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Nieuwsbrief oktober 2019
De Werkgroep in de Gemeente Aalsmeer
Sinds 2015 is een werkgroep actief bezig met het promoten van Fairtrade in de gemeente
Aalsmeer. Zij benadrukt de noodzaak van eerlijke handel in onze gemeente onder andere binnen
het gemeentehuis, bij bedrijven, horeca, winkels, supermarkten en de inwoners.
Omdat de gemeente Aalsmeer zich via de Duurzaamheidsnota heeft uitgesproken voor Fairtrade
en de gemeente de titel mocht ontvangen in 2017 zijn er dit jaar op 1 mei Fairtrade Gemeenteborden op enkele plekken in de gemeente geplaatst.
Veel werk gaf het organiseren van de ‘Koffie en Bloemenavond’ in mei. Daarnaast de eerste
Fairtrade week van 2019. Ook werden de scholen in mei aangeschreven. De titel van de Fairtrade
kerk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kon worden verlengd. Supermarkt DEEN kreeg
een Fairtrade Award. En dan nieuws over onze eigen website.
Over dit alles en nog veel meer leest u in deze Nieuwsbrief.

Onze eigen Website
Binnenkort is onze eigen website in de lucht. Helemaal perfect is hij nog niet maar dat zal
de komende tijd wel in orde komen. Wij danken heel hartelijk vooral Harm Koningen van
Deboprojects voor zijn grote inzet om deze website voor ons te maken.
U kunt ons binnenkort dus vinden onder: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Fairtrade week 4 – 12 mei 2019
Twee keer per jaar wordt er een Fairtrade week gehouden, zowel in voorjaar als najaar.
In de eerste Fairtrade week van 2019, stonden de Fairtrade bananen in de belangstelling.
Supermarkten en uiteraard de Wereldwinkel Aalsmeer bieden Fairtrade producten vaak met korting
aan in deze weken.
De bakkerij van Leer en Werkcentrum
‘GEWOON DOEN’ heeft voor ons
bananencakes gebakken en hebben
daarvoor een prijs gewonnen. Ze
wonnen het boek ‘Eerlijk Eten’ met
daarin recepten met Fairtrade
producten. De bananencakes waren
uiteraard super lekker.
De bananencakes

Award uitreiking
Naast de bananencakes is er in
de Fairtrade week ook een
Fairtrade Award uitgereikt aan
DEEN. Zij verkopen sinds enige
tijd ALLEEN Fairtrade bananen.

Gefeliciteerd DEEN!
Welke supermarkt volgt met de verkoop van ALLEEN Fairtrade bananen?
1

Fairtrade Koffie en Bloemen avond 8 mei 2019 in Aalsmeer
Op 8 mei j.l. werd door ons in de Oude Veiling een koffie en
bloemenavond georganiseerd.
Peter d’Angremond, directeur van Stichting Max Havelaar
vertelde deze avond alles over waarom u Fairtrade koffie zou
moeten gebruiken.
De boeren verdienen vooral uw steun bij het drinken van ons
kopje koffie. Zo krijgen zij een eerlijk loon, dus koop deze
koffie met het Max Havelaar keurmerk!

Daarnaast vertelde Marja Oudhuis van Zuurbier & Co. en het bedrijf
Bilashaka Flowers in Kenia over Fairtrade bloemen. Zij telen Fairtrade
rozen in dat land.
Ze somde op wat het bedrijf doet voor de arbeiders.
Marja is onze ambassadeur in de gemeente Aalsmeer.
De Afrikaanse muziekgroep Djembe Agogo zorgde voor
spetterende muziek die avond.
Ook de koffie proeverij viel in de smaak.
Het was mogelijk 4 merken koffie te proeven.
De meningen waren verdeeld, tja smaken verschillen immers.

Tweede Fairtrade week in 2019
De tweede Fairtrade week van 2019 is van 26 oktober - 3
november. Het thema is ons10-jarig bestaan.
10 jaar geleden begonnen de Fairtrade Gemeente activiteiten in Nederland en werden Groningen
en Goes de eerste Fairtrade Gemeenten in ons land. Nu zijn er 87 Fairtrade Gemeenten in
Nederland waaronder alle grote steden.
We gaan dit 10-jarig bestaan vieren in de Fairtrade week met een eerlijke koffie actie.
Er wordt gewerkt aan een staking van het NIET drinken van andere koffie.
Dus ALLEEN Fairtrade koffie te drinken.

