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        Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer                   
             Contactadres: Betty Kooij, 
          Kudelstaartseweg 135, 1433 GC Kudelstaart. 

                 telefoon: 0297-321509 
                               website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl 

        e-mail: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl 
           landelijke website: www.fairtradegemeenten.nl        
Nieuwsbrief  april 2020 
 

De Werkgroep 
Verheugd zijn we dat steeds meer inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart Fairtrade producten 
kopen. In onze gemeente Aalsmeer is een werkgroep actief om de verkoop en het gebruik van 
Fairtrade producten te bevorderen. We zijn immers een Fairtrade Gemeente. 
De werkgroep bestaat momenteel uit 6 personen. Dat lijkt veel maar we kunnen nog steeds hulp 
gebruiken. Vooral tijdens de Fairtrade weken en bij bezoeken aan bedrijven, organisaties en 
dergelijke. Misschien kunt u of jij wel enkele uurtjes per maand vrij maken om wat werk te 
verzetten voor dit goede doel.  
Aanmelden kan via onze website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl of e-mailen naar: 
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl 

En het zal duidelijk zijn, wij verkopen zelf géén Fairtrade producten.  
 

Website 
Onze is wel in gebruik maar nog niet helemaal zoals wij hem zouden willen hebben. We hopen 
wel dat het dit jaar helemaal in orde komt.  
Aanmelden 
De werkgroep zou graag weten welke winkels, bedrijven, organisaties, horeca, school, kerk 
of sportvereniging Fairtrade producten verkopen en/of gebruiken in onze gemeente. Daarvoor 
zijn formulieren die ingevuld kunnen worden. Als u zich aanmeldt via de website 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl ontvangt u alle gegevens. E-mailen kan ook naar: 
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl 

 
Fairtrade week 26 oktober – 3 november 2019 
De Tweede Fairtrade week van 2019 stond de staking in de 
koffiebranche centraal. 
De boeren in Colombia staakten omdat ze te weinig geld 
krijgen voor hun koffie. Wij waren solidair met hen.   
 
Gelukkig krijgen de Fairtrade koffieboeren wel een eerlijke 
prijs voor hun koffie. Ook is er geen sprake van kinderarbeid.  
Over producten met het Fairtrade keurmerk krijgen de boeren een rechtvaardig loon en een extra 
premie om collectief te beslissen wat zij met het geld gaan doen. 
Let wel altijd daarbij op het keurmerk, want zonder keurmerk is het geen eerlijke koffie. 
 
Deze Fairtrade week waren we met informatie over de koffie op diverse adressen.  
Ook stonden we op de zeepkist tijdens de ‘Schrijversparade’ op 2 november 2019 in de 
bibliotheek. De volgende tekst werd daar gepresenteerd:  
 
Nu in deze Fairtrade week vertel ik u over de koffieboeren 
Zij werken hard voor ons kopje koffie  
Ze verdienen maar 1,90 dollar per dag 
Daarvan kunnen de boeren 
hun kinderen niet naar school laten gaan. 
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De koffiemarkt is zeer onregelmatig 
De handel bepaalt de prijs. 
Wie verdienen er aan die handel? 
Niet de boeren, want zij kunnen  
hun kinderen niet naar school laten gaan   
 
Wie verdient er dan wel aan de koffie, 
dat zijn de groothandelaren en de branders  
(waarvan u misschien wel de koffie drinkt) 
zij bepalen de prijs van uw pak koffie 
en de boeren, die kunnen 
hun kinderen niet naar school laten gaan. 
 
Dan de Fairtrade boeren, die krijgen een eerlijke prijs. 
Ze  leveren hun koffie aan de Fairtrade coöperatie en 
Fairtrade branders  
Daarnaast ontvangen ze samen ook nog een extra 
premie. 
Deze boeren, die kunnen 
hun kinderen wel naar school laten gaan. GELUKKIG MAAR! 

 
Fairtrade week van 2 – 10 mei 2020 
De eerste Fairtrade week in 2020 is in de eerste week van 
mei. Fair Fashion was het thema voor deze week.  
Door de Corona-crisis kan helaas deze week niet doorgaan.  

Dit thema gaat nu naar het najaar. 
Wel zijn er aanbiedingen in de supermarkten en de Wereldwinkels (zie de 
Fairtrade krant). 

