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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 2016 
 
De Werkgroep, criterium 1 
De Werkgroep FairTrade Gemeente is druk doende geweest zodat zij klaar is voor de titel.  
Zij heeft dat dan ook gevierd op de vergadering van 29 augustus j.l. 

De Gemeenteraad dient zich als enige nog uit te spreken, daar is 
het wachten op. 
Natuurlijk gaat de Werkgroep door om te zorgen dat zoveel 
mogelijk FairTrade producten in de gemeente Aalsmeer worden 
aangeboden, gekocht en gebruikt.  
Zo kunnen de (kleine) koffie-, cacao-boeren en producenten een 
eerlijke prijs ontvangen voor hun producten en hun leven 
opbouwen. 
 

De Werkgroep Aalsmeer kan nog steeds mensen gebruiken om die doelen te bereiken. 
 

Criteria om de titel te behalen  
Om de titel FairTrade Gemeente te verkrijgen zijn er zes criteria waar aan moet worden voldaan.  
Hieronder geven wij nogmaals de criteria in het kort: 
1.Er wordt een Werkgroep in de gemeente gevormd. 
2.Het gemeente bestuur spreekt zich uit vóór FairTrade, koopt FairTrade producten in en neemt dit op in 
haar beleid.  
3.In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht.  
Daarnaast serveren horecazaken FairTrade producten en informeren zij de klant hierover. 

4.Lokale organisaties, bedrijven en groothandels kopen en gebruiken FairTrade producten.   
5.De campagne wordt langdurig in het nieuws gehouden. Er wordt een of meerdere evenementen 
georganiseerd. 
6.Er worden initiatieven ondernomen dat bedrijven of organisaties Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 
 

Het aantal aan winkels, organisaties en bedrijven is afhankelijk van het aantal inwoners in 
de gemeente Aalsmeer. 
 

Nieuws uit de gemeente, criterium 2  
De Millenniumdoelen (Global Goals) en de FairTrade Gemeente campagne. 
De gemeente is van plan om in het najaar een nieuwe Duurzaamheidsnota uit te brengen.  
Daarin zullen zeker de Global Goals (Millenniumdoelen) en FairTrade terug te vinden zijn.  
We wachten met spanning af. 
 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
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In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht. Daarnaast serveren 
horecazaken FairTrade producten en informeren zij de klant hierover, criterium 3  

    Er zijn steeds meer winkels, naast de supermarkten in Aalsmeer die ook thee, chocola, wijn en 
bier verkopen met het FairTrade keurmerk. Ook enkele horecazaken in Aalsmeer hebben één of 
meer producten in hun restaurant. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief. 

 
Lokale organisaties, bedrijven en groothandels kopen en gebruiken FairTrade 
producten, criterium 4 
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer moest na drie jaar hun titel FairTrade kerk verlengen. 
Nadat alle gegevens zijn aangeleverd is de titel opnieuw toegezegd. Welke kerk volgt? 

 
Communicatieplan 2016, criterium 5 (vervolg) 
*Tijdens de 1ste FairTrade week van 2016 van 7 – 15  mei   
stond de koffie centraal, vooral het drinken van de koffie. 
Banketbakkerij Müller was bereid om tegen een gereduceerd bedrag  
een kopje koffie aan te bieden deze week. 
*Zowel in juni, augustus als oktober zijn er bedrijven aangeschreven, daarop zijn bruikbare 
reacties binnengekomen bij de werkgroep.  
*We stonden 12 oktober op de Presentatieavond van OSA (Ontwikkelings-Samenwerking 
Aalsmeer) met een stand. 
*De website is aangevuld met nieuwe bedrijven en organisaties die FairTrade producten gebruiken 
of verkopen. We gaan hier natuurlijk mee door. 
*Ook nieuwe persberichten zullen op de website worden opgenomen (zie: 
www.faitradegemeenten.nl onder Aalsmeer). 
*2de FairTrade week dit jaar is van 29 oktober – 6 november.  
Het thema is: WIN een jaar lang gratis koffie of thee. 
Een persbericht volgt hierover.  
*Er zijn diverse aanvragen binnengekomen om een 
presentatie  te houden over FairTrade. 
*Uiteraard hopen we dit jaar de titel te vieren met veel belangstellenden. 
  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, criterium 6 
Er zijn tot nu toe in de gemeente Aalsmeer 10 MVO ondernemingen en 2 stichtingen door de 
Werkgroep FairTrade Gemeente gevonden. Natuurlijk gaan we door met meer bedrijven te vinden 
en deze dan te vermelden op de website onder dit criterium. 

