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 oktober 2015
Verzoek bij de gemeente, onderdeel van criterium 2
Op donderdag 27 augustus is de brief met het initiatiefvoorstel voor 2 wethouders
(ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid) + fracties afgegeven.
De bedoeling is Millennium Gemeente + FairTrade Gemeente
te worden en dat is ook zowel door OSA als de werkgroep
aangevraagd. Daarna is er contact geweest met de griffie en
een uitleg gegeven op het spreekuur van de fracties op
8 oktober j.l.
We hopen natuurlijk spoedig meer te horen van de Raad of het College van B & W.
0-meting in supermarkten, onderdeel van criterium 3
Er hebben 3 werkgroepleden mee gedaan aan de 0-meting in de supermarkten.
Uiteindelijk werkten 7 supermarkten (van de 8, ALDI niet) mee en waren erg enthousiast.
De 7 supermarkten hebben inmiddels de tel-lijst ontvangen met een bijgevoegde
raamsticker. Ook is er informatie verstrekt over de bananenkaartencampagne en wat
er uiteindelijk met de ingevulde kaarten is gebeurd.
Verheugd zijn wij dat ALDI inmiddels besloten heeft ook FairTrade producten in hun
assortiment op te nemen.
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Bananencampagne start 9 mei FairTrade Day, onderdeel van criterium 5
De bananencampagne startte 9 mei en liep door tot begin september in Aalsmeer.
We zijn erg blij dat de Wereldwinkel Aalsmeer hier ook aan heeft meegewerkt.
Alle zaterdagen in augustus is er een paar uurtjes gestaan bij de supermarkten en ook
op de braderie van 5 september kwamen er nog kaarten binnen.
In totaal zijn er zo’n 300 kaarten ingevuld waarbij gevraagd werd wat de supermarkten
betalen aan de boeren van de NIET FairTrade bananen.
De kaarten zijn inmiddels naar de hoofdkantoren van de supermarkten verzonden.
De supermarkten in de gemeente Aalsmeer hebben een brief hierover ontvangen met
tevens daarin alle opmerkingen van de klanten. Ook is er een persbericht geplaatst.
Proeverij horeca (september) in een restaurant, onderdeel van criterium 3 en 5.
We hebben 2 horeca ondernemingen hiervoor benaderd.
Jammer genoeg is er niets meer vernomen van de horeca onderneming waarmee wij nog
contact hadden en hier misschien aan mee zou willen werken.
Misschien dat het volgend jaar mogelijk is dit nog eens op te pakken.
Stand op OSA Presentatieavond 7 oktober j.l., onderdeel van criterium 5
Op de OSA presentatieavond is met een stand
gestaan met allerlei informatie over
FairTrade Gemeenten.
Er was enige belangstelling.
Lunches in de wijkcentra voor ouderen (2) tijdens 2de Fair Trade-week
De lunches werden afgeblazen door de wijkcentra. Wat precies de reden is is niet
echt duidelijk, dit is uiteraard wel gevraagd. Later is misschien wel de mogelijkheid om
eventueel lunches te organiseren werd wel gezegd.
Uitdelen bananen en chocola, onderdeel van criterium 4 en 5
Alternatief plan is om nu in de FairTrade week van 24 oktober – 1 november bananen
uit te delen op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Tevens zullen er chocolaatjes worden verstrekt aan Zorgcentrum Aelsmeer
en Zorgcentrum ‘t Kloosterhof, Woonzorgcentrum Rozenholm en
Groepswonen Gloxinia en de wijkcentra voor ouderen in de gemeente.
De eerste uitreiking zal plaatsvinden op de FairTrade startdag zaterdag 24
oktober om 10.30 uur aan de heer A.van Meeteren van de keuken van
Zorgcentrum Aelsmeer.
Er wordt natuurlijk ook gevraagd of deze organisaties koffie, thee en andere FairTrade
producten willen gaan gebruiken.
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Kerken benaderen, onderdeel criterium 4
Deze activiteit gaan we starten in november en loopt door tot januari 2016.
We hopen natuurlijk dat enkele kerken naast de FairTrade kerk (de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer) ook koffie, thee en suiker gaan gebruiken of misschien zelfs
ook FairTrade kerk worden.
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer houdt vrijdag 23 oktober een FairTrade maaltijd.
Uitgaven
Er zijn inmiddels al wat onkosten gemaakt maar wordt goed bijgehouden door de
penningmeester van OSA. OSA, dus de gemeente Aalsmeer heeft een bedrag van
€ 1000,- beschikbaar gesteld in 2015 om activiteiten te organiseren voor de
FairTrade Gemeente campagne.
Medewerkers voor de Werkgroep FAIRTRADE GEMEENTE AALSMEER
Het is lastig om met weinig mensen veel activiteiten te ondernemen. Dus moet alles
een beetje minder. Als er meer medewerkers bij komen kunnen de activiteiten uiteraard
worden uitgebreid. Mocht u iemand kennen die warm wordt voor het halen van de titel
FairTrade Gemeente Aalsmeer laat het aan de contactpersoon weten.
Bijeenkomst in de Regio
Op 6 november is Betty naar een regio bijeenkomst geweest in Noordwijk.
Aanwezig waren gemeente Wassenaar, Noordwijk en Teylingen (Sassenheim, Voorhout
en Warmond). Deze gemeenten hebben al de titel FairTrade Gemeente.
Het was leerzaam om activiteiten e.d. uit te wisselen.
De bijeenkomsten zullen halfjaarlijks worden voortgezet.
Communicatieplan
Onze PR activiteiten waren de afgelopen periode:
*Eigen website, deze is door tijd gebrek nog niet ingevuld
*Gemeente website, deze kan nog niet worden gebruikt voor FairTrade Gemeente,
eerst maar het akkoord van de Raad en dan natuurlijk de titel halen
*Nieuwe Meerbode, hierin zijn diverse berichten verschenen
*Aalsmeer vandaag, deze is wel benaderd maar plaatst niet altijd.
*Radio Aalsmeer, op zaterdag 24 oktober komen we in het programma ‘Weekend
Magazine’ van 14.00 – 17.00 uur. Er is een uitleg over Millennium Gemeente en
FairTrade Gemeente.
*Nieuwsbrief dit is de 2de van dit jaar.
*Stickers om op winkelraam te plakken + horecastickers/kaartjes, deze zijn verstuurd
naar de supermarkten. De rest moet binnenkort volgen als we meer activiteiten
ondernemen naar organisaties, bedrijven, horeca e.d.

DOEL IS OM IN IEDER GEVAL IN 2016 DE TITEL BINNEN TE HALEN.
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