Merkpaspoort

Welkom bij Madiba
Dit merkpaspoort geeft je letterlijk en figuurlijk
toegang tot het merk Madiba. Het beschrijft wat
Madiba bijzonder en relevant maakt voor Dekker
Chrysanten als veredelaar, voor de Madiba telers en
voor exporteurs, retailers, groothandels, bloemisten
en arrangeurs. Zodat we met elkaar kunnen bijdragen
aan een kleurrijker leven voor alle ketenpartners en
voor consumenten over de gehele wereld.
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Onze missie & visie

Onze stip aan de horizon en hoe we daar willen komen.

“MADIBA IS DE KRACHTIGE
KLEURRIJKE VERBINDER IN DE HELE KETEN”

Wij geloven dat we met Madiba kunnen bijdragen
aan een kleurrijker leven voor alle ketenpartners,
consumenten en mensen in Tanzania. Door samen
te werken in de keten dragen we met elkaar bij aan
duurzaam succes voor iedereen. Vanuit de combinatie
van een sterk internationaal merk en topkwaliteit
miniSantini die uitblinken in kleur, volume, houd
baarheid en waarde in een kleurrijk boeket of
arrangement.

De Madiba merkwaarden
Wat ons uniek en waardevol maakt.

• BETROUWBAAR
Madiba wordt met passie geteeld door deskundige
en betrouwbare Nederlandse telers voor een opti
maal kleurrijk product met gegarandeerde lange
houdbaarheid en vulling in boeketten. Waarbij
Dekker Chrysanten als betrouwbare veredelaar en
vermeerderaar garant staat voor de topkwaliteit
van het uitgangsmateriaal en het eindproduct.

• RENDEMENT

• KLEURRIJK VERBINDER

Iedereen in de keten profiteert van Madiba: telers met
een hoge opbrengst per vierkante meter, exporteurs
en groothandels door ‘low waste’ en een breed
aanbod, retailers en bloemisten door mooi gevulde
margerijke boeketten en consumenten met een
‘opgefleurd’ interieur waar ze lang van kunnen
genieten. En niet te vergeten de mensen in Tanzania
door de bijdrage van Madiba aan een beter leven.

Net als Nelson Mandela is Madiba een kleurrijk ver
binder en brengt het bloemen van diverse kleuren en
mensen bij elkaar. We kunnen dat alleen samen met
onze ketenpartners en waarderen enorm hun bijdrage
daaraan. Daarnaast ondersteunen we als eerbetoon
aan Nelson Mandela diverse sociale projecten in
Tanzania, zoals de Stichting Sengerema.

Onze merkbelofte
Flower Power

Het Madiba assortiment

Wat wij onze ketenpartners bieden.

Madiba® Daisy
De enkelbloemige Daisy is de klassieker in ons Madiba
assortiment. Sinds de introductie is het aanbod uit
gebreid tot maar liefst 9 kleuren. Met Afrikaanse
stedennamen als herkenning en eerbetoon aan de
roots van het merk. Madiba Daisy is beroemd om het
indrukwekkende grote volume en lange leven in een
boeket.

De merkbelofte van Madiba is ‘Flower Power’.
Want we zijn niet zomaar een bloem:
• Madiba heeft krachtige bloemen met
een vaasleven van minimaal twee weken
na aankoop door de consument.
• Madiba voegt kracht, volume en kleur
toe aan elk boeket of arrangement.
• Madiba is een krachtige kleurrijke
verbinder in de keten.
• Madiba draagt bij aan een beter leven in Tanzania.
Het is dus niet voor niets dat we Flower Power
hebben toegevoegd aan ons nieuwe kleurrijke logo.

Drie unieke Madiba types: Daisy, Pompon en Spider.

Madiba Daisy

Madiba® Pompon
De naam zegt het al: de pompon heeft kleine
gekleurde pompoentjes, die met minimaal 30 bloe
metjes aan een steel zorgen voor de kleurrijke en
bijzondere vulling van menig boeket of arrangement.
Verkrijgbaar in 4 mooie kleuren en als mix.
De reacties van groothandels, retailers en bloemisten
uit de hele wereld zijn heel positief.

Madiba Pompon

Madiba® Spider
Ons nieuwste Madiba type is de Spider, met unieke
decoratieve ‘spinvormige’ bloemetjes.
Nu nog verkrijgbaar in wit, maar uitbreiding met
andere kleuren zal niet lang meer duren. Ook de
Madiba Spider is een kleurrijk verbinder met een
vaasleven voor de consument van meer dan twee
weken na aankoop.

