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 maart/april 2017
Criteria voor FairTrade Gemeente
Er zijn 6 criteria om de titel FairTrade Gemeente te behalen en dat is ons gelukt. Gebleken was
dat er nog te weinig horecaondernemingen waren die FairTrade producten gebruiken.
We hebben onze schouders eronder gezet zodat aan alles nu voldaan is.
Alles is ingestuurd naar de Landelijke organisatie. Het wachten is nu op de beoordeling.

Vieren van de titel FairTrade Gemeente in Aalsmeer
Het plan is de titel te gaan vieren in het najaar. Uiteraard krijgt u nader bericht hiervan.
Na de titel uitreiking gaan we natuurlijk door in onze gemeente om zoveel mogelijk FairTrade
producten in Aalsmeer (en Nederland) te krijgen en te gebruiken door iedereen.

De Werkgroep
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen deze mensen zijn regelmatig actief. Toch kunnen
we nog steeds mensen gebruiken die bedrijven, winkels en restaurants willen bezoeken.
Ook bij activiteiten rond de FairTrade weken is alle hulp welkom.
Aanmelden graag bij Betty Kooij: jbkooij@kabelfoon.nl

Nieuws uit de gemeente
De gemeenteraad heeft de Duurzaamheidsnota
op 8 december 2016 goedgekeurd zodat de
FairTrade Gemeente doorgang kan vinden.
In de nota is de FairTrade Gemeente opgenomen
en de Global Goals. De Werelddoelen (Global
Goals) zullen later uitgebreid aan bod komen op
een informatieavond.

Op de foto ondertekent wethouder Jop Kluis het
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Dit was het vervolg op de Duurzaamheidsnota.
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THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development
Werelddoelen voor Duurzame ontwikkeling

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 globale doelstellingen
Doel is om in de komende 15 jaar drie bijzonder belangrijke zaken te bereiken.
1.Een einde maken aan extreme armoede.
2.Ongelijkheid en onrecht bestrijden.
3.Het probleem van klimaatverandering oplossen.
Naast FairTrade gaat de gemeente Aalsmeer zich ook hiervoor inzetten.

Kinderburgemeester
Onze kinderburgemeester Sophie schreef het volgende:
Ik vind het heel erg goed dat de gemeente Aalsmeer een Fairtrade gemeente
wil worden! Ik houd heel veel van Tony Chocolonely.
Vooral van de gele met nougat. Dat is eerlijke chocolade.
Deze is te koop bij de meeste supermarkten en de Wereldwinkel.
Het is belangrijk dat er in veel winkels Fairtrade producten komen
zodat de mensen in arme landen een eerlijke prijs krijgen.
Ook wil ik dat alle kinderen gewoon naar school kunnen en niet
hoeven te werken.

Horeca centraal in 2017

Dit was de reep

Horeca bedrijven in de gemeente dienen volgens de criteria meer FairTrade producten te
gebruiken. Wij, de leden van de werkgroep, hebben dan ook in 2017 de horeca als speerpunt op
ons programma gezet. Er zijn wel horeca ondernemingen die FairTrade producten aanbieden
Maar dit zijn er echter veel te weinig. Dus ………… vraag ernaar als u koffie, thee of buiten de deur
gaat eten in restaurant, café, pizzeria, snackbar en dergelijke.

Lokale winkels, organisaties, bedrijven en groothandels
Naast de Wereldwinkel Aalsmeer die heel veel FairTrade producten aanbiedt zijn er supermarkten
met foodproducten en drogisterijen en slijterijen.
Gemist worden FairTrade gift- en livingartikelen bij de cadeauwinkels.
Ook de scholen zijn nog ondervertegenwoordigd wat het gebruik van FairTrade producten betreft.
Wij zullen deze ook gaan benaderen in 2017.
Natuurlijk kan er meer op de scholen, bijvoorbeeld FairTrade school worden. Maar dat vergt nog
meer inzet van het team.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als bedrijven MVO ondernemen is het eigenlijk vanzelfsprekend dat zij FairTrade producten
gebruiken. MVO Nederland heeft dan ook op hun website daar melding van gegeven.
Dus bedrijven in Aalsmeer doe uw best en neem FairTrade producten op in uw onderneming.
Meer informatie over de FairTrade Gemeente campagne kunt u vinden op de website:
www.fairtradegemeenten.nl./aalsmeer

Communicatieplan 2017

*1ste FairTrade week van 6 – 14 mei
Wereldwijd is het thema: CELEBRATE!
Wij gaan dit zeker vieren.