Sustainable Development Goals(Global Goals)
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn voor de hele wereld en voor alle mensen.
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties
(VN) hebben in 2015 de ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld.
De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze
doelen heten voluit de Sustainable
Development Goals maar worden vaak
afgekort naar SDG's.
Wij als werkgroep zouden graag willen dat
de gemeente Aalsmeer hier meer
belangstelling voor heeft. In de gemeente
Aalsmeer wordt al veel gedaan en gewerkt
aan deze doelen maar of iedereen er
bekend mee is?

Aan de doelen 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13,
16 en 17 werkt u mee door Fairtrade
produkten te kopen.
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Titelverlenging Fairtrade Kerk
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, de enige Fairtrade kerk in onze gemeente mocht de titel
Fairtrade kerk verlengen. Daartoe gaf de vertegenwoordiger van de Fairtrade groep van de kerk
alle Fairtrade activiteiten op van de afgelopen 3 jaren. Super goed bezig met Fairtrade binnen de
kerk, ga zo door! Over 3 jaar in 2022 wordt weer een nieuw beoordelingsrapport verwacht.

Nieuws uit het gemeentehuis
Verheugd waren wij dat op 1 mei 2019 de Fairtrade
Gemeente-borden in de gemeente Aalsmeer konden
worden geplaatst. Bij de onthulling van het eerste bord
was wethouder Wilma Alink aanwezig en natuurlijk veel
belangstellenden. Wij hopen dat inmiddels alle inwoners
weten dat we Fairtrade Gemeente zijn.

Overleg gemeente met de werkgroep
Op 19 september 2019 was er opnieuw een overleg van
de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer met de
wethouder en de desbetreffende ambtenaar. Gesproken is
over onze werkzaamheden van de afgelopen periode en een financieel overzicht daarvan.
We krijgen immers subsidie voor onze werkzaamheden binnen de gemeente.
Uiteraard spraken we over de Fairtrade weken van dit jaar, onze website en de communicatie met
het gemeentehuis.We hebben verzocht om meer duidelijkheid in het gemeentehuis dat we Fairtrade
Gemeente zijn. De SDG’s (Global Goals), we hopen dat de gemeente Aalsmeer hier iets mee wil
gaan doen. Ook onze summiere plannen voor 2020 kwamen even ter sprake. Het was een erg
goed gesprek!

Regio Nieuws
Gemeente Uithoorn
Een aantal bewoners van de gemeente Uithoorn zou graag zien dat hun gemeente ook Fairtrade
Gemeente wordt. Er zijn echter nog te weinig medewerkers om dit uit te werken. Wij als werkgroep
gaan wel wat ondersteuning verlenen maar de op te richten groep moet zelf de uitwerking doen.
De fractie van DUS (politieke partij van GroenLinks en D66) in de gemeente Uithoorn heeft
gevraagd om meer informatie over het doel van een Fairtrade Gemeente.

Groot Regio bijeenkomst in Ridderkerk
Op 7 mei j.l. was een Fairtrade Regio-bijeenkomst in Ridderkerk. Er waren vertegenwoordigers
van zo’n 12 Fairtrade Gemeenten aanwezig. Gastspreker was Prof. dr.Rob van Tulder van de
Rotterdam School of Management van de Erasmusuniversiteit. Hij is een groot voorstander van
de Sustainable Development Goals (zie www.sdg.nl) waaronder uiteraard ook Fairtrade valt.

Provincie Noord-Holland
Er zijn plannen om de provincie te benaderen om de titel Fairtrade Provincie Noord-Holland uit
te werken. Daarvoor is wel financiële ondersteuning nodig om gemeenten in Noord-Holland om
te vormen tot Fairtrade Gemeente. We gaan kijken of we daartoe een aanzet kunnen geven.