 
Financiële uitgaven van de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer over 2016 
Met de bijdrage van de stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA)  
zie: www.osa-aalsmeer.nl. in zowel 2015 en 2016 is de werkgroep erg blij.  
Zonder deze bijdrage kan de Werkgroep geen activiteiten ondernemen.  
Tot nu toe is er in 2016  € 805,87 uitgegeven. De advertentie in de Nieuwe Meerbode tijdens de 
1ste FairTrade week van 2016 was een erg grote uitgave dus moeten we nu op de eurocentjes 
gaan letten in de laatste maanden van dit jaar. 

 
Samenwerking 
Winkeliersverenigingen, watersportverenigingen en ondernemersverenigingen zijn aangeschreven 
omdat wij graag willen samenwerken met hen. Zij zouden samen met ons het gebruik van 
FairTrade producten kunnen uitdragen aan bedrijven en bij plaatselijke activiteiten. 
De eerste contacten zijn gelegd met MeerAalsmeer, de winkeliersvereniging in het centrum met 
zeker 125 leden. Er was een plan bedacht maar helaas was de animo te klein binnen het bestuur 
om dit uit te voeren. 

http://www.faitradegemeenten.nl/
http://www.osa-aalsmeer.nl/
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FairTrade ambassadeurs in de Gemeente Aalsmeer 
Nadat Constantijn Hoffscholte van het Boekhuis in mei ambassadeur werd voor de FairTrade 
Gemeente is in augustus Sven Müller van Banketbakkerij Ab Müller bereid gevonden om de 2de 
ambassadeur voor FairTrade te zijn. 
 
Constantijn Hoffscholte 

“Graag ondersteun ik deze campagne die ten doel 
heeft de eerlijke handel in de wereld te bevorderen. 
We kunnen er allemaal een steentje aan bijdragen 
dat mensen in ontwikkelingslanden, die niet 
dezelfde kansen hebben als wij, een eerlijke prijs 
krijgen voor hun producten. In het Boekhuis drinken 
we bijvoorbeeld FairTrade koffie. Bedankjes voor 
sprekers en mensen die ons helpen kopen we vaak 
in de Wereldwinkel. En de medewerkers krijgen elk 
jaar een kerstpakket met FairTrade-producten. Hoe 
bescheiden deze bijdrage ook is, ik hoop dat het 
toch een klein beetje helpt om producenten in 
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs te bieden. Als 
ondernemer wil ik zelf ook  
graag een eerlijke prijs.  
Waarom zouden zij die dan niet krijgen?” 

      

              Sven Müller 
             
 

“Van harte ondersteun ik,  Sven Müller van Banketbakkerij,  
Tearoom, Chocolaterie Ab Müller te Aalsmeer, de  
campagne. In ons bedrijf schenken wij al jaren FairTrade  
koffie van Koffiebranderij Peeze uit Arnhem.  
Daarnaast verwerken wij uitsluitend FairTrade chocolade  
van Barry Callebaut. De boeren krijgen niet alleen een  
eerlijke prijs, maar worden ook ondersteund in behouden  
en verbeteren van de gewassen.  
De producten zijn van de beste kwaliteit en dat  
proef je!”. 

