
Onze bijdrage aan het Chetna project

Duurzaamheid in de praktijk
Dibella, Blycolin en Lamme Textielbeheer slaan 
de handen ineen



Zonder krachtige partners uit de tex-
tielindustrie zou het textieldienstver-
leningsmodel niet werken. Textiel-
diensten verwachten dat de innova-
tieve oplossingen van hun partners
reeds in het voortraject worden ge-
start en worden klaargemaakt voor
de markt. Daarbij gaat het om ma-
chine- en software-aanbieders, was-
middelenleveranciers en vooral om
textiel- en stoffenfabrikanten. 

Duurzaamheid bepaalt meer en meer
de agenda van textieldienstverleners
en -producenten. Zowel Blycolin,
Lamme Textielbeheer als Dibella
nemen deze verantwoordelijkheid.
Deze staat bijvoorbeeld beschreven in
onze (MVO)zelfverklaring ISO 26000,
maar staat ook in de stapsgewijze
overeenstemming van de processen
met de biologische en maatschappe-
lijke eisen voor schone productie en
overeenkomstig handelen. Je kan 
immers alleen zorgen voor een
schoon en verantwoord resultaat als
je samenwerkt in de gehele keten. 

Dibella is een totaalaanbieder van lin-
nengoed en heeft een zeer uitgebreid
assortiment. Met de Fairtrade Gots -
collectie is Dibella de eerste onder-
neming die een duurzaam geprodu-
ceerde en Fairtrade linnengoedcol-
lectie kan aanbieden. De (BREEZE)
Fairtrade Gots-artikelen zijn kwalita-
tief hoogwaardig en bieden partners
in de textieldienstverlening een mooi

product met een gegarandeerde
lange gebruiksduur. 
De collectie wordt aangeboden tegen
marktconforme prijzen en daarmee
wordt aangetoond dat duurzaamheid
niet duur hoeft te zijn! 

Lamme Textielbeheer en Blycolin zijn
de dienstverleners in linnenservices.
Zij voorzien in 'eerlijk' of fairtrade 
linnen en verzorgen voor hun klanten
de was en logistiek, uiteraard op een
zo duurzaam mogelijke manier.

Samen met Dibella gaan we nóg een
stap verder met het inkopen van bio-
logische/Fairtrade-katoen van de
coöperatie Chetna Organic! In onze
gezamenlijke visie ligt de toekomst 
in de GOTS-/Fairtrade-biologische
katoen. Bovendien richten wij ons
consequent op onze partners uit het
Chetna-project en kopen wij de biolo-
gische/Fairtrade-katoen direct bij de
Indiase boeren. Zo zijn we in staat
een eersteklas product aan te bieden
en helpen we tegelijkertijd vele gezin-
nen in India.

Benieuwd? In deze brochure leest u
meer over het Chetna-project. Over-
tuig uzelf van de vele voordelen van
concreet en duurzaam handelen. 
Neemt u gerust contact met ons op
als u vragen heeft. Wij staan graag 
tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet, 

Marc van Boekholt
CEO Blycolin

Jan Lamme
CEO Lamme Groep B.V.

Ralf Hellmann
CEO Dibella

Dibella, Lamme Textielbeheer en Blycolin brengen
duurzaamheid in de praktijk
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To ensure continued education of
girls from these organic farming fa-
milies, together with the brands, we
(Chetna) designed a program where
girl students living far away from
their schools were given bicycles.
These 72 girls in Telangana State
and Odisha, are now able to reach
school and return home safely and
in time. Similarly, to acknowledge
the effort of organic farmers who
have steadfastly been with us
(Chetna) for the last many years, we
(Chetna) requested these brands to
provide 300 desks and benches for
the Tribal Welfare Residential
School for Girls in Mahagaon village
in Adilabad district which is a 100%
organic village. Providing desks and

Als een bedrijf besluit duurzaam en
eerlijk katoen in India in te kopen is
dat een mooie stap vooruit. Als een
groep van concurrerende bedrijven
besluiten dit gezamenlijk te doen is
dat een statement naar de hele tex-
tielsector!

