Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer
Contactadres:
Betty Kooij, Kudelstaartseweg 135,
1433 GC Kudelstaart.
telefoon: 0297-321509
e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl
website: www.fairtradegemeenten.nl

Nieuwsbrief april/mei 2015
FAIRTRADE WERKGROEPBIJEENKOMST 11 MAART
Nadat wij op 11 maart bij elkaar zijn gekomen voor informatie is besloten door te
gaan met de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer, 1ste criterium.
De werkgroep is nog erg klein maar niet minder enthousiast.
Om de titel FairTrade Gemeente te krijgen moeten we voldoen aan een aantal
criteria. Diverse activiteiten zullen we dus moeten ondernemen om deze titel te
bemachtigen. In deze Nieuwsbrief volgt een uiteenzetting van de activiteiten van de
afgelopen periode en de plannen voor de komende periode.
VERZOEK BIJ DE GEMEENTE
Om FairTrade Gemeente te worden is het 2de criterium dat de gemeente zich
uitspreekt voor een beleid zowel intern als extern op het gebied van FairTrade.
De inkoop van de gemeente dient dan ook zoveel mogelijk FairTrade en maatschappelijk
verantwoord te zijn (MVO). De inkoop kan zijn: koffie, thee, suiker, chocolademelk,
chocola, wijn, hout, bedrijfskleding enz. Het aanbestedingsbeleid dient FairTrade te
zijn en een duurzaamheidskarakter te hebben.
De raad zal hier een beslissing over moeten nemen dus zal er een verzoek aan de
gemeenteraad moeten worden gedaan.
Vooraf gaan we waarschijnlijk in gesprek met de fracties wat het beste plan is om
te doen.
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GELDBEDRAG VAN OSA
Omdat OSA (stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) dit jaar meer geld heeft
gekregen namelijk uit de KICI-kleding-containers kan zij meer geld besteden aan
voorlichting en bewustwording. Het bestuur van de stichting OSA heeft dan ook besloten,
ook na overleg met wethouder Ad Verburg, om een geldbedrag van maximaal € 1000,te reserveren voor de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer. Voorwaarden is dat
tevens OSA zoveel mogelijk wordt genoemd bij activiteiten.
De uitgaven zullen worden verrekend via declaraties en worden ingediend bij de
penningmeester van OSA. De Werkgroep is heel erg blij met dit bedrag.
Wel zullen zoveel mogelijk supermarkten en de Wereldwinkel Aalsmeer betrokken
worden bij activiteiten vooral als producten worden gebruikt.
Meer informatie over OSA zie: www.osa-aalsmeer.nl
JAARPLAN 2015
*0-meting in supermarkten 1ste Fair Trade-week 2 – 10 mei, onderdeel van criterium 3
Er zijn 3 mensen beschikbaar om onderzoek te doen in 8 supermarkten.
Uiteindelijk werkten 7 supermarkten mee en waren erg enthousiast.
Ze willen tevens meer informatie over de tel-lijst en de FairTrade Gemeente campagne
in Aalsmeer!
*Bananenactie start 9 mei FairTrade Day, onderdeel van criterium 5
Er worden kaarten verspreid tot augustus/september deze worden ingenomen
en aangeboden aan de supermarkten in het najaar. We zijn erg blij dat de
Wereldwinkel Aalsmeer hier ook aan meewerkt.
Meer informatie over de Wereldwinkel Aalsmeer zie: www.wereldwinkelaalsmeer.nl
*Verzoek aan gemeenteraad beleid FairTrade Gemeente (w.s. juli/augustus) onderdeel
van criterium 2
*Braderie (september) met stand staan, dit is nog niet zeker.
*Proeverij horeca (september) in een restaurant, onderdeel van criterium 3 en 5.
*Lunch in opvangcentra voor ouderen (2) tijdens 2de Fair Trade-week
24 oktober – 1 november i.s.m. opvang + mogelijk goederen van Wereldwinkel Aalsmeer
en supermarkten. De eerste afspraken zijn gemaakt.
Donderdag 29 oktober in ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart.
*Kerken benaderen, onderdeel criterium 4
COMMUNICATIEPLAN
PR activiteiten:
*Eigen website
*Gemeente website, indien mogelijk
*Nieuwe Meerbode
*Aalsmeer vandaag
2

*Radio Aalsmeer
*T.V. Amstelveen
*Nieuwsbrief (minstens 2 keer per jaar)
*Visitekaartjes (voor actieve leden)
*Stickers voor op winkelraam te plakken + horecastickers/kaartjes
PERSBERICHTEN RADIO EN T.V.
Sinds maart zijn er al diverse persberichten verschenen in de Nieuwe Meerbode,
op Aalsmeer Vandaag, in de OSA Nieuwsbrief en de Nieuwsbrief van de Wereldwinkel
Aalsmeer. Daarnaast zijn er interviews geweest op Radio Aalsmeer en zelfs T.V.Amstelveen.
EIGEN WEBSITE
Er is inmiddels een eigen website aangemaakt op: www.fairtradegemeenten.nl
Er komen binnenkort meer berichten op uit Aalsmeer.
BERICHT UIT TROUW (zie hierbij)
Op 12 april j.l. heeft er in Trouw een uitgebreid bericht gestaan over FairTrade.
Wouter Mensink, wetenschappelijk medewerker aan het Sociaal en Cultureel Planbureau,
schreef er een boek over met de titel ‘Kun je een betere wereld kopen’, kosten € 18,50.
Het persbericht sluiten wij hierbij.
Voorbeeldkaart bananenactie

EEN WINKELPAND VOOR DE WERELDWINKEL IN AALSMEER IS DESTIJDS OOK
GELUKT DUS EEN FAIRTRADE GEMEENTEN TITEL HALEN MOET OOK LUKKEN!
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