HOE WE DIT GAAN DOEN,
volg de pers!
FairTrade weken 2017
1ste FairTrade week 6 – 14 mei
13 mei Internationale dag van de FairTrade
10 oktober dag van de duurzaamheid
2de FairTrade week 28 oktober – 5 november
8 t/m 15 november World FairTrade week
Zet deze dagen alvast in uw agenda want op en rond deze dagen kunt u profiteren van speciale
FairTrade aanbiedingen.
*De website is weer aangevuld met nieuwe restaurants, winkels, bedrijven en organisaties die
FairTrade producten gebruiken of verkopen.
Ook nieuwe MVO ondernemingen zijn opgenomen.
*De persberichten van heel 2016 zijn op de website gezet (zie: www.faitradegemeenten.nl
onder Aalsmeer), evenals de Nieuwsbrieven van 2016.
Ook de nieuwe persberichten van 1ste kwartaal 2017 zijn er vermeld. Deze Nieuwsbrief volgt
spoedig.

FairTrade en duurzaamheid
Eerlijke handel of FairTrade is handel volgens een aantal sociale en ecologische
regels. Bij FairTrade gaat het om export van producten uit arme ontwikkelingslanden
naar het geïndustrialiseerde westen. Arme, kleine of beginnende producenten krijgen
met FairTrade een eerlijke kans. De wereld veranderen, het zit vaak in kleine dingen.
Koop je meest originele cadeautjes bijvoorbeeld bij een wereldwinkel, of bestrooi je
beschuitje ’s ochtends met hagelslag met het FairTrade/MaxHavelaar keurmerk.
Het is een wereld van verschil voor mensen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, die zo
een eerlijke boterham kunnen verdienen. FairTrade gaat om een handelspartnerschap dat streeft
naar meer gelijkheid. Producenten en arbeiders krijgen een prijs betaald die een menswaardig
bestaan mogelijk maken. Bij FairTrade zijn niet alleen de productiekosten gedekt, mensen hebben
ook geld voor onderdak, kleding, onderwijs, voedsel en medische zorg.
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Een belangrijk verschil met de gewone handel is dat de inkoop van de FairTrade producten
rechtstreeks bij de producenten in ontwikkelingslanden plaatsvindt.
Zo gaat niet alle winst verloren aan tussenhandelaren. Indien nodig wordt er een premie of een
voorschot verleend, zodat mensen een bestaan op kunnen bouwen voor de lange termijn.
FairTrade gaat verder dan alleen inkoop. Door informatie en trainingen krijgen de producenten kans
zo goed mogelijk aan te sluiten op de eisen van de westerse consument.
Voor FairTrade gelden duidelijke regels die de arbeidsomstandigheden, de gezondheid,
vakbondsvrijheid en gelijkwaardigheid van de werknemers garanderen. Ook is er een verbod op
kinderarbeid. FairTrade heeft verder aandacht voor duurzame, milieuvriendelijke
productiemethodes. FairTrade is een duurzaam partnerschap. Arme, kleine producenten krijgen
een garantie op een minimale afzet voor een langere periode. Zo kunnen ze werkelijk hun
marktpositie verbeteren.
En wij genieten van unieke, prachtige en lekkere FairTrade producten, om onszelf of een ander blij
mee te maken. (Bron: De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland)
Allesduurzaam.nl is de grootste groene bedrijvengids van Nederland.
Op Allesduurzaam.nl vindt u ruim 18.000 winkels en bedrijven, die duurzame producten of diensten
aanbieden. Ook bij ú in de buurt.

Financiële uitgaven van de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer
Over 2016
Afgelopen jaar is er € 942,59 uitgegeven aan onkosten om de campagne in Aalsmeer te voeren.
De grootste kostenpost was een advertentie in de Nieuwe Meerbode. Dank aan OSA hiervoor.
Met opnieuw een bijdrage van de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) in 2017
verwachten wij dat de werkgroep geholpen is om de onkosten te dekken voor dit jaar.
Natuurlijk hopen we dat er een vast bedrag van de gemeente komt voor FairTrade om meer
activiteiten te kunnen organiseren.

OSA Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer
Op woensdagavond 12 oktober hield OSA (Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) haar
jaarlijkse presentatieavond. Wij stonden daar ook met een FairTrade stand.
Meer informatie over deze stichting is te vinden op de website: www.osa-aalsmeer.nl
De Presentatieavond in 2017 is op woensdagavond 11 oktober.

Wereldwinkel Aalsmeer
De Wereldwinkel Aalsmeer verkoopt de meeste producten en artikelen met het FairTrade keurmerk
in onze gemeente. De winkel is te vinden Zijdstraat nr.15 zie ook: www.wereldwinkelaalsmeer.nl
De openingstijden zijn:
maandag van 13.30 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 17.30 uur
vrijdag van 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur
Er is ook een webwinkel:
Boven € 50,- kopen is, indien gewenst, gratis thuisbezorgen in de regio.
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FairTrade ambassadeurs in de Gemeente Aalsmeer
Na Constantijn Hoffscholte van het Boekhuis en Sven Müller van Banketbakkerij Ab Müller
is er nu een derde ambassadeur die FairTrade gaat uitdragen in de Gemeente Aalsmeer.
Dit keer is het een bloemengroothandel met uiteraard FairTrade bloemen.
Hieronder haar motivatie.
Ik ben Marja Oudhuis van Zuurbier & Co International in
Kudelstaart. Wij vermarkten de Fair Trade rozen die gekweekt
worden op onze farm Bilashaka Flowers in Kenia.
Jaarlijks worden er zo’n 40 miljoen rozen geproduceerd.
Er wordt geproduceerd op een innovatieve manier, waarbij de
impact op mens, dier en milieu zo laag mogelijk gehouden
wordt. We vinden het belangrijk om duurzame producten voor
onze klanten te produceren. Fair trade is een uitstekend label
om onze filosofie naar de consument uit te dragen.
Het is mooi om te zien dat onze medewerkers en hun families
echt geholpen worden door de verkoop van Fair Trade
producten. Daar zijn wij trots op!

Zie ook www.zuurbier.com
De Werkgroep FairTrade Gemeente is heel blij met deze nieuwe derde ambassadeur.
We zijn nog bezig iemand uit de kerken te benaderen om ambassadeur te worden.
Ook iemand uit de politiek is benaderd. Later meer hierover.

Bijeenkomsten
*Landelijk
*15 december 2016 zijn we bij elkaar gekomen om de criteria eens onder de loep te nemen.
*30 maart 2017 was een terugkomdag waarbij onder andere de keurmerken centraal stonden. Het
was een zeer nuttige dag. Alle suggesties van deze middag worden nader uitgewerkt.
*Regionaal
Er is een regionale bijeenkomst gepland voor april 2017
*Plaatselijk

Hoeveel keer bij elkaar in 2016
In 2016 zijn we als Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer 4 keer bij elkaar geweest.
Elke keer werden de plannen besproken wat te doen om de criteria te halen.
Daarnaast deden we mee met de FairTrade weken zowel in mei als oktober/november.

Plannen voor 2017
Inmiddels zijn we al 3 keer bij elkaar geweest. Opnieuw kwamen de criteria ter sprake en
daarnaast het plan voor het feest voor de titel uitreiking.
Ook zijn we bezig met de FairTrade week van 6 – 14 mei 2017.

Nogmaals de FairTrade keurmerken:
Als één van deze keurmerken op het product staat is het zeker FairTrade.