Het plan van de MVO Nederland-
partners Lamme Textielbeheer en
Blycolin om samen met leverancier
Dibella biologisch/fairtrade linnen
in te kopen bij de boerencoöperatie
Chetna Organic in India is een mooi
voorbeeld van zo’n statement. 

We kennen allemaal de problemen
waarvoor de sector zich geplaatst
ziet: de wereldwijde katoen- en tex-
tielindustrie is een grootverbruiker
van landbouwgif, grond, water en
energie. Uitbuiting en onveilige ar-
beidsomstandigheden komen in la-
gelonenlanden op grote schaal voor.

MVO Nederland steunt van harte
initiatieven die de textielsector 
duurzamer en eerlijker maken.

Daarbij hameren we voortdurend
op samenwerking tussen bedrijven.
Dat verheft een individueel project
tot het begin van een beweging: een
initiatief dat inspireert en het an-
dere bedrijven gemakkelijk maakt
om het goede voorbeeld te volgen. 

Het gaat hier om een complexe
zaak. Verticale ketensamenwerking
tussen katoenproducenten, spin-
ners, wevers, textielfabrikanten,
agenten en groothandels is al lastig
genoeg. Zie er om te beginnen
maar eens achter te komen wie het
precies zijn. De textielketen is dik-
wijls niet transparant en versplin-
terd over meerdere landen.

Maar horizontale samenwerking is
vaak nog lastiger omdat bedrijven
hun concurrenten niet onnodig
wijzer willen maken. Des te opmer-
kelijker is het dat Dibella, Blycolin
en Lamme Textielbeheer zowel ver-
ticaal als horizontaal weten samen
te werken in dit project.

benches has helped the school be-
come eligible to conduct examinati-
ons in their own school premises.
without which they had to travel to
other schools to write exams.
These desks have also liberated
students from squatting on the
hard floors for hours, which had
implications on their knees in the
long term and one of the main rea-
sons for girls dropping out of school.

From the social funding generated
from these brands, we (Chetna)
have also been able to provide
some educational material like
books and encyclopedias and ap-
point para teachers in government
schools.

Brands like Dibella, Blycolin and
Lamme have redefined social 
funding in terms of CSR initiatives.
To support and incentivise organic
farming, these brands have pledged
to support education for the girl
child in villages where there is a
concentration of organic farmers.

Arun Chandra General Secretary, Chetna Organics

Het gaat bovendien niet om liefda-
digheid. Niks mis met steun aan
goede doelen, maar de echte duur-
zame transitie komt van bedrijven
die durven in te grijpen in hun core
business. Dat Dibella, Blycolin en
Lamme Textielbeheer hun producten
verduurzamen en daarvoor marktv-
raag weten te creëren, bewijst dat
MVO meer is dan ‘iets leuks voor
erbij’. Het is de kern van de zaak.

De effecten zijn duidelijk. Meetbaar
minder CO2-uitstoot, minder drink-
waterverbruik, minder vervuilde
grond. En gezinnen die financieel
weerbaar worden, goed gevoed zijn,
met kinderen die naar school kunnen
en zich kunnen ontwikkelen. Het
kan dus wél. Wie volgt?

Een statement Willem Lageweg, Directeur MVO Nederland





Zo zagen de ruimtes van de school bij de eerste bezoek eruit. We schrokken toen we zagen dat de scholieren
tijdens de les op de grond moesten zitten. Daarom besloten we nieuwe schoolbanken en stoelen te kopen.
(Ralf Hellmann)

We weten zeker dat de kinderen nu beter kunnen leren door een betere concentratie





De kinderen en de onderwijzers hebben op de schoolbanken en stoelen gewacht. Niet alleen de inrichting van de
school was belangrijk ,maar ook kregen de kinderen slecht onderwijs. (Marc van Boekholt)
Vanaf voorjaar 2016 zijn twee extra leraren aangesteld. (Jan Lamme)



Zowel Blycolin als Lamme Textielbe-
heer richten zich al jaren op biolo-
gisch/ Fairtrade-textiel. De omzet
van deze artikelen stijgt al jaren
achtereen en als zo vaak zijn de Ne-
derlanders trendsetters en lopen zij
vaak voorop. Maar ook in Duitsland
en België is men enthousiast over
deze producten.

