Albert Heijn uit 
Nederland, maar in de wintermaanden komen snoep- en 
cherry tomaten uit Marokko. Hiervoor werkt Albert Heijn al 15 
jaar samen met Azura. Azura legt de lat hoog als het gaat om 
duurzaamheid, kwaliteit en voedselveiligheid. 

 

 

Project water en sanitair 

De samenwerking tussen Azura, de AH Foundation en de medewerkers startte met de zoektocht 
naar een waterbron onder de droge, rotsachtige bodem van het dorp in de provincie Tiznit. Toen 
die was gevonden, werd een 175 meter diepe put geslagen. Loodgieters repareerden het 
bestaande waternet en legden pijpen naar de watertoren. Daarna stroomde het vers gefilterde 
drinkwater naar 600 huishoudens en de dorpsschool.   

Project Centrum voor Gehandicapte Kinderen 

In het gebied rond Azura is het percentage gehandicapte kinderen relatief hoog. Kinderen met 
een handicap blijven vaak thuis en groeien soms verborgen voor de samenleving op. In 2019 zijn 
de AH Foundation en Azura Association een samenwerking gestart om een centrum voor 
gehandicapte kinderen op te zetten. Dit centrum biedt paramedische zorg, onderwijs in 
groepsverband en één op één, recreatie voor kinderen die niet naar reguliere scholen kunnen. 
Ook kunnen jongvolwassenen met een handicap hier een beroepsopleiding van 3 jaar volgen tot 
kok, kapper of kledingmaker. Dit project heeft al 87 gehandicapte kinderen bereikt en 23 banen 
gecreëerd.  

 

 

 



 

Kenia 
Aspergebroccoli, haricots verts en diverse tuinkruiden van leverancier AAA 
Growers 

Familiebedrijf AAA Growers, dat wordt geleid door de 
familie Shamji, heeft drie teeltlocaties in het midden 
van Kenia. Ze telen per locatie verschillende 
producten, afhankelijk van de bodem en het klimaat. 
Keniaanse managers zijn verantwoordelijk voor de 
teelt en de verpakkingsactiviteiten.  

 

Project Apotheek & Kraamafdeling 

In het gebied ontbrak een bevallingsfaciliteit. In 2018 heeft AAA Growers dit besproken met de 
overheid en samen met de Representing Bodies (RB) is besloten dit aan te pakken. Om de 
gezondheidszorg in de regio te verbeteren, heeft de provinciale overheid de toegangswegen in de 
directe omgeving van het centrum verbeterd.  Er is een kraamkliniek gebouwd die een veilige en 
comfortabele omgeving biedt voor moeder en kind tijdens de bevalling. Er vinden meer dan 100 
bevallingen per maand plaats. Bij de apotheek is een schaduwruimte gebouwd, zodat mensen die 
lang moeten wachten niet langer in de extreme warmte staan.  

         

De overdekte wachtruimte    De Kraamkliniek 

  



4. Persoonlijke ontwikkeling 
Zuid-Afrika 
Citrusfruit van leverancier Mouton Citrus 

In de Citrusdalvallei teelt Mouton Citrus hand- en 
perssinaasappelen, citroenen en mandarijnen. Mouton 
Citrus brengt maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door overtuigende daden in praktijk. In 
alle lagen van de organisatie zorgt de familie Mouton 
voor ‘employee empowerment’. Dankzij een goed 
beleid op selectie, training en persoonlijke 
ontwikkeling, krijgen medewerkers kansen.  

Project Ontmoetingscentrum 

De AH Foundation werkt nauw samen met Mouton Citrus. Zo is er voor elke plantage een 
ontmoetingscentrum gebouwd, dat voor de medewerkers en de lokale bevolking een vaste post 
voor kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en sociale activiteiten is.  

In 2018 is de dienstverlening op het gebied van gezondheid en onderwijs uitgebreid. Er is een 
mobiele kliniek opgezet, een extra parttime verpleegkundige aangesteld en er zijn verschillende 
acties rondom preventieve gezondheid ontwikkeld. Daarnaast zijn de sportfaciliteiten verbeterd. 
Momenteel word er hard gewerkt aan een volgend project dat de gemeenschap heeft 
aangedragen; een tehuis voor senioren en gepensioneerden. 

 
 
 
 

 

Ruimte voor ontspanning  Citrusdalvallei 

 
Zuid-Afrika 
Grapefruits van leverancier Komati 

Komati is in 1954 opgericht door de familie Thalwitzer. Op grote 
plantages in het noorden van Zuid-Afrika werken honderden 
medewerkers al jaren om de lekkerste grapefruits en 
perssinaasappelen te telen. 

 

 



Project Trainings- en opleidingscentra  

Nadat basisfaciliteiten zoals crèches en klinieken gerealiseerd waren, wordt er geïnvesteerd in 
trainings- en opleidingscentra waar mensen zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen en 
specifieke vaardigheden kunnen leren. Denk aan timmeren, lassen, handwerken, naaien en het 
opzetten van een groentetuin. Hierdoor zijn de kansen van mensen op de arbeidsmarkt gegroeid 
en kunnen ze producten maken of verbouwen en verkopen voor extra inkomen. Een voorbeeld 
zijn de handgemaakte plukmanden of werkkleding die verkocht worden aan de leverancier.   

 

 

 

 
 
 

 

Beginfase van de groententuin 
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