       
 
 
We hopen nog iemand uit de kerken bereid te vinden om ambassadeur te worden. Daarnaast 
hebben wij een FairTrade bloemenkweker benaderd en iemand uit de Aalsmeerse politiek.  
 

Bezoek van Landelijk Bestuur FairTrade Gemeenten 
 

 Op 24 maart was Henk Zandvliet, voorzitter van het  
 landelijk bestuur FairTrade Gemeenten aanwezig in 
 Aalsmeer. Hij had  samen met  Betty Kooij, de plaatselijke  
 contactpersoon, een interview dat verschenen is in de  
 Nieuwe Meerbode van 31 maart 2016. 
 Uitvoerig kwam aan de orde het doel om Millennium  
 (Global Goals) Gemeente en FairTrade Gemeente te 
 worden. Dat het nog zolang zou duren hadden ze toen 
 niet gedacht. Maar ze geven allebei de moed niet op! 
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Bijeenkomsten 
*Landelijk  
Deze komt waarschijnlijk weer in het voorjaar 2017.  
*Regionaal (groot) 
Er komt zeker weer een bijeenkomst in de Regio N.H., Z.H. en Zeeland in het najaar.  
Tijdens de vorige bijeenkomst werd er veel opgehelderd aan vragen van de werkgroepen.  
*Regionaal (klein)  
Deze bijeenkomsten zijn gestopt omdat er nu een groot regio is gevormd. Wel worden verslagen 
onderling uitgewisseld. 
*Plaatselijk  
Maandagavond 29 augustus zijn we weer bij elkaar gekomen als Werkgroep en belangstellenden. 
We vierden met taart dat de Werkgroep klaar is voor de titel. 
Ook maandagavond 17 oktober zijn we bij elkaar geweest. Uitvoerig is gepraat over het beleid van 
de gemeente voor FairTrade, de criteria, hoe de horeca te interesseren voor FairTrade producten, 
de ambassadeurs, samenwerking, de 2de FairTrade week van 2016 en de najaars-nieuwsbrief.  

 
FairTrade 
keurmerken 
 
 
 

 
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. 
OSA steunt dit jaar opnieuw de plaatselijke FairTrade werkgroep met een geldbedrag net als vorig 
jaar. Met dit geld kan de werkgroep haar werkzaamheden uitvoeren om de titel te bereiken (zie 
www.osa-aalsmeer.nl). 

 
Landelijk Nieuws 
Op 18 mei j.l. was een uitzending van Zembla over een FairTrade bloemenkwekerij van Sher 

(Afriflora) in Ethiopië.  
De wijze waarop de rozen gekweekt worden, het 
waterverbruik en lozing van het water, het gebruik 
van pesticiden, de te lage lonen etc. kwamen aan 
de orde. Verdient dit bedrijf en de rozen wel het 
FairTrade certificaat was de toon. 
 
De Stichting Max Havelaar heeft daarop een brief 
geschreven aan BNN/VARA + de redactie van 
Zembla. Daarin vermeldt de Stichting Max Havelaar 
o.a. dat Sher weigerde mee te werken aan het 

programma omdat het geen vertrouwen had in de journalisten. Ook kreeg Zembla geen inzage in 
de auditrapporten van FairTrade, dit om juridische redenen. De rapporten kunnen niet openbaar 
gemaakt worden zonder toestemming van het bedrijf dat is geaudit. Schriftelijke informatie wordt 
genegeerd ook komen onderzoekers niet aan het woord. Verbanden worden vooral gesuggereerd, 
zelden hard gemaakt. 
De uitgebreide brief van 15 pagina’s is te vinden op de website van de Stichting Max Havelaar: 
www.maxhavelaar.nl   
Ook een reactie van Sher/Afriflora vindt u op hun website: www.afriflora.nl 
 

 

http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.afriflora.nl/
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RADAR besteedt aandacht aan fout goud 
 
Op 22 augustus 2016 hield RADAR een 
uitzending over FairTrade goud. Zij begon de 
uitzending met: “Als je naar een juwelier gaat 
om een trouwring te kopen, hoe weet je dan 
waar het goud vandaan komt? Kinderarbeid, 
slechte arbeidsomstandigheden en ecologische 
rampen in onder andere de goudmijnen in Zuid-
Amerika en Afrika zijn aan de orde van de dag. 
Zijn consumenten zich hier wel van bewust, en 
hoe lichten juweliers consumenten voor?”  
 
