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Fairtradeweek 2015 van
24 oktober tot en met 1 november
Gedurende deze landelijke campagneweek is
als vanzelfsprekend het belang van eerlijke
handel onder de aandacht gebracht door veel
supermarkten en Wereldwinkels. Ook in de
gemeente Rheden is de aandacht gevestigd op
Fairtrade. De vlag heeft gedurende de gehele
week fier gewapperd.

Wat is Fairtrade?
Met Fairtrade wordt gestreefd naar een
wereld waarin iedereen een kans op
ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer
eerlijke handel, worden boeren en
producenten in ontwikkelingslanden in staat
gesteld om zelf hun levensomstandigheden te
verbeteren. Dit komt niet alleen hun
persoonlijke toekomst ten goede, ook de
toekomst van hun bedrijf, hun familie en hun
omgeving heeft hier profijt van.
Hoe meer consumenten en bedrijven
Fairtrade producten kopen, en winkels,
groothandels en cateraars Fairtrade
aanbieden, hoe meer profiteren mensen in

ontwikkelingsland van de neveneffecten van
deze eerlijke handel.
Fairtrade Rheden
De gemeente Rheden is sinds mei 2014
Fairtrade waardig. Liefst achttien
winkelbedrijven, vier horeca-instellingen, acht
ondernemingen, twaalf organisaties, één
voortgezet onderwijs scholengemeenschap en
vier kerkgemeenschappen hebben zich aan
Fairtrade gecommitteerd. Dit is van
schoonheidssalon tot aan buurthuis en van
landgoed tot aan industrieel bedrijf. Natuurlijk
mogen dit er meer worden. De werkgroep
Fairtrade Rheden doet dan ook zijn best om
het aantal te blijven vergroten.
Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden is de
meest recente organisatie die in onze
gemeente een Fairtrade certificaat mocht
ontvangen. Het dorpshuis gebruikt al enige
tijd als vanzelfsprekend verscheidene
Fairtradeproducten om het certificaat
Fairtrade Rheden waardig te zijn. Dit werd
officieel bevestigd net na de Fairtrade Week.
Het Fairtradebordje zal aan de gevel van het
dorpshuis aan de meester B. van
Leeuwenplein te Rheden bevestigd worden.

Zelfs Sinterklaaschocoladeletters zijn
verkrijgbaar. Op de website van Fairtrade
Nederland is te lezen dat steeds meer
dagelijkse boodschappen Fairtrade
aangeschaft kunnen worden, compleet zelfs
met recepten. Zie voor info www.fairtrade.nl
Deelnemers Fairtrade Rheden

Fairtrade Rheden Werkgroepslid Ansineke van Oosterom
overhandigt aan Dorpshuisvoorzitter Luuk Kuipers het
Fairtrade schildje.

Mocht u in uw netwerk organisaties
ontmoeten die ook belangstelling hebben om
in aanmerking te komen voor het Fairtradecertificaat, dan is een berichtje naar het
secretariaat van de werkgroep Rheden
voldoende. Met hen zal vrijblijvend contact
worden opgenomen om samen te kijken hoe
ook zij Fairtrade waardig kunnen worden.
Het doel is om zoveel mogelijk organisaties in
de gemeente Rheden te betrekken bij
Fairtrade Rheden. De werkgroep wil heel
graag nog meer Fairtrade Rheden schildjes
overhandigen.
Het secretariaat: Ansineke van Oosterom,
mail: ansinekevanoosterom@upcmail.nl
De werkgroep Fairtrade Rheden

Fairtrade Rheden werkgroepsleden Marian Willems en
Ansineke van Oosterom snijden de Fairtrade-taart aan,
onder toeziend oog van het bestuur van Dorpshuis
Willem de Zwijger in Rheden.

Website landelijk www.fairtrade.nl
Website plaatselijk www.fairtraderheden.nl
Op onze website staan alle Fairtradedeelnemers in de gemeente benoemd.
Fairtrade Rheden
Het afgelopen jaar is Fairtrade steeds meer
een gemeengoed geworden. In vele winkels
liggen Fairtrade-producten die de mensen
vaker als vanzelfsprekend aan kunnen en
willen schaffen.
De Aldi mocht onlangs tevens worden
toegevoegd aan de Fairtrade-lijst.
Ook goed om te aanschouwen is dat zelfs bij
kassa’s in supermarkten Fairtrade-snacks
gekocht kunnen worden.

