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Even voorstellen
Super de Boer is Fair Trade
Zaterdag 29 augustus was het in Arnhem tijd voor een Fair Trade proeverij
bij Super de Boer aan de Amsterdamseweg.
Tijdens de nulmeting stuitte de werkgroep op de Fair Trade handdoeken
actie van Super de Boer. Naar aanleiding hiervan hebben we contact
gezocht met de vestigingsmanagers van beide winkels en overleg gehad met
het Hoofdkantoor van Super de Boer. Zij waren allemaal erg enthousiast over
de Fair Trade campagne en de werkgroep was dan ook welkom om bij deze
handdoeken actie aan te haken.
Op zaterdagmiddag hebben we met een deel van onze werkgroep een tafel
met Fair Trade producten in de winkel gezet, zodat mensen konden proeven.
Hierdoor hadden we leuke gesprekken met de consumenten in de
supermarkt over hun kennis en gebruik van Fair Trade producten en hebben
we onze werkgroep gepromoot. Hieruit kwamen ook nog geïnteresseerden
die in de toekomst wellicht een handje mee willen helpen.
Het was helaas nog een vrij rustige dag, maar ondanks de vakantieperiode
hebben we toch een voldaan gevoel!
In het najaar zullen we met de andere vestiging van Super de Boer in
Arnhem zuid een leuke Fair Trade markt houden, waarbij we ook andere
bedrijven uit Arnhem betrekken die actief bezig zijn met Fair Trade.

Hallo allemaal!
Om zelf meer te weten te komen en om
Arnhem wijzer te maken over de
mogelijkheden rondom fairtradeproducten.
Met die motivatie ben ik begonnen met het
project Fairtrade Gemeente.
Het project is onderdeel van een landelijke
campagne. Gemeenten in heel Nederland
worden aangespoord bij te dragen aan
armoedebestrijding.
Op deze manier hoop ik Arnhemmers bewust
te maken van fairtrade. In mijn eigen
omgeving heb ik gemerkt dat er nog veel
onwetendheid is rondom eerlijke producten
en keurmerken.
Uit nieuwsgierigheid zocht ik op internet of
Arnhem zich al had ingeschreven voor het
behalen van de titel. Dat bleek niet het geval.
Het leeft wel in Arnhem. Organisaties als
Stoere Vrouwen en de Wereldwinkel houden
zich bezig met eerlijke producten. Daarnaast
wil de gemeente een millennium gemeente
worden, waar veel aandacht gaat naar het
bestrijden van armoede.
Om de titel Fairtrade Gemeente te mogen
dragen, moet aan 6 criteria worden voldaan.
Zo is er een lokale werkgroep opgericht, de
gemeente moet zich uitspreken voor fairtrade
en in winkels en supermarkten moeten eerlijke producten duidelijk zichtbaar worden
verkocht. In deze nieuwsbrief houden we u
graag op de hoogte van de activiteiten van
onze werkgroep.

Yvonne Renckens

Initiatiefnemers Fair Trade Campagne: Stichting Max Havelaar, COS Nederland, Landelijke vereniging van Wereldwinkels, ICCO

Wist u dat…
-

Als we zoveel vis blijven vangen als nu, de
visbestanden nog maar 50 jaar mee gaan?

-

Bij het produceren van een typisch nietbiologisch T-shirt een kopje aan
bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt
wordt, en 1/3 van het gewicht van dat T-shirt
bestuit uit chemische residuen?

-

Ook bij uw bedrijf een Fair Trade bijdrage kan
worden geleverd? Informeer hiernaar via
fairtradearnhem@hotmail.com

-

U ook een Fair Trade bos bloemen cadeau kunt
geven? Kijk hiervoor op
http://www.maxhavelaar.nl/producten/zoeken/0/
39/0/0/0

De Wereldwinkel
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in
hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten
met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De
makers zijn Mexicaanse koffieboeren, Balinese
houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben
een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken.
Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op
een woning, voedsel, scholing, medische zorg. In de
gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord.
En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen
waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de
Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt.
Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten
maken. Wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen
verbeteren. Zodat ze een beter bestaan kunnen
opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Vragen aan fair Trade Original:
Vraag: Zijn Fair Trade Original producten duurder
dan andere?
Doorgaans zijn onze levensmiddelen, zoals koffie,
vruchtensap en rijst, iets duurder dan vergelijkbare
producten. Voor Max Havelaar gecertificeerde
producten betaalt Fair Trade Original een vastgestelde
inkoopsprijs plus een ontwikkelingspremie. Ons
inkoopvolume is bescheiden, waardoor de kosten voor
onder andere transport en logistiek relatief hoog zijn.
Daarnaast beleveren wij behalve de supermarkt ook het
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) waardoor de kosten per
product vaak hoger liggen vanwege de onvoordelige
’economies of scale’. Ook lopen we meer voorraad- en
kwaliteitsrisico door de keuze die we maken voor
handelspartners die zich nog moeten ontwikkelen op de
exportmarkt.

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van
handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en
respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren,
houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen
dat zij verdienen door de verkoop van hun producten,
kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder
armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De
Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet
veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen
krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat
handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse
consument een keuze. Koop je een cadeau in de
Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de
makers ervan.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke
levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn
gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de
producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en
koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen,
kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met
jouw aankoop help je hen daarbij.
Bron: www.wereldwinkels.nl

Fair Trade Original is jarig!
Een succesvolle inzamelingsactie voor melkpoeder voor
ondervoede kinderen op Sicilië leidde in 1959 tot de
oprichting van de Nederlandse stichting S.O.S., voorloper
van Fair Trade Original. In 1967 maakte S.O.S. de overstap
van fondsenwerving naar handel. Hiermee begon de
organisatie aan een toen nog onbekende tak van
ontwikkelingssamenwerking: geen hulp, maar handel!
Bron: www.fairtradeisjarig.nl

CONTACT GEGEVENS
Voor vragen of overige zaken van consumenten of
bedrijven is de Fair Trade Gemeente Arnhem
werkgroep bereikbaar op:
fairtradearnhem@hotmail.com
en kunt u kijken op www.fairtradegemeenten.nl

