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Eten van een wegwerpbordje kan sinds kort duurzaam én stijlvol. Hampi
Products, de tweede genomineerde voor de Toon van Tuijlprijs, perst de
afgevallen bladeren van de Arecaboom tot sierlijke bordjes en schaaltjes.
De productie leverde al zestig arbeidsplaatsen op in India.

De bordjes en schaaltjes van Hampi
Products zullen nachtbrakers
misschien vaag bekend voorkomen.
Net als houtige shoarmaschaaltjes
zie je in de Hampiborden heel
duidelijk een nerfstructuur terug.
„Maar onze borden zijn daar
absoluut niet mee te vergelijken”,
verzekert Frederic Sanders,
medeoprichter van Hampi products.
„Op de shoarmaschaaltjes zit nog
een laag vernis, onze producten zijn
puur natuur.”

Sanders is wel de eerste om toe te
geven dat het idee voor zijn
milieuvriendelijke, van bladeren
gemaakte wegwerpbordjes niet
origineel is. Toen hij en zijn
compagnon Vikram Kandula in 2008
in Mumbai in de rij stonden voor het
buffet van een Indiase bruiloft,
kregen ze ineens een brainwave.
Sanders: „Op een beetje Indiase
bruiloft komen al gauw zo’n duizend
gasten. Dan heb je gigantisch veel
servies nodig. Vroeger losten ze dat
op door het eten op
bananenbladeren te scheppen, maar
hier zagen we dat ze bordjes
gebruikten van geperste bladeren.
Een traditie die uit het zuiden van
India is overgewaaid.” Sanders en
Kandula, die toch al zaten te
broeden op een goed bedrijfsplan,
besloten dit soort borden ook in
Europa aan de man te brengen.

De bladeren voor de borden komen
van de Arecaboom, die vanwege zijn
noten op grote schaal in het zuiden
van India wordt gekweekt. „De een
tot anderhalf meter grote bladeren
zijn een restproduct. Op de
plantages verzamelen ze die nu voor
ons”, vertelt Sanders terwijl hij op
zijn laptop foto’s laat zien van de
productie. „Als de bladeren bij onze
fabriek aankomen, worden ze eerst
schoongemaakt. Terwijl de bladeren
nog vochtig zijn, gaan ze onder de
pers. Dan verdwijnt al het vocht en
worden ze gesteriliseerd en
gestanst.”

Het eindresultaat is een natuurlijk
wegwerpbordje dat je bij wijze van
spreken met etensresten en al in de
biobak kunt gooien. „Van cateraars
en strandtenteigenaren hoor ik vaak
dat hun gasten verbaasd zijn als ze
zien dat de borden door het
personeel worden weggegooid. Een
bevriende consultant vertelde me
dat een modebewuste vriendin het
bordje met een doekje
schoonmaakte en het vervolgens in
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haar Chaneltasje stopte.”

En dat terwijl het toch gewoon een
wegwerpproduct is. Particulieren
kunnen de bordjes, die onder andere
bij Sissy Boy en de webwinkel van
biofutura.nl te koop zijn, wel
hergebruiken, mits ze ze niet in de
vaatwasser zetten. „Dan verliezen
de borden hun vorm.”

Dat het servies zo aanspreekt, komt
volgens Sanders niet alleen door het
milieuvriendelijke karakter en de
herkomst, maar ook door het
ontwerp. Hij en zijn compagnon
besloten om daarvoor het
gerenommeerde ontwerpbureau
Studio Smeets van Thijs Smeets in
de arm te nemen. „Het moest meer
zijn dan het zoveelste
derdewereldproduct”, legt Sanders
uit. „We willen dat Europese
consumenten dit servies niet uit
medelijden kopen, maar omdat ze
erdoor gefascineerd zijn.” Studio
Smeets kreeg de opdracht om een
gebruiksvriendelijk servies te
ontwerpen dat ook iets zegt over de
herkomst ervan. Dat resulteerde in
bordjes waarin de oorspronkelijke
vorm van de bladeren nog goed te
zien is.

Sanders heeft kopieën van zijn
bordjes inmiddels ook al elders zien opduiken. „Dat is de makke van zakendoen
in India, er heerst daar gewoon een totaal andere mentaliteit en daar moet je op
voorbereid zijn. Daarom blijven wij investeren in nieuwe ontwerpen. Je moet ook
heel veel investeren in de relatie met je toeleveranciers, want uiteindelijk draait
het om vertrouwen.”