Houd afstand en steun elkaar! 
Wereldwijd passen organisaties zich aan om de verspreiding 
van COVID-19 tot een minimum te beperken.  
Als Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer staat ons werk 
niet stil. We blijven ons inzetten om de boeren en arbeiders te 
ondersteunen die het hart vormen van ons werk. We zijn immers 
allemaal met elkaar verbonden. Niet alleen hier, maar over de 

hele wereld. Fairtrade producten doorkruisen de hele wereld, bij ons o.a. in de supermarkten.  
Kleinschalige boeren, landarbeiders en producenten in ontwikkelingslanden worstelen om 
genoeg te verdienen om hun gezin te onderhouden. 
Voor ons als samenleving biedt dit echt een kans is om elkaar door deze moeilijke situatie heen 
te helpen. Het zijn onzekere tijden en deze boeren en producenten hebben vaak geen 
spaargeld of lokale overheid om op terug te vallen. Ze leven al in armoede.  
De Fairtrade boeren en arbeiders kunnen gelukkig via hun premie veel initiatieven nemen om 
arme kleine boeren en inwoners van hun dorp te steunen. Dus koop Fairtrade producten als 
koffie, thee, suiker, chocola, rijst, bananen, bloemen e.d. om deze ondernemers in het buitenland 
te steunen. Let wel op het keurmerk! 

 
Nieuws uit het Gemeentehuis 
Na ons gesprek met de wethouder van 19 september 2019 is er ook nog een 
kennismakingsgesprek geweest op 17 februari j.l. met de  communicatie-
medewerker van de gemeente. Daarbij zijn er gegevens en wensen 
uitgewisseld.  
Er is toegezegd dat er nog een herkenbaar ‘Fairtrade Gemeente’ teken d.m.v. bijvoorbeeld een 
bord in het gemeentehuis zou komen. Dat is er nog niet. Het zal er zeker komen!  
Daarnaast is ons verzoek voor subsidie voor 2020 nog gezonden aan de afdeling subsidies.  
We hopen binnenkort op een positief bericht. 
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Supermarkten 
Fruit & groente 
Wie voor Fairtrade fruit of groente wil gaan, kan kiezen uit een steeds breder 

aanbod. Denk bijvoorbeeld aan bananen, ananassen, 
kokosnoten, sinaasappels, limoenen, physalis, druiven, 
cherrytomaten, spercieboontjes. Voor alle fruit en 
groente die onder Fairtrade voorwaarden worden verkocht ontvangt de 
coöperatie de Fairtrade minimumprijs en een premie, die de boeren 

gezamenlijk investeren in productieverbetering, organisatieversterking en sociale voorzieningen 
voor de gemeenschap.  
Partners zijn: Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, DEEN, Jumbo, Plus, Boon’s Markt, Dekamarkt, 
Marqt, Polesz, Spar en AH.  
In de supermarkten in de gemeente Aalsmeer treffen we wel veel Fairtrade foodproducten aan 
maar nog erg weinig verse producten waaronder fruit en groente.  
Wanneer u er om vraagt gaan de supermarkten misschien wel meer inkopen. 
Dus laat van u horen! 

 

Wereldwinkels in Nederland 
Er zijn veel Fairtrade foodproducten te verkrijgen bij de supermarkten, de cadeauartikelen nog 
lang niet overal. Deze cadeauartikelen zijn wel te verkrijgen bij de Wereldwinkels. Ze hebben nog 
geen keurmerk. De producenten en importeurs van deze cadeau artikelen zijn wel gecertificeerd 
als ze voldoen aan de Fairtrade voorwaarden. 
Ook verkopen Wereldwinkels duurzame/biologische producten, naast de Fairtrade producten.  
Denk hierbij onder andere aan de Doppers. 
Wereldwinkels in de regio zijn te vinden in: Aalsmeer, Heemstede en Hoofddorp.   

De  Aalsmeer is de Fairtrade speciaalzaak 
van onze gemeente Aalsmeer, de cadeauwinkel met naast 
Fairtrade foodproducten ook Fairtrade cadeauproducten van 
kleine producenten. Deze kleine producenten verdienen het om 
hun mooie producten te kopen. Zo kunnen zij hun gezin 
onderhouden en hun kinderen gaan naar school. 
De Wereldwinkel heeft ook koffie en thee voor grootverbruik en 
verzorgt daarbij  cadeau/kerstpakketten.  
Bezoekt u deze prachtige giftshop eens. Het adres is  
Zijdstraat 15, 1431 EA Aalsmeer. Meer informatie vindt u op de 
website: www.wereldwinkelaalsmeer.nl, online bestellen kan ook. 

 

Young & Fair op Wellantcollege/Westplas 
Op 27 februari was Young & Fair op de 
Wellant/Westplasschool om gastlessen te geven.  
Young & Fair is een organisatie die bestaat uit jongeren 

die bezig zijn met de wereld en wat er allemaal veranderd kan worden in die 
wereld. De lessen werden gegeven aan tweedejaars leerlingen en gingen over 
eerlijke kleding. Wat draag je zoal, wat koop je, wie maken het, wat krijgen zij er 
voor, wie verdient hier het meeste geld aan. Zie ook de website: www.youngandfair.nl 
De Wereldwinkel Aalsmeer was die dag aanwezig met een verkoopstand.                            