Dibella is leverancier van beide on-
dernemingen en vertelde over hun
bezoek aan de Chetna-Coöperatie en
de lokale boeren. Hoe slecht de
plaatselijke scholen bezocht werden
en hoe er werd opgekeken van de
omstandigheden waarin de kinderen
onderwijs volgden. De kinderen
moesten in de klas op de grond 
zitten, er waren niet genoeg leraren
en de leerlingen maakten hun ver-
volgonderwijs niet af omdat er geen
transportmogelijkheden waren.

Onder de indruk van het geschetste
beeld  waren Blycolin en Lamme
Textielbeheer direct overtuigd van
het belang dat hier iets aan gedaan
moest worden. Samen met Ranga –
de vertegenwoordiger van Dibella in
India - werd een pakket maatregelen

samengesteld dat nu wordt omgezet
in:

• schooltafels en -stoelen
• het aanstellen van leraren
• de aanschaf van fietsen

Ethiek boven concurrentie 

Hoewel Blycolin en Lamme Textiel-
beheer concurrenten van elkaar zijn,
gaat ethisch handelen bij beide on-
dernemingen boven deze concurren-
tie. Samen kan je meer dan alleen
en ergens beginnen om hiermee 
andere organisaties te inspireren is
hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Beide ondernemingen wilden zich
namelijk inzetten om de situatie ter
plaatse te verbeteren. En dat is ge-
lukt! Het was voor beide bedrijven
vervolgens een logische stap zich bij
MaxTex aan te sluiten en mee te
helpen aan een rechtvaardiger tex-
tielwereld. Alleen gezamenlijk en
vanuit de keten kunnen de grote
problemen aangepakt en opgelost
worden. Niet praten, maar doen is
het motto!

Om de daad bij het woord te voegen
en ervoor te zorgen dat  meisjes hun
middelbare schooldiploma kunnen
behalen zijn Blycolin, Lamme Tex-
tielbeheer en Dibella in juli 2015 be-
gonnen met een programma
waarmee de omstandigheden voor
het volgen van onderwijs verbeterd
worden. 

Blycolin en Lamme Textielbeheer doen mee





Een verhaal uit Chetna-dorp Pamulavada, Adilabad

Chetna Organic is daarmee een
unieke en veelomvattende ontwikke-
lingsmaatregel voor families van
kleine en microboeren en bewerk-
stelligt het primaire doel, namelijk
het verbeteren van de leefomstan-
digheden van boeren in India.

Daaruit ontstaat geleidelijk een
ethisch verantwoorde bevoorra-
dingsketen, die voldoet aan de 
basisbeginselen van biologische en
maatschappelijke duurzaamheid.
De zelfdragende en zelfbepaalde
productie is mogelijk vanwege het

non-profitkarakter van de onderne-
ming en doordat de producten
draagvlak hebben bij de consument.

Op internationaal niveau werkt
Chetna Organic met Solidaridad 
(Nederland), Made-By (Nederland 
en Groot-Brittannië), Max Havelaar,
Fair Trade Foundation, Fair Trade
(wereldwijd) en vele andere bekende
initiatieven en bewegingen voor 
duurzaam handelen.

Meer informatie:
www.chetnaorganic.org.in

Chetna-project, een succes verhaal

Mevrouw Pendor Lachu Bai is er trots
op dat zij sinds 2007 in haar eigen 
levensonderhoud kan voorzien. In dat
jaar kreeg zij na een lange en onru-
stige periode de kans om biologisch/
Fairtrade-katoenboerin te worden.
Sindsdien bewerkt zij zo'n twee hec-
tare land op haar Indiase thuisgrond
Pamulavada in de provincie Adilabad.

