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Fairtradeweek: 7 t/m 15 mei
64 gemeenten in Nederland mogen zich al
officieel Fairtrade gemeente noemen.
In deze landelijke Fairtradeweek wordt
door Fairtrade Nederland aan alle andere
gemeenten een kaartje gestuurd om
namens de deelnemende gemeenten te
vragen of zij zich óók willen inzetten om
een Fairtradegemeente te gaan worden.
Gedurende deze landelijke campagneweek
wordt het belang van eerlijke handel door
veel winkels en supermarkten en bedrijven
met het Fairtrade-merk extra onder de
aandacht gebracht. Zij
komen met diverse
aantrekkelijke
reclames van Fairtrade
producten.

ledenorgaan.
Zij krijgen dan net als een aantal scholen,
bedrijven en instellingen zoals het
dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden, het
Fairtrade-bordje aan de muur. Bovendien
ontvangen zij een certificaat. Dit zal naar
verwachting in de zomer en in het najaar
gerealiseerd zijn.

Werkbezoek bij
Peeze Koffiebranderij
Leden van de Fairtrade -werkgroep Rheden
zijn op werkbezoek geweest bij Peeze
Koffiebranderij in Arnhem.

Werk in uitvoering!
Op dit moment is de werkgroep Fairtrade
Rheden in gesprek met
twee
kerken,
de
Ontmoetingskerk
in
Dieren en de Dorpskerk in Rheden, én met
een sportclub voor de titels ‘Fairtrade Kerk’
en ‘Fairtrade Sportclub’.
Dit houdt in dat deze organisaties eerlijke
koffie en thee schenken en dit ook kenbaar
maken in hun beleid en via het

Zij kregen, samen met andere bezoekers,
uitleg over de wijze waarop de koffie uit
verschillende werelddelen wordt verwerkt
en hoe de koffie op smaak wordt gebracht.
Fijnproevers,
of
liever
gezegd
koffieslurpers. zijn daarbij hele belangrijke
personen. Uit verschillende melanges
wordt de koffie op Nederlandse smaak
gebracht. Natuurlijk kregen de bezoekers
een lesje koffieslurpen en weten daardoor
onze koffie nog meer te waarderen.

Ambiteus Fairtrade-plan

Peeze is een familiebedrijf die Fairtrade
hoog in het vaandel heeft staan. Zij gaan
zelf naar de landen zoals b.v. Ethiopië om
boeren te helpen bij het tot stand komen
van Fairtrade contracten.
Ook doet Peeze er alles aan om duurzaam
met water en energie om te gaan.
Wanneer u ergens een kopje Peeze koffie
drinkt, weet u dat het eerlijk en dus
dubbel zo lekker is!

Werkgroepleden van diverse Fairtradegemeenten hebben onlangs een meeting
gehad met medewerkers van ‘Fairtrade
Gemeenten’. Namens de werkgroep
Rheden heeft Ansineke van Oosterom
deelgenomen aan deze bijeenkomst.
Onderling zijn ervaringen en ideeën
uitgewisseld om elkaar te stimuleren en
motiveren. Het mooiste idee dat naar
voren kwam is de doelstelling om in
navolging van gemeenten, ministeries,
provincies en waterschappen, voor
Nederland als eerste land in Europa een
Fairtrade certificaat te behalen.
Een heel ambitieus plan, maar niet
onmogelijk! Wij zijn op de goede weg.

Deelnemers Fairtrade Rheden
Mocht u in uw netwerk organisaties
ontmoeten die ook belangstelling hebben
om in aanmerking te komen voor het
Fairtrade-certificaat, 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.

www.fairtrade.nl/rheden
Op de website www.fairtraderheden.nl
staan alle Fairtrade-organisaties benoemd
uit de gemeente Rheden.

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