Madiba Spider

Madiba inspireert als
kleurrijk verbinder
De basis voor bijzondere arrangementen en
boeketten.
Met Madiba zijn we doorgegaan waar Santini ophoudt.
Na jaren van veredelen hebben we een unieke revolu
tionaire minichrysanten serie van rassen ontwikkeld
met nog meer kleine bloemetjes. Schitterend als mono
boeket, als volumebloem in een kleurrijk boeket of
als eyecatcher in unieke arrangementen.
Onderscheidend in arrangementen
Ieder arrangement is uniek. Of het nu gaat om een
bruiloft, begrafenis, bedrijfsfeest, jubileum of
verjaardagsfeest, Madiba legt de basis voor de
gewenste beleving. We zullen je graag inspireren
met voorbeelden.

Waardevol in boeketten
Voor hoogwaardige boeketten in het premium
segment kan Madiba met haar ruime keuze uit vormen
en kleuren het verschil maken en extra waarde toe
voegen. Voor boeketten in het discount segment in
retail zorgt Madiba voor kleur en extra volume tegen
minimale kosten en een lang vaasleven. In beide
gevallen is een hoog rendement gegarandeerd.

De kleurrijke verbinder in elk boeket

Het verhaal van Madiba
Ons eerbetoon aan Nelson Mandela in Tanzania.

Ons uitgangsmateriaal wordt met passie geteeld aan
de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Daar leggen
ruim 900 medewerkers van Dekker Chrysanten
dagelijks de basis voor de topkwaliteit van Madiba.
Onze merknaam Madiba is vernoemd naar de koos
naam voor Nelson Mandela, ook een kleurrijke ver
binder en als eerbetoon aan hem steunen we diverse
sociale projecten in Tanzania zoals Stichting Sengerema.
Welkom in de kleurrijke wereld van Madiba.

Stichting Sengerema
Sinds 2008 biedt de Stichting Sengerema kansarme
Tanzaniaanse jongeren de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen. Vaak hebben ze door geldgebrek hun
opleiding moeten afbreken.
De stichting geeft ze opnieuw scholing en de mogelijk
heid voor microkrediet als ze een goed plan hebben
voor een eigen bedrijfje. Inmiddels hebben ruim 800
jongeren opleidingen gevolgd en zijn er mede dankzij
onze steun meer dan 300 nieuwe bedrijfjes door
jongeren gestart in Tanzania.

Dekker Chrysanten

Innovatief familiebedrijf in de veredeling van
chrysanten.
Sinds 1959 is ons familiebedrijf
sterk gegroeid en behoren we
nu met onze 1.200 medewerkers
internationaal tot de grootste veredelaars en vermeer
deraars van chrysanten. Duurzaamheid en innovatie
staan hoog in ons vaandel, daarom blijven we continu
investeren in milieuvriendelijkheid en ons product
aanbod vernieuwen met aantrekkelijke nieuwe rassen.
Zoals de Madiba Spider en Madiba Pompon serie.
Met productielocaties in Hensbroek en Tanzania
voorzien we klanten in grote delen van de wereld van
chrysantenstekken. Samen met de verkoopkantoren
in Colombia en ZuidAfrika zijn we in staat om in te
spelen op de wensen van telers wereldwijd. Vooral
van telers die onderkennen dat de toekomst van de
sierteelt ligt in innovatie. Die vernieuwing geven we
graag kleur. De kleur van ‘Colour your world’.

De trotse Madiba telers

Westeringh Flowers, Bloemenkwekerij Kees de Jongh
en Kwekerij Monnikenwaard.
Westeringh Flowers
Als Madiba teler van het eerste uur zijn John en
Linda van de Westeringh na 15 jaar nog steeds
gepassioneerd voor de Flower Power van Madiba.
Bloemenkwekerij Kees de Jongh
Sinds 2010 is Kees de Jongh vanuit het Gelderse Tuil
in zijn ruim 35.000 vierkante meter grote moderne
kas de trotse teler van Madiba.

Meer informatie of Madiba bestellen?
Wil je meer informatie over de mogelijkheden met
Madiba of onze mooie bloemen bestellen? Neem
dan contact op met onze Madiba Trade Marketeer
Gerben van der Vlist.
Gerben heeft meer dan 10 jaar bij Kees de Jongh
gewerkt en is met al zijn kennis en ervaring het ideale
aanspreekpunt voor Madiba.
Je kunt Gerben bereiken via +31 (0)6 330 261 44 of
gerben@madiba.nl.