Ze is al ouder dan 65 jaar, maar aan
rust wil ze nog lang niet denken.
Sinds het moment dat haar echtge-
noot 15 jaar geleden overleed, heeft
zij in haar eentje haar kleine gezin
moeten onderhouden: haar werkloze
zoon Shankar, zijn vrouw en hun
twee  kinderen. Deze vijf personen
leven van een jaarlijks inkomen van
tussen  € 740 en € 780.

65 jaar and still standing strong



Mevrouw Pendor Lachu Bai verbouwt
op één hectare biologische/Fair-
trade-katoen, terwijl het andere deel
van het veld dient voor het biologisch
verbouwen en zelfvoorzienend oog-
sten van fruit en groente als soja
Jowar, green gram, redgram, black-
gram en ogenbonen.

Voordat Lachu Bai in 2007 Chetna-
boerin werd, was zij ongelukkig en
bevond zij zich in een neerwaartse
spiraal. Ze was onderdeel van het
traditionele katoenteelt systeem. 

Als ze niet voortdurend nieuwe
zaden, dure irrigatiemiddelen,
kunstmest en vooral dure pesticiden
aanschafte kon ze  geen enkele
oogst volbrengen. En zelfs áls ze
alles had gedaan was ze nog niet
zeker van een goede oogst. Vaak 
was het nog steeds niet voldoende.
En dan was er niet genoeg geld om
belangrijke levensmiddelen en 
goederen voor het dagelijkse 
onderhoud te kopen. Ze maakte
schulden die haar boven het hoofd
groeiden.



Gelukkig kon ze worden overtuigd  
in het Chetna-initiatief te stappen.
Ze kreeg een lening om katoenzaden

aan te schaffen, volgde een opleiding
om haar eigen fruit- en groentevel-
den te leren bewerken en beheren.
De eerste successen volgden al snel.
Zo was zij in de positie om stap voor
stap haar schulden af te betalen en
duurzaam voor haar familie te zorgen.
Vandaag de dag is ze schuldenvrij en
kan zij met haar werk zelfstandig
haar familie voeden zonder anderen
lastig te vallen of als bedelaarster in
een grote Indiase stad te eindigen.
Terwijl zij naar Europese maatsta-
ven eigenlijk met pensioen behoort
te zijn,  is zij gelukkig met haar be-

staan, te midden van haar vrienden
en familie waarmee ze nu ook onbe-
zorgd kan dansen en feestvieren.

Haar grootste succes is "dat ik kan
betalen voor ons kleine huisje dat we
aan het bouwen zijn en het feit dat ik
mijn familie van voedsel en kleding
kan voorzien" vertelt ze vol trots.
"Het blijste ben ik dat ik mijn klein-
zoon  naar een goede school in 
Hyderabad, 420 km verderop kan
sturen. Dat is onze toekomst", zegt
ze tenslotte met een stralend 
gezicht.

Overstap naar Chetna



Haar vader verbouwt als kleine boer
biologische katoen, maar heeft
slechts een opbrengst van € 800 in
een heel jaar. Daarvan moet hij de
volledige 7-koppige familie voeden,
vijf kinderen, die allemaal de leer-
plichtige leeftijd hebben. Dat valt
niet mee. Omdat vader de dagelijkse  
reiskosten naar de verderop gelegen
school niet kan opbrengen, zijn

Praktische levenshulp van Chetna

Op de fiets naar een nieuwe horizon



beide oudste zussen van Asmita in
een hostel ondergebracht in een
stad 20 kilometer verderop. Maar
ook de basisschool van Asmita, in
het dorp Jainoor, ligt 7 kilometer
verderop. De dagelijkse reis met het
openbaar vervoer, gedeeltelijk in
overvolle en onveilige riksja's, is
voor de familie te duur en voor Asmita
te gevaarlijk.

