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Ook ideaal voor producten met onregelmatige
vormen bij vacuüm verpakkingen en skinpacks

Bundelen met bedrukte banderollen
van FSC® Kraft- of MC-papier

Flexibel, duurzaam en
hygienisch verpakken!
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Zuivere Koffie heeft een missie

De ondernemers achter Zuivere Koffie hebben een missie: in hun koffiebranderij in de 
gevangenis en in hun koffiezaken geven ze (ex-)gedetineerden een eerlijke kans op een 
succesvolle terugkeer in de samenleving. Daarnaast is de koffie volledig biologisch en de 
verpakking duurzaam. Om dit positieve verhaal kracht bij te zetten, is ook de visuele 
branding opvallend, met een ontwerp dat staat voor geloof, hoop en liefde.

Jemuel Lampe is de man 
achter Social Impact Maker, 

het bedrijf waaronder verschil-
lende projecten met sociaal-
maatschappelijke impact val-
len. ‘Ik heb een persoonlijke 
ervaring met detentie en kreeg 
ooit de kans om mijn leven te 
herpakken. Alle projecten die 

wij doen hebben datzelfde 
doel. Koffie is in dit geval 
alleen het middel. Maar we 
zijn geen gesubsidieerde 
instelling, het product moet 
dus volledig kloppen. Onze 
koffie is 100% biologisch en 
fair trade, de verpakking is 
duurzaam en het ontwerp 

Wij willen niet aan 
die enorme berg 
afval bijdragen
‘‘

tekst Irene de Vette

opvallend. Alleen zo kun je 
meedraaien in de competitieve 
koffiewereld.’ 

Zeemanstatoeages
Om eruit te springen in het 
schap werd grafisch vormge-
ver Stef Kuiper gevraagd een 
concept uit te werken op basis 

van de symboliek van zee-
manstatoeages. ‘We zochten 
daarin het randje op - het moet 
wel duidelijk blijven dat Zuive-
re Koffie een koffieproduct is’, 
vertelt Kuiper. Op het logo 
staan de traditionele symbolen 
voor geloof, hoop en liefde - een 
kruis, een anker en een hart. 
Lampe: ‘Geloof in herstel, hoop 
op terugkeer en liefde voor kof-
fie. En ook: Blijf ondanks de 
kwetsbaarheid van het leven 
erop vertrouwen dat de kracht 
van de liefde het sterkst is.’

Daarnaast zijn op de verpak-
kingen een zwaluw en roos 
verwerkt. ‘Een zeeman kreeg 
een zwaluwtatoeage na 5.000 
zeemijlen, als hij al heel wat 
stormen had meegemaakt’, 
vertelt Lampe. ‘Zo is het ook 
met onze jongens en meiden, 
die privé en persoonlijk al heel 
wat stormen hebben overwon-
nen en in de maatschappij 
terugkeren. De roos symboli-

Geloof, hoop 
en liefde
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5
koffi esoorten in 
de productlijn

seert de belofte van het leven 
en een nieuw begin.’

Milieuvriendelijke ver-
pakking
Niet alleen de inhoud is ‘zui-
ver’, ook de verpakking moest 
voor het merk helemaal klop-
pen. Lampe: ‘99% Van de kof-
fieverpakkingen ter wereld 
hebben een aluminium bin-

nenzijde en een plastic buiten-
zijde en kunnen daarom niet 
worden gerecycled. Wij willen 
niet aan die enorme berg afval 
bijdragen. Via Dutch Pack 
vond ik een plastic verpakking 
met een uniek gepatenteerd 
plastic ventiel: die was alleen 
nooit massaal aangeslagen 
omdat hij niet machinaal 
gevuld kan worden. In onze 

werkplaats vullen de gedeti-
neerden de verpakkingen met 
de hand, dus is dat geen pro-
leem. De papieren buitenzijde 
van de verpakking is PEFC-
gecertificeerd en bedrukt met 
milieuvriendelijke inkt. Die 
kan bij het oud papier.’

Straffe bak
Zuivere Koffie heeft vijf kof-

fiesoorten in de productlijn, 
met elk een eigen ontwerp en 
kleurstelling. Het proces van 
ontwerp naar mockup naar 
eindresultaat duurde ongeveer 
twee maanden. Lampe herin-
nert zich een ochtend dat hij al 
om zes uur bij drukker Rem-
mert Dekker Packaging op de 

stoep stond. ‘We moesten een 
hele pallet papier omdraaien 
voor de geheel zwarte verpak-
king van onze “Straffe Bak”. 
De andere ontwerpen waren op 
de ongestreken zijde gedrukt 
omdat dit een mooi effect gaf, 
maar voor de zwarte inkt was 
deze kant te zuigend en zou 

het eindresultaat niet mooi 
worden.’

Bubble spot
Ook met de opvallende bubble 
spot UV-lak was er een onvoor-
ziene hindernis. ‘Op de hand-
gevouwen mockup zag de lak 
 er prima uit, maar tijdens het 
machinaal stansen en vouwen 
werd de lak meegetrokken.’ 
Kuiper: ‘Gelukkig is Remmert 
Dekker een grote speler en 
hebben zij altijd een oplossing. 
Op het laatste moment hebben 
we het ontwerp iets aangepast 
om de randen vrij te laten.’

De verpakking van Zuivere Kof-
fie is een inzending voor de 
NLPackaging Award in de cate-
gorie food houdbaar. 

koffiebranderijzuiverekoffie.nl

Zuivere Koffie is 100% biologisch 
en fair trade, de plastic verpakking 
met papieren buitenzijde is 
volledig recyclebaar.
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