CHOCO
ONDERNEMERS
EDUCATIE PROGRAMMA
DUURZAAM ONDERNEMEN
VOOR KINDEREN EN JONGEREN

ONS DOEL
Álle kinderen op een speelse en Een jong meisje loopt op u af, haar ogen
positieve manier te laten ervaren wat stralen. Ze heeft iets in haar handen.
“Dit is mijn zelfgemaakte reep slaafvrije
duurzaam ondernemen kan zijn.
chocolade, gemaakt zonder kinderarWaar ben je allemaal toe in staat als je in beid. Hij kost misschien een dubbeltje
jezelf gelooft? Wat is de kracht van meer dan een gewone reep, maar
een ondernemende houding? Wat hierdoor hoeven kinderen van cacao
is de impact van je keuzes, hier in boeren in West-Afrika niet te helpen
Nederland, en in de rest van de wereld? op de cacao plantages. Ze kunnen naar
school en met hun vriendjes spelen. Wilt
u er misschien een kopen?”, vraagt ze
vol trots.

20 KIDS, 3 BEDRIJFJES, 5 DAGEN, 1 UITDAGING
Een groep kids gaat de uitdaging aan
om hun eigen merk duurzame chocola
te ontwikkelen en het het meest succesvolle bedrijfje te worden.

ONDERNEMEN BEGINT VROEG...
DROMEN BEGINNEN NOG VROEGER

EEN PROGRAMMA VOL INSPIRATIE
•
•
•
•
•

Van cacaovrucht tot reep
Workshops door professionals over
marketing en jezelf presenteren
Je eigen wikkel ontwerpen
Excursies
Succesvolle ondernemers
aan het woord

•
•
•

Geleid door
didactische professionals
Certificaat duurzaam ondernemer
Heerlijke eerlijke Chocolade markt:
eind event waar kids hun
duurzame product verkopen

ONDERNEMERSCHAP = KRACHT
Onderzoek toont aan dat onderwijs
over ondernemerschap in jonge
levensfase een sterk positief effect
heeft op zelfvertrouwen, creativiteit, ambitie, analyserend vermogen,
doorzettingsvermogen, samenwerkingsvermogen en pro-activiteit.
Hierbovenop komt nog dat deze
vaardigheden aansluiten op de
kerndoelen primair onderwijs.

Eerdere Choco-ondernemers waardeerden het project met een 9+. Ook
laat ons programma een trend zien dat
kinderen hun zelfvertrouwen toeneemt.

MEER INFORMATIE?

Neem contact op!
thiemo@fawakanederland.nl
of 06 14 34 64 51
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