Vrouwen investeren in vrouwen

Hallo, ik ben Aminata en ik maak biologische dranken op basis van volgende ingrediënten: hibiscus,
gember en baobabvruchten. Dit zijn de traditionele dranken uit West-Afrika waarmee ik opgegroeid
ben.

Het begin
De gedachten dat een populaire en gezonde drank uit Afrika voor iedereen beschikbaar zou moeten
zijn leidde tot de oprichting van AMINATA/Aminata Organics. Toen ik enkele jaren geleden met mijn
echtgenoot elders in Europa woonde en ik zwanger was van ons eerste kind, had ik zin om een van
deze dranken te drinken. Maar, ik vond ze nergens naar mijn smaak en besloot deze dan maar zelf te
produceren. Tien jaar geleden kwamen wij naar Antwerpen vanwege het werk van mijn echtgenoot.
We hadden meteen al een goed gevoel over de stad en beetje bij beetje ontdekte ik de ruime
mogelijkheden die hier geboden worden. Op een gegeven moment besloot ik mijn project met bioproducten te starten, in samenwerking met coöperatieven in Afrika voor de basis ingrediënten en met
lokale producenten in België.

Productieproces
Niet alleen de producten van AMINATA vinden hun oorsprong in duurzaam beleid, ook de productielijn
zelf voorziet in een duurzame tewerkstelling en geeft mensen kansen met werk op maat.
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De dranken worden hier ambachtelijk geproduceerd op een arbeidzorgcentrum nabij Antwerpen en ik
sta zelf in voor het volledige productieproces. Het is mijn droom om een sociale economie te kunnen
creëren en te ondersteunen via mijn zaak.

Het verhaal als rode draad …
Ik geloof dat het leuk is om het verhaal en de smaak van deze producten te delen. Vandaar dat ik heb
gekozen voor ‘Smaak met verhaal’, ‘Un gout, une histoire …’. Tot mijn verbazing wordt niet enkel het
verhaal van AMINATA, maar ook het verhaal en de feedback van en door mijn klanten verteld tijdens
degustaties en op de markten en beurzen. Zo ontwikkelen ook de smaak en recepten van mijn
producten met toevoeging van lokale ingrediënten uit België door het verhaal van mijn klanten en
omgeving.

Bron: (Aminata, s.d.)
https://aminataorganics.com/nl/verhaal/
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