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Rheden, mei 2014

Aan bedrijven, winkels, scholen en kerken met een FAIRTRADE sticker.
Beste mensen,
Op 29 oktober overhandigde de voorzitter van de landelijke jury aan wethouder Ronald Haverkamp het
certificaat Fairtrade Gemeente. Inmiddels zijn de bijbehorende bordjes aangebracht onder de schilden van
de gemeente Rheden bij de belangrijkste invalswegen. Mede dank zij u hebben wij dat mooie doel kunnen
realiseren. Op onze website www.fairtraderheden.nl kunt u het juryrapport en alle mogelijke andere
informatie over fair trade inzien.
Wij zijn erg blij met uw deelname om eerlijke producten te verkopen en / of te serveren in uw organisatie of
bedrijf en hopen dat u uw assortiment – waar mogelijk – nog wilt uitbreiden op dit gebied.
Ons volgende doel is nu: de titel Fairtrade Gemeente Rheden te behouden en uit te breiden.
Ook daarin kunt u ons helpen. Wij hopen dat u zich met ons blijft inzetten een bijdrage te leveren
aan een verbetering van eerlijke handel wereldwijd. Inmiddels zijn nieuwe bedrijven aan de lijst toegevoegd.
Wij heten hen hartelijk welkom in de kring van fair traders.
Een aantal scholen heeft op hun verzoek een bordje ‘fair trade school’ ontvangen. Wij kunnen dergelijke
bordjes ook laten maken voor uw bedrijf of instelling. Neem daarvoor contact op met Ansineke van
Oosterom.
We beschikken inmiddels ook over een fairtrade-vlag. Op gezette tijden zal deze het gemeentehuis
versieren. U kunt de vlag bij evenementen ook lenen. Neem daarvoor contact op met de bode van het
gemeentehuis of met Ansineke van Oosterom. Het formaat is 2 x 3 meter.
Op onze plaatselijke website en de landelijke site van Fairtrade Nederland hebben we bij de vermelding van
deelnemers uw bedrijf of organisatie gelinkt.
We vragen u datzelfde zo mogelijk ook te doen naar onze website (zie boven).
En misschien wilt u op uw website ook melding maken van uw relatie m.b.t. FAIRTRADE.
We beschikken over foldermateriaal om acties te ondersteunen. Een mailtje naar of een telefoontje 0264951321 is genoeg om het u toe te sturen.
Wij hopen u geregeld op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Fairtrade Rheden,
Ansineke van Oosterom
T 026-4951321

