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Aan bedrijven, winkels, scholen en kerken met een FAIRTRADE sticker.
FAIRTRADE RHEDEN ÉÉN JAAR
FAIRTRADE Rheden is sinds Oktober 2013 een feit.
Bij alle belangrijke invalswegen van de gemeente
Rheden wordt prominent aangeven dat de Gemeente
Rheden FAIRTRADE gecertificeerd is.
De werkgroep is daar de deelnemers zeer erkentelijk
voor en doet haar best om nog meer bedrijven,
instellingen, scholen en horeca actief te betrekken bij
FAIRTRADE.

Op 25 oktober nam Kajsa Ollongren, loco-burgemeester
van Amsterdam, namelijk de titel Fairtrade Gemeente in
ontvangst. Amsterdam is daarmee, net als Londen, Parijs
en Wellington, een Fairtrade Hoofdstad, en bovendien
ste
de 50 Fairtrade Gemeente van Nederland.
Wereldwijd zijn er inmiddels 1.557 Fairtrade Gemeenten.
En… Rheden behoort tot dus de 50 die Nederland nu rijk
is.

FAIRTRADEWEEK 2014
Van 25 oktober tot en met 2 november j.l. vond de
achtste editie van de Fairtrade Week plaats, een
inmiddels gevestigde campagneweek.
Er deden een recordaantal van ruim 4.300 supermarkten
en winkels mee. Geweldig!

AFSCHEID VAN VOORZITTER BERT LOUWERSE
Tot onze grote ontsteltenis is Bert Louwerse, voorzitter
van de Werkgroep Fair Trade Gemeente Rheden, op
1 augustus j.l. overleden.
Kort daarvoor berichtte hij ons zelf nog dat hij het een
poosje rustiger aan zou doen, om daarna zijn
activiteiten weer met de nodige energie te kunnen
aanpakken. Zijn ziekte bleek ernstiger en acuter van
aard dan iedereen dacht.
Op 7 augustus hebben wij tijdens de herdenkingsdienst
afscheid van hem genomen.
De Werkgroep mist in hem een zeer innemende en
inspirerende voorzitter. Hij was in staat velen om zich
heen op een buitengewoon plezierige manier met
elkaar te laten werken aan de Fair Trade Gemeente
Rheden. Met veel waardering is gesproken over het in
betrekkelijk korte tijd bereiken van de status FAIR
TRADE GEMEENTE. Zijn manier van stimuleren en
binden heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.
De Werkgroep zet de nodige activiteiten voort. Dat zal
moeilijker zijn zonder zijn inzet.
We zullen hem missen.

MEER DAN KWART NEDERLANDERS WOONT IN
FAITRADE GEMEENTE
Vanaf zaterdag 25 oktober woont meer dan een kwart
van alle Nederlanders in een Fairtrade Gemeente.

Supermarkten, Wereldwinkels, bedrijven, instellingen,
gemeentes en vele vrijwilligers zoals u, hebben zich ook
tijdens deze Fairtrade Week ingezet voor eerlijke handel.
Op landelijk en lokaal niveau werden activiteiten
georganiseerd om het draagvlak voor Fairtrade te
vergroten en de verkoop van Fairtrade producten te
vergroten.

INTERVIEW MET ONDERNEMER
Duurzaam en Fairtrade gaan hand in hand
Het is alweer een jaar geleden dat de gemeente
Rheden Fairtrade werd. Ter gelegenheid van dit
jubileum spreken we met een van de Fairtradedeelnemers: Frank Willems van

Willems vertelt: " Ik heb Groundlevel Straatmeubilair
opgestart uit idealistisch oogpunt. Ik was daarvoor
werkzaam directeur bij een bedrijf dat straatmeubilair
importeerde en produceerde, maar ik wilde verder;
duurzamer produceren.
In 2009 startte ik Groundlevel om als eerste in
Nederland CO2 neutraal straatmeubilair te leveren.
De meeste producten komen van een fabriek uit Italië
die de productie volledig op eigen zonne-energie voert.
Voor de eigen producten werk ik vooral samen met
buurbedrijven. Hierdoor zijn er weinig transportbewegingen! Al het hout dat we gebruiken is FSC
gecertificeerd en dus 100% verantwoord."
Naast het aanbod van andere producenten, ontwikkelt
Groundlevel zelf ook duurzame producten. "Ik heb
bijvoorbeeld een bank ontworpen waarbij je de houten
zitting na 10 jaar kunt omdraaien. Daarna kan hij nog
eens 10 jaar mee. Ik denk graag na over duurzame
oplossingen. Zo vang ik het regenwater van de
bedrijfshal op in een 3000 liter container en gebruik dit
voor de tuin. De rest wordt in de bodem geïnfiltreerd.
Groundlevel is partner van MVO Nederland. Zij streeft
naar de juiste balans tussen People, Planet en Profit.
Dit betekent dat de eigen producten van Groundlevel
gemaakt worden met extra aandacht voor het optimaal
gebruik van de materialen.
En deze materialen moeten zo veel mogelijk te recyclen
zijn. Dit levert zo min mogelijk afval op.
Dus daarom heeft u zich ook aangesloten bij Fairtrade
Gemeente Rheden? "Ja, dit was een logische keuze.
Bewust zijn zit in alles, dus ook in wat je consumeert.
Ik drink geen liters koffie per dag, maar het geeft wel
een goed gevoel om dan wel de Fairtrade variant te
nemen."
Frank Willems werkt vooral voor gemeenten en
provinciale instellingen. Zijn laatste project is er een om
trots op te zijn; "We hebben 43 banken van inlands
eiken en afvalbakken van corten-staal geplaatst bij het
nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM) in Park
Vliegbasis Soesterberg. Het museum en het omliggende
park zijn volledig vernieuwd en deze banken passen
perfect in het nieuw ontworpen park."
Als u nieuwsgierig bent naar deze robuuste banken,
de afvalbakken en natuurlijk het nieuwe museum, dan
moet u nog even geduld hebben.
Medio december gaat het NMM open.

Interview van Annelies Kuiper met Frank Willems