Landelijk Nieuws
Wereldwinkels 50 jaar - Fairtrade 50 jaar
De Wereldwinkelbeweging bestaat 50 jaar en dit werd gevierd op 24, 25 en 26 september.
Fairtrade, Eerlijke handel is dus al 50 jaar in de belangstelling. Het boek van Peter van Dam,
‘Wereldverbeteraars’ vertelt de hele geschiedenis vanaf 1969. De Wereldwinkel Aalsmeer was
ook al actief vanaf 1970. Nu er steeds meer producten in de supermarkten en andere winkels
verschijnen worden Wereldwinkels meer en meer overbodig. Wereldwinkel Aalsmeer draait
echter nog volop. Naast foodproducten zijn er ook non-food producten te verkrijgen.
Ga er eens kijken en u zult verbaasd zijn hoeveel Fairtrade producten er zijn.
Het adres is Zijdstraat 15 te Aalsmeer en de website is: www.wereldwinkelaalsmeer.nl
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FAIRPHONE 3 - repareerlijkheid van Nederlandse bodem
De Fairphone 3 is zonder twijfel de meest bijzondere smartphone. Niet omdat hij de beste
specificaties of een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding heeft, zeker niet. De camera en
accuduur zijn bijvoorbeeld prima, maar het scherm valt tegen en de Fairphone 3 is minder krachtig
dan de concurrentie. Hij is interessant omdat de fabrikant zich inzet voor een zo duurzaam
mogelijke smartphone. Met de Fairphone 3 koop je een toestel dat beter is voor het milieu en voor
de mensen die over de hele wereld direct en indirect bijdragen aan de productie. Daar betaal je een
meerprijs voor, zoals je ook meer betaalt voor een Fairtrade product uit de supermarkt.
Los van het eerlijkere karakter is de Fairphone 3 ook opvallend omdat je hem grotendeels zelf kan
repareren. Dat is een unicum in de smartphone industrie. Daarnaast belooft de fabrikant in de
toekomst modules om het toestel te upgraden en krijg je jarenlang updates.
Of dat laatste lukt en zo ja hoe vlot de smartphone blijft, is echter nog de vraag.
De combinatie van eerlijkheid, repareerbaarheid en lange softwareondersteuning maakt de
Fairphone 3 uniek in de overvolle smartphonewereld. Dat is een eerste overwinning.
Nu moeten de verkoopcijfers uitwijzen of mensen bereid zijn € 450 euro neer te leggen voor het
duurzaamste jongetje van de klas. (zie www.fairphone.nl)

Fairtrade Nederland stopt met Fairtrade goud en zilver
Met ingang van 1 januari 2020 stopt Stichting Max Havelaar met
gecertificeerd goud en zilver. Heel jammer, ook voor de juweliers
en goudsmeden die actief in de campagne zijn als bewuste
ondernemer en Fairtrade deelnemer. Vanaf 2010 heeft
Stichting Max Havelaar zich ingezet om draagvlak te creëren en
voldoende impact te maken. Cruciaal is het samenwerken met
business partners, die kunnen inkopen van meerdere bronnen en een bewuste consument die
vraagt om Fairtrade gecertificeerd goud & zilver.
De conclusie is dat dit helaas voor de categorie goud & zilver voor de Nederlandse markt
onvoldoende bereikt is. In het bezit van een Fairphone? Wees gerust, het goud in jouw mobieltje
blijft gecertificeerd goud uit Engeland.

Fairtrade chocolade
Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld bijna 5 kilo chocolade per persoon. Een groeiend aandeel
hiervan is Fairtrade gecertificeerd. Fairtrade cacao vind je terug in allerlei producten, zoals
chocoladerepen, hagelslag, chocoladepasta, koek en gebak. Voor cacaoboeren in landen als
Ivoorkust en Ghana is de groeiende verkoop van Fairtrade cacao goed nieuws. De meeste
cacaoboeren leven in extreme armoede en moeten rondkomen van minder dan een dollar per dag.
De Fairtrade ontwikkelingspremie is een belangrijk financieel voordeel voor hen. Ze investeren de
premie bijvoorbeeld in verbetering van hun boerenbedrijven, onderwijs en medische zorg.
Lidl introduceert duurzame chocoladereep ‘Way to Go’
Lidl brengt een eigen duurzame ‘Way to Go’ chocoladereep op de markt, in
de smaken puur, melk, karamel & zeezout en kokos & pecan.
Lidl werkt continu aan de verduurzaming van producten om deze toegankelijk
en betaalbaar te maken voor iedereen. Zo is er een ruim bio-assortiment, volop
keuze in producten met het Beter Leven keurmerk, Rainforest Alliance en
Fairtrade bananen en is de vis MSC of ASC gecertificeerd. Met deze
chocoladereep neemt Lidl de volgende stap. De Way to Go repen liggen vanaf
nu in alle Lidl-filialen. De cacao voor de Way to Go repen wordt rechtstreeks
van de boeren van Fairtrade coöperatie Kuapa Kokoo in Ghana ingekocht.
Door een extra premie bovenop de Fairtrade premie aan Kuapa Kokoo te
betalen, kunnen boeren werken aan het verhogen van hun inkomen.

De Fairtrade keurmerken zijn:

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw e-mailadres pas gewijzigd laat het aan ons
weten. Ons e-mailadres is: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl of telefoonnummer: 0297-321509
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