 
Regio Nieuws 
In november 2019 kwamen we bij elkaar in de kleine regio. Voorschoten was inmiddels Fairtrade 
Gemeente geworden, zij hadden de titel gekregen. 
We spraken verder over onze activiteiten tijdens de tweede Fairtrade week in 2019.  
Alle Fairtrade Gemeenten Werkgroepen zijn druk bezig dat bleek wel. 
Ook was er een vertegenwoordiger van Oegstgeest. Zij kwam voor informatie over hoe Fairtrade 
gemeente te worden. Binnenkort is de aftrap voor de campagne in hun woonplaats. 
Ze hopen dan in 2021 de titel te verwerven. 

http://www.wereldwinkelaalsmeer.nl/


4 
 

Landelijk Nieuws 
10-jarig bestaan van de campagne 
Op  13 december 2019 waren we in Culemborg bij elkaar gekomen om ons 10-jarig bestaan van 
de campagne te vieren. Bij binnenkomst was er natuurlijk Fairtrade koffie en thee en dit keer met 
een toepasselijk gebakje. Er waren een aantal sprekers met boeiende onderwerpen waaronder 
kinderarbeid. Tevens werd er in groepjes gesproken over het beleid en werd er een Fairtrade 
Gemeente titel uitgereikt aan Beekdaelen, een gemeente in Limburg. 
Erg inspirerend zo’n dag. 
 
Chrysal International B.V. en Fairtrade 
Dit bedrijf is gevestigd in Naarden en handelt in Chrysal Clear zakjes die je kunt 
krijgen bij de bloemen die je koopt. Alle zakjes bevatten suiker maar er zijn ook 
zakjes die voorzien zijn van het Fairtrade keurmerk.  
Deze Chrysal bestaat voor ruim 75% uit Fairtrade rietsuiker.  
Rietsuiker komt onder andere van Kasinthula, een Fairtrade coöperatie 
van bijna 500 suikerrietboeren in Malawi. Suiker is naast thee en tabak het 
belangrijkste exportproduct van het land. Het wordt vooral verbouwd in het 
droge hete zuidwesten van Malawi, waar de temperaturen kunnen oplopen tot  
wel 42 graden. Daarom zijn de suikerboeren sterk afhankelijk van goede 
irrigatiesystemen. De coöperatie heeft drie irrigatiekanalen aangelegd en waterpompen 
geïnstalleerd, daarnaast kochten ze een tractor om geultjes aan te leggen tussen de rijen 
suikerriet. Zo worden de planten nog beter bewaterd en stijgt de opbrengst.  
De levensstandaard van de boeren is verbeterd en zij zagen hun inkomens omhoog gaan.  
Uit onderzoek blijkt dat de Kasinthula boeren hierin hoger scoren dan boeren die niet onderdeel 
zijn van een Fairtrade coöperatie.  
Chrysal Clear Fairtrade is verkrijgbaar als Universal en Rosa specialiteit. 
Dus vraag naar Fairtrade Chrysal Clear als u bloemen koopt. 
 

Shell gaat over op Fairtrade koffie 
Inmiddels zijn alle kantoren van Shell in Nederland overgegaan op Bio en Fairtrade koffie. 
Ook in de deli2go- en deli by Shell-bakkerijen wordt er nu Fairtrade gecertificeerde koffie 
geschonken. De overgrote meerderheid van de tankstations van Shell schenkt nu dus 
Fairtrade koffie. Tot dusver betreft de overstap naar Fairtrade koffie alleen Nederland. 
Laten we hopen dat dit zich snel zal uitbreiden naar andere landen. 
 

De meest gebruikte Fairtrade keurmerken in Nederland 

De meest gebruikte keurmerken van Fairtrade in Nederland zijn:  

 
In Nederland bepaalt de stichting Max Havelaar welke producten het 
Fairtrade logo krijgen.  
Als je het label op de verpakking ziet, dan weet je ten minste dat de leverancier: 
*Een Fairtrade minimumprijs betaalt, waarmee de boer de kosten van de duurzame  
productie kan dekken. De minimumprijs dient als vangnet en moet voorkomen dat de boer verlies 
maakt als de prijs van een product daalt. Is de marktprijs hoger, dan volgt de minimumprijs 
gewoon de markt. 
*Een niet onderhandelbare premie heeft betaald aan de coöperatie waar de boