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Florensis is niet alleen in Ethiopië om stekken te produceren. 

Het is nadrukkelijk onze doelstelling om de lokale gemeenschap 

te helpen ontwikkelen. Daarvoor zijn we sinds de oprichting van 

het bedrijf in 2005 actief betrokken bij diverse MVO-projecten 

in de omgeving, zowel gericht op ‘people’ als ‘planet’.  
 

Florensis staat midden in de samenleving. Dat is belangrijk voor 

de ontwikkeling van de lokale gemeenschap en ook voor het 

voortbestaan van ons bedrijf. Zonder binding met de lokale 

gemeenschap is het heel moeilijk een bedrijf te managen in 

Ethiopië. Florensis heeft goede contacten met de buurbedrijven 

en met gebundelde budgetten zijn we in staat om met elkaar 

grotere projecten, met meer impact, te realiseren. Projecten 

worden in overleg met de lokale gemeenschap opgezet, vanuit 

concrete vragen uit de samenleving. 

 

Florensis heeft twee productiebedrijven rond Koka, een tuin-

bouwgebied 95 km ten zuiden van Addis Ababa. Dit tuinbouw-

gebied bestaat voornamelijk uit stekbedrijven en een aantal 

groentebedrijven. In Koka zijn veel weeskinderen, voornamelijk 

omdat hun ouders zijn overleden aan aids. 

Ook worden kinderen simpelweg achtergelaten in het 

dorp. Deze kinderen hebben zonder hulp weinig bestaans-

mogelijkheden. 

 

In 2007 hebben de drie stekbedrijven Dümmen Orange, 

Syngenta Flowers en Florensis, op verzoek van de gemeen-

schap, een dagopvang opgericht voor deze kinderen. Deze 

dagopvang wordt gerund door SAEDO, een lokale NGO. 

SAEDO staat voor “Social And Environmental Development 

Organization”. 
 

De genoemde bedrijven zitten in het bestuur van SAEDO 

en zijn de hoofdsponsors vanaf de oprichting. Ook zijn 

managers van de bedrijven privé betrokken bij dit project. 

 

In 2017 heeft Florensis het huidige gebouw en faciliteiten 

gebouwd, gefinancierd uit de donatie van Familie Hamer 

naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Florensis in 

2016. 

 



 

Overdag, wanneer de pleegouders aan het werk zijn, 

verblijven de kinderen in het OVC Center. Hier krijgen ze 

ontbijt en lunch, medische zorg, kleding, schoolspullen, 

hygiënische verzorging en bijscholing. 

 

Eén dagdeel gaan de kinderen naar de nabijgelegen 

lagere school en tijdens het andere dagdeel krijgen ze 

bijles. Zonder dit centrum zouden de kinderen aan hun 

lot worden overgelaten. Op deze manier geven we de 

kinderen meer kans op een betere toekomst. 

 

Sinds 2018 is er ook een project opgericht om de 

pleegfamilies meer te ondersteunen. Een tiental 

vrouwen bakken nu dagelijks injera (pannenkoek-achtig 

brood) voor de Florensis lunch en het OVC Center. Hier-

mee verdienen deze vrouwen een extra inkomen. Het is 

de bedoeling om het klantenbestand, en daarmee ook 

de groep deelnemende vrouwen, verder uit te breiden. 

 

Het OVC Center zorgt ervoor dat weeskinderen in 

Koka opgevangen worden en meer kans op een betere 

toekomst krijgen, waarbij de pleegouders kunnen 

blijven werken en het centrum extra werkgelegenheid 

biedt voor de omgeving. 

Hiermee heeft het project een grote impuls gekregen en 

inmiddels worden er 135 kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 

jaar opgevangen. Op 1 oktober 2018 is het centrum officieel 

geopend door de familie Hamer en heeft het de huidige 

naam gekregen: Herman Hamer OVC Center. OVC staat voor 

Orphans and Vulnerable Children. 

 

 
 

De kinderen worden in hun dagelijks leven ondergebracht bij 

pleeggezinnen, zoveel mogelijk bij familie, in Koka. Het cen-

trum is dus geen weeshuis. Hier is nadrukkelijk voor geko-

zen, zodat de kinderen zoveel mogelijk binnen een gezins-

samenstelling kunnen opgroeien.  