Kwekerij Monnikenwaard
Maurice van Tuijl is onze jongste aanwinst als
Madiba teler en pakt het vanaf de start meteen erg
professioneel aan.

Gerben van der Vlist

Westeringh Flowers
“In Varik, een pareltje in de Betuwe, staat onze
moderne kas van 3,2 hectare waar we al 15 jaar de
schitterende Madiba bloemen telen. Samen met
Dekker Chrysanten hebben we het merk gebouwd
en internationaal zien groeien naar retailers, groot
handels en bloemisten. Daar zijn we best trots op. Als
we in het buitenland een bloemenzaak zien, moeten
we ook altijd even naar binnen en naar Madiba vragen.
We zijn een familiebedrijf en hebben in 2006 het bedrijf
overgenomen van vader Henk van de Westeringh.
Duurzaamheid vinden we heel belangrijk, daarom zijn
we MPS gecertificeerd en gebruiken we biologische
bestrijdingsmiddelen. We hoeven niet de grootste te
zijn, maar wel graag de beste.
Samenwerken vinden we belangrijk, zoals met Dekker
Chrysanten, ook een familiebedrijf, waar net zoals bij
ons normen en waarden centraal staan.

John van de Westeringh
Ook werken we graag samen met de andere Madiba
telers Kees de Jongh en Maurice van Tuijl, zodat we
van elkaar kunnen leren en natuurlijk elkaar scherp
houden om dagelijks topkwaliteit Madiba bloemen
te leveren.”

John van de Westeringh

Westeringh Flowers | Bommelsestraat 6a | 4064 CM Varik

Bloemenkwekerij Kees de Jongh
“Madiba is een heerlijk product om mee te werken,
de bloem is uniek, heel sterk en heeft een hoge sier
waarde. Ik ben in 2010 gestart met het telen van
Madiba en heb er nog geen dag spijt van gehad.
Vooral nu er steeds meer varianten bijkomen zoals de
Madiba Pompon in verschillende kleuren en de nieuwe
Madiba Spider. Wij telen daarom nu voor 100% Madiba.
In 2018 hebben we ons bedrijf volledig vernieuwd met
de allernieuwste technieken en hebben we diverse
investeringen gedaan in duurzaamheid. Zo hebben
we zonnepanelen op het dak en telen we voor 99%
biologisch. We verminderen ons afval en zijn aan het
kijken naar milieuvriendelijke bloemhoezen.
Madiba is een sterk merk en dat moet natuurlijk zo
blijven, daarom moet de kwaliteit van onze teelt altijd
op het hoogste niveau liggen.

Ik bemoei me daar altijd persoonlijk mee en controleer
iedere kar voor die de deur uitgaat. Ik ben trots op
Madiba en deel dat als hoofdsponsor van de voetbal
vereniging in Tuil ook graag met mijn directe
omgeving.”

Kees de Jongh

Kees de Jongh
Bloemenkwekerij Kees de Jongh | Katijfweg 4 | 4176 LV Tuil

Kwekerij Monnikenwaard
“Vroeger wilde ik geen kweker worden, maar nadat
ik een aantal jaar bij mijn vader Jan van Tuijl had
gewerkt, kreeg ik toch de smaak te pakken. Ik werd
bedrijfsleider en heb in 2017 het bedrijf van ruim
6 hectare overgenomen. Als ik iets doe, dan doe ik het
goed, dus ik heb ﬂink geïnvesteerd in de professionalisering van alle processen.
Zo zijn met speciale LED verlichting onze planten super
goed belicht, kweken we jaarrond gemiddeld een half
miljoen stelen per week en kunnen onze verwerkings
machines 3200 bossen per uur verwerken.
In 2019 werd ik door Dekker Chrysanten gevraagd om
Madiba te gaan telen en daar hoefde ik niet lang over
na te denken. Madiba is een super betrouwbaar pro
duct met een hoog rendement per vierkante meter.
En de samenwerking met John van de Westeringh en
Kees de Jongh spreekt mij ook erg aan.

John heeft de basis gelegd voor het succes van Madiba
en Kees kwam daarbij en zorgde voor de continuïteit
van het succes en voor verdere groei. Ik kan meeliften
op de ervaring van John en Kees en zo ook meegroeien
in een heel mooi merk.”

Maurice van Tuijl

Maurice van Tuijl
Kwekerij Monnikenwaard | Hogeweg 10 | 5313 BA Nieuwaal
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