Deze situatie komt in heel India voor
en  leidt er vaak toe dat meisjes
thuis moeten blijven en uiteindelijk
geen goede opleiding kunnen vol-
gen. „Asmita was heel bang voor de
reis naar school en voelde zich
schuldig vanwege de hoge kosten
ervan. Ze wilde zelfs niet meer naar
school" zegt haar vader Mesram
Bujji Rao. Om een ononderbroken
opleiding en een middelbare school-
diploma voor meisjes zeker te stel-
len, is Dibella in juli een programma
in Chetna begonnen dat fietsen ter
beschikking stelt aan scholieren.
Wat een plezier en wat een avontuur!
En wat een stralende gezichten! 

73 mooie fietsen worden sindsdien
gretig gebruikt. "Super! Eindelijk
ben ik mobiel en kan ik op tijd en
veilig de school bereiken", zegt 
Asmita, "en ook ben ik van niemand
meer afhankelijk om weer naar huis
te komen", straalt ze. "En bovendien
heb ik ook nog tijd om met mijn
vriendinnen te kletsen", voegt ze
met een knipoog  aan toe. Met de 

fietsen kregen de meisjes ook een
basiscursus voor onderhoud van hun
nieuwe metgezel. Hiermee zijn ze
weer een stap dichterbij onafhanke-
lijkheid en kunnen zij zich concen-
treren op een opleiding om hun
diploma te behalen. En om, zoals
Asmita graag zou willen, later medi-
cijnen te gaan studeren. 

Het is pure vreugde, zeggen toe-
kijkende buitenstaanders, om de
meisjes als kakelende "kippenhok-
ken" naar school te zien fietsen.
Super! Chetna Organic en Dibella,
Blycolin en Lamme Textielbeheer,
bedankt!



"Alle ouders hebben een dankbetuiging aan Dibella/Blycolin/Lamme
Textielbeheer ondertekend en in vele ogen waren tranen van vreugde 
te zien" - S. Ranga, Dibella India





Door ontbreken van vervoer 
moeten scholieren hun voortgezet 
onderwijs afbreken, dat is voor ons 
in Europa moeilijk te begrijpen.
(Ralf Hellmann)

Als fietsland hebben we onmiddel-
lijk fietsen voor de scholieren 
gekocht. Belangrijk voor ons was
ook dat de scholieren de fietsen
zelf kunnen repareren. Dit is nu
ook een deel van de les. 
(Jan Lamme)

De scholieren leren nu zorgvuldig
met hun fietsen om te gaan en
deze te onderhouden. 
(Marc van Boekholt)





Fabrikanten en consumenten zetten zich in voor de 

katoenboeren.

Chetna, wat is dat precies?
Het Chetna Organic & Fairtrade
Baumwolle Intervention Programm
begon in 2004 als reactie op de land-
bouwcrisis in India. Het doel en de
missie is het veiligstellen van het 
levensonderhoud van de kleine en
microboeren, door ervoor te zorgen
dat zij hun grond duurzaam en
winstgevend kunnen bewerken en
toegang kunnen krijgen tot ethische
en Fairtrade-markten.



De doelen van het initiatief: 

• het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de kosten van het verbouwen van katoen

• de bevordering van levensvatbare lokale instellingen en ondernemingen          

• het creëren van toegang tot de markt door middel van het creëren van toegevoegde waarde

• voedselzekerheid

• ontwikkeling voor vrouwen en kinderen

De geschiedenis van het Chetna-
project voor biologische katoen
begon tien jaar geleden. 

Hoewel de teelt van conventionele
katoen slechts 5 procent van alle
landbouwgrond in India beslaat,
wordt juist daar de grootste hoeveel-
heid water verbruikt en 50% van alle
in de landbouw gebruikte pesticiden.
Dit gaat niet alleen ten koste van het
milieu. De hybride zaden, die in het
kader van de Indiase "groene revolu-
tie" eind jaren zestig werden ingevo-
erd en die in hoge mate bestonden
uit kunstmest en pesticiden, vergif-
tigden waterbronnen en andere
levensbronnen van de boeren. 
Daarnaast was er een schrikbarend
hoog aantal zelfdodingen onder de
boerenbevolking.  De hybride zaden
dwingen de boeren om steeds 
opnieuw zaaigoed, meststoffen 
en pesticiden aan te schaffen. 
Bij mislukte oogsten vanwege
slechte omstandigheden, plagen of
uitblijvende neerslag, zijn de boeren
niet in staat de cyclus weer op gang

te krijgen. Ze moeten geld lenen van
bedrijven of van woekeraars en zijn
vaak niet in staat het geld terug te
betalen en hun gezin te voeden. 
Velen zagen geen uitweg meer en
pleegden zelfmoord 

Het Chetna-project heeft zich als
doel gesteld deze oneerlijke produc-
tievoorwaarden te stoppen en de 
ondraaglijke omstandigheden op
lange termijn te veranderen. 

Het Chetna-project



Chetna Organic werkt samen met
kleine en microboeren om hun lee-
fomstandigheden te verbeteren. De
landbouw moet duurzaam worden
en voor honderd procent voorzien in
hun levensonderhoud. Chetna werkt
met boeren in de regenarme regio
Maharashtra, Andhra Pradesh en
Odisha bewerken samen een op-
pervlakte van ongeveer 176.050 km2.
Het aantal leden is gegroeid van 234
boeren in 2004 naar 35.852 in 2014.
Chetna's kracht ligt in collectief
handelen en in een eerlijke bevoor-
radingsketen.

Chetna maakt voor de boeren een
andere, productieve en duurzame
manier van landbewerking mogelijk.
De twee jaar geleden opgerichte
Chetna Organic Farmers Associa-
tion, in het kort Chetna Organic, 
ondersteunt boeren bij het omscha-
kelen naar de productie van biologi-
sche katoen. Chetna Organic
verstrekt een gunstige lening aan
geïnteresseerde boeren, waarmee
het aankopen van zaaigoed voor 
biologische katoen mogelijk is.

Samenwerking met kleine en Microboeren



De boeren mogen geen ander (hy-
bride, genetisch gemanipuleerd)
zaad kopen en zijn verplicht alleen
op natuurlijke wijze te verbouwen.
De boeren gebruiken milieuvriende-
lijke productiemiddelen zoals natu-
urlijke mest, koeienmest en gier in
plaats van chemicaliën. Er wordt
volledig afgezien van pesticiden en
kunstmatige bewatering. De boeren
krijgen les over hoe zij slim, toe-
komstgericht en winstgevend kun-
nen verbouwen. Bovendien leren ze
hoe ze gezamenlijk de gedeelde in-
frastructuur kunnen verbeteren.

Alleen al de maatregelen voor doel-
gericht watergebruik en het verho-
gen van de productiviteit van de

Alleen natuurlijke productiemiddelen 

gewassen voorkomen bodemerosie
en zorgen voor langdurige vrucht-
baarheid van de bodem.

Het zaaigoed wordt gewonnen uit de
geoogste planten en tussen de dor-
pen wordt er geruild. Oude schulden
kunnen worden afgelost, nieuwe
schulden hoeven niet te worden
aangegaan. De boeren kunnen inve-
steren in bijvoorbeeld voedselge-
wassen, runderen en biomassa-
installaties. Ze kunnen zelf hun cyclus
verzorgen. Boeren worden onafhan-
kelijk en hun katoenteelt permanent
levensvatbaar.





Dibella Blycolin Lamme



Lamme Textielbeheer
Reeweg 18
1394 JD Nederhorst den Berg

Tel: +31 (0)294 25 85 25

info@lamme.nl
www.lamme.nl

Dibella b.v.
Hamelandroute 90 
NL-7121 JC Aalten

Tel: +31 (0) 543 4776 84 
Fax: +31 (0) 543 4770 48

E-Mail: info@dibella.de
www.dibella.nl

Blycolin Textile Services B.V.
Heksekamp 33
5301 LX Zaltbommel

Tel: +31 (0)418 5418 00

welkom@blycolin.com
www.blycolin.com