 
Giftige stoffen en kinderarbeid 
Charlotte Christiaens van Catapa, een organisatie die al jaren actie voert tegen goudwinning en 
mijnbouw zegt het volgende: Bij het winnen van goud wordt nog steeds gebruik gemaakt van zeer 
schadelijke en giftige stoffen, zoals Cyaan en Kwik. In de landen waar het goud gewonnen wordt, 
worden de arbeiders onwetend gehouden over de gevaren die zij lopen bij blootstelling aan deze 
stoffen. Bovendien zijn de omstandigheden in de mijnen vaak ook levensgevaarlijk. Kwik wordt 
gebruikt om het goud uit het erts te binden. Vaak zijn het jonge kinderen die deze zeer giftige stof 
met de hand door het erts mengen.  
Het kwik wordt na gebruik bovendien niet opgevangen maar gewoon weggespoeld in de rivier. Op 
deze manier komt kwik ook terecht in de oceanen en dus in de voedselketen. Bij de grote 
industriële open-pitmijnen (waarbij wordt afgegraven aan de oppervlakte) wordt het goud 
uitgespoeld met water en cyanide. Deze methode heeft ernstige gevolgen voor mens en milieu. 
Op een kilo goud wordt 238 kilo cyaan gebruikt. 
De mijnen die dit soort methodes hanteren, worden geëxploiteerd door grote Amerikaanse en 
Canadese multinationals in Afrika, Zuid-Amerika, maar ook in de Verenigde Staten en zelfs in 
Europa. Nog in 2012 werd een grote mijn geopend in Griekenland - ondanks grote protesten van 
milieuorganisaties. Lokale protestorganisaties zijn hun leven niet zeker. De mijnbouwcoöperaties 
maken jacht op ze en er zijn in dit kader al diverse moorden gepleegd, aldus Catapa. 
 
Fairtrade goud 
Op initiatief van organisaties zoals Catapa, Max Havelaar en Solidaridad is er sinds een aantal 
jaren ook een alternatief beschikbaar: fairtrade goud. Dit goud wordt gewonnen in gecertificeerde 
mijnen die werken onder betere omstandigheden voor mens en milieu. De regels zijn zo streng dat 
er op dit moment nog maar twee fairtrade mijnen zijn, allebei in Peru. 
De kans ligt voorlopig meer in het hergebruik van goud. Niet van je gouden juwelen, maar van je 
oude laptop en telefoon. Een ton gouderts levert maar 0,5 tot 2 gram goud op, terwijl een ton e-
waste wel 100 tot 200 gram herbergt. 
Zie ook: www.radar.nl, www.maxhavelaar.nl en www.catapa.be 

Tony's Chocolonely en Barry Callebout gaan samen chocolade maken van volledig 
traceerbare cacao.  

 

De Barry Callebaut Groep, fabrikant van hoogwaardige cacao en 
chocolade, en Tony’s Chocolonely, de Amsterdamse 
chocolademaker die een einde wil maken aan de slavernij in de 
chocolade-industrie, zijn een nieuwe strategische samenwerking 
aangegaan om chocolade te maken van 
volledig traceerbare duurzame cacao.  
 
 

 

http://www.radar.nl/
http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.catapa.be/
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Barry Callebaut installeert een nieuwe cacaobotertank om cacaoboter te verwerken van 
traceerbare cacaobonen, die rechtstreeks worden ingekocht bij de partnercoöperaties van Tony’s 
Chocolonely in Ivoorkust. De cacaomassa werd al gemaakt van cacaobonen van Tony’s 
Chocolonely’s partner-coöperaties in Ivoorkust en Ghana. Door de nieuwe samenwerking wordt 
alle cacao in de chocolade van Tony’s Chocolonely volledig traceerbaar.  Eva Gouwens, First 
Lady of Chocolate van Tony’s Chocolonely, zegt: “Onze missie is om 100% slaafvrij de norm in 
chocolade te maken. Ons model is gebaseerd op vijf samenwerkingsprincipes. Onze cacaobonen 
worden rechtstreeks ingekocht bij onze partnercoöperaties en we volgen de bonen in de gehele 
keten, we betalen een hogere prijs, we investeren in langetermijnrelaties met cacaoboeren, we 
versterken hun organisaties en werken met hen samen om de kwaliteit en productiviteit te 
verhogen. We zijn trots dat nu alle cacaobonen in de chocolade van Tony’s Chocolonely volledig 
traceerbaar worden en zijn ingekocht bij onze partnercoöperaties met wie we een 
langetermijnrelatie hebben. Het is mogelijk dus we nodigen de rest van de chocolade-industrie uit 
om mee te doen om chocolade 100% slaafvrij te maken.” Meer informatie op: www.maxhavelaar.nl 
 
  

 

Meer FairTrade ontwikkelingspremie naar boerenorganisaties en arbeiders 
De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer kreeg in juli 2016 het volgende bericht van de 
Stichting Max Havelaar. 
‘Het afgelopen jaar (2015) steeg de besteding per huishouden aan FairTrade producten met 3%, 
zo blijkt uit onderzoek van GfK. Mede hierdoor steeg de FairTrade ontwikkelingspremie vanuit 
Nederland naar 6,9 miljoen euro. De forse stijging is ook een gevolg van de sterkere dollar, in 
welke valuta de meeste handel plaatsvindt.  
Internationaal steeg deze premie naar 106 miljoen euro. Boerenorganisaties en arbeiders 
beslissen zelf op democratische wijze hoe de premie wordt besteed. Het merendeel werd 
geïnvesteerd in gezondheidszorg, onderwijs, productiviteit en kwaliteitsverbetering van gewassen. 
Een deel van de premie kan worden uitgekeerd in extra salaris, indien hiertoe democratisch door 
de boerencoöperatie of plantagearbeiders wordt besloten.  
Het afgelopen jaar groeide het FairTrade volume met 4% ten opzichte van het jaar ervoor. 
Inmiddels zijn er in Nederland ruim 2200 producten verkrijgbaar met het FairTrade keurmerk die 
worden geproduceerd door 150 bedrijven. Deze bedrijven zijn verplicht om een ontwikkelings-
premie te betalen aan de boerencoöperaties en plantages waar zij hun gecertificeerde 
ingrediënten en producten inkopen.’ 

FairTrade producten zijn uiteraard in veel winkels te koop ook in de gemeente 
Aalsmeer. Bijvoorbeeld in de Wereldwinkel, de supermarkten  
en in diverse andere winkels.  
Ook gebruiken steeds meer bedrijven en soms de horeca FairTrade-
producten.  
U als consument kunt deze FairTrade producten natuurlijk ook kopen en 
gebruiken om zo de producenten te ondersteunen.  
Want met uw aanschaf van de producten krijgen ze een leefbaar loon, om zo 
hun gezin te onderhouden en hun dorp op te bouwen. 
 
 

De Provincie Noord-Holland spreekt zich uit om FairTrade provincie te worden 
De provincie Utrecht en Friesland zijn inmiddels al FairTrade provincies. De provincie Noord-

Holland heeft zich inmiddels via een motie op 14 december 2015 uitgesproken om dit ook te willen 

worden. De gemeenten in Noord-Holland hebben allemaal een schrijven daarover gehad. 

 

 

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 

http://www.maxhavelaar.nl/
mailto:jbkooij@kabelfoon.nl