Het is een voordeel dat zijn compagnon zelf Indiër is. Bovendien heeft hij via zijn
kledingexportorganisatie al ervaring met het produceren in het buitenland. Omdat
de twee ondernemers hun productie zo fatsoenlijk mogelijk wilden laten verlopen
hebben ze de hulp ingeroepen van eerlijke handelsorganisatie Fair Trade
Originals, die ook de distributie richting wereldwinkels voor zijn rekening neemt.
Inmiddels verdienen zo’n zestig mensen indirect of direct hun boterham aan
Hampi Products. Sanders: „Met onze lonen zitten we aan de bovenkant van wat
gebruikelijk is. Als we te hoog gaan zitten, krijgen we ruzie met andere
werkgevers.” Ondanks die hoge lonen komt het regelmatig voor dat werknemers
opeens met de noorderzon zijn vertrokken. „Het zijn vooral dagloners en als ze
bijvoorbeeld een bruiloft in hun thuisregio hebben, zijn ze vertrokken. Om meer
continuïteit te krijgen overwegen we nu om een maandloon in te voeren, dat is in
India niet gebruikelijk.”

Dat Hampi Products nu voor de Toon van Tuijl-prijs is genomineerd, doet
Sanders goed. Elke publiciteit is immers meegenomen voor een jong bedrijf.
Verder loopt hij liever niet al te zeer te koop met het fairtradeaspect van het
servies. „Zelf ben ik altijd achterdochtig als je bijvoorbeeld een fles wijn ziet met
daarop in grote letters biologisch. Als dat je enige verkoopargument is, dan zal
het vast niet veel soeps zijn, denk ik dan. Een product moet van zichzelf goed
zijn en niet uit medelijden gekocht worden.”
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Deelnemers pro-Palestijnse acties opgepakt in
Israël

BUITENLAND  De Israëlische politie heeft vanmorgen
op de luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv vier activisten
aangehouden die mee wilden doen aan ...

Geen plofkippen meer in Unileverproducten
NEDERLAND  Unilever Nederland stapt af van het
gebruik van de plofkip, kippen die weinig
bewegingsvrijheid hebben en doorgaans veel
antibiotica krijgen. De ...

Wonderlijke mening over allochtone jongeren
OPINIE  NEDERLAND  Onderzoekers Marjolein
Eigenfeld en Ahmed Ait Moha van bureau Motivaction
schrijven dat allochtone jongeren steeds meer gaan
lijken op autochtone ...

Waarnemers binnen 24 uur in Syrië
UPDATE  BUITENLAND  Binnen 24 uur zal er al een
team van 6 waarnemers aanwezig zijn in Syrië om erop
toezien dat alle partijen zich houden aan de ...

Flirten met een moordenaar Iran wijst verzoek overleg kernprogramma af
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BUITENLAND  Waarom krijgt de Noor Anders Breivik,
die maandag voor de rechter staat, liefdesbrieven? De
Zweedse hoogleraar Micael Dahlén zocht naar de ...

BUITENLAND  Iran gaat niet in op een verzoek van de
Verenigde Staten voor bilateraal overleg over zijn
nucleair programma. Dat heeft het Iraanse ...

Van Den Haag wordt een theater gemaakt
BRIEF HOOFDREDACTEUR - John Leerdam (PvdA)
ging onderuit, en verliet meteen de Kamer. Ineke van
Gent (GroenLinks) blunderde, maar bleef. En Hero ...

Ambassadewijk Kabul onder vuur; Taliban eisen
aanval op

UPDATE  BUITENLAND  De Taliban hebben de
aanvallen in de Afghaanse hoofdstad Kabul van
vandaag opgeëist. Op diverse plaatsen in de stad
werden aanvallen ...

Stevige wind kost Adhane wereldrecord in
Rotterdam

SPORT  Yemane Adhane heeft vanmiddag de marathon
van Rotterdam gewonnen. De atleet uit Ethiopië liet
2.04.47 klokken. Dat was een dikke minuut ...

Man bewusteloos in Haags portiek achtergelaten
NEDERLAND  Een 34-jarige man die vannacht zwaar
mishandeld is, is bewusteloos in een portiek op de
Zuidwal in Den Haag achtergelaten. De politie kreeg
een ...
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