Natuurlijk kan een product ook nog een extra keurmerk hebben bijvoorbeeld biologisch.
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Landelijk Nieuws
Initiatiefwet zorgplicht kinderarbeid aangenomen
De Tweede Kamer heeft op 7 februari 2017 de initiatiefwet zorgplicht kinderarbeid van Roelof van
Laar van de PvdA aangenomen. De wet vraagt van alle bedrijven die in Nederland iets verkopen
om te voorkomen dat er kinderarbeid in die producten of diensten zit. Wereldwijd werken nog
altijd 168 miljoen kinderen. In textiel, chocola, goud en in vele andere producten zit vaak
kinderarbeid. Er was tot nu toe geen enkele wet die bedrijven verbiedt om producten van
kinderarbeid in Nederland te verkopen. De initiatiefwet is een kantelpunt in de discussie over de
internationale verantwoordelijkheid van bedrijven.
Meer dan tienduizend mensen tekenden de petitie om de wet aangenomen te krijgen.
Ook kinderrechtenorganisaties als Save the Children en Unicef en bedrijven als Nestle en
Tony's Chocolonely steunen de wet. Het MVO platform stelde daarom: "PvdA-kamerlid Roelof Van
Laar doorbreekt met zijn ‘Wet Zorgplicht Kinderarbeid’ het taboe op wetgeving voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO)." (bron Max Havelaar 7 februari 2017)

Supermarkt PLUS blijft kampioen in FairTrade

PLUS blijft koploper op het gebied van FairTrade. In 2016 zorgde de supermarkt met de verkoop
van haar FairTrade gecertificeerde huismerkproducten voor een FairTrade premieafdracht van ruim
1,3 miljoen dollar – een groei van 75 duizend dollar, oftewel bijna zes procent ten opzichte van
2015. Dat betekent dat PLUS ook dit jaar van alle supermarkten in Nederland weer de meeste
FairTrade premie op huismerkproducten afdraagt. In 2017 legt PLUS de lat opnieuw hoog:
de supermarkt heeft de ambitie om de cacao in nog meer producten van het PLUS Huismerk te
vervangen door FairTrade gecertificeerde cacao. (bron Max Havelaar februari 2017)

Fairtrade Gemeente campagne, de aantallen op een rijtje
Er zijn inmiddels 72 FairTrade Gemeenten en 2 FairTrade Provincies (Utrecht en Friesland).
Ook worden er regelmatig lokale FairTrade titels uitgereikt aan scholen, kerken, restaurants,
hogescholen en universiteiten.
De tussenstand is in februari 2017 inmiddels:
- 75 Fairtrade Kerken
- 40 Fairtrade Scholen
- 30 Fairtrade Restaurants
- 3 Fairtrade Hogescholen
- 2 Fairtrade Universiteiten
- 1 Fairtrade Ziekenhuis

Op naar nog meer titels, ook in de Gemeente Aalsmeer!
FLO-Cert
FLO-Cert is een onafhankelijk controleorgaan voor FairTrade (ISO 65 geaccrediteerd). Zij voeren
controles uit bij alle schakels in de keten om erop toe te zien dat alle strenge handelsvoorwaarden
ook daadwerkelijk worden nageleefd zie: www.flo-cert.net

Nationale Fairtrade Organisaties (NFO)
Stichting Max Havelaar is in Nederland eigenaar van het FairTrade keurmerk, in Nederland ook
bekend als het Max Havelaar keurmerk. Zij geeft het keurmerk uit aan bedrijven in eigen land en
controleert of zij zich houden aan de FairTrade criteria. Van Australië tot Zweden: in meer dan
26 landen zijn zusterorganisaties van Stichting Max Havelaar opgericht die hun best doen om
zoveel mogelijke draagvlak te creëren voor FairTrade producten. Zie www.maxhavelaar.nl en
ook: www.fairtrade.net
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw e-mailadres pas gewijzigd laat het aan ons
weten. Ons e-mailadres is: jbkooij@kabelfoon.nl of telefoonnummer: 0297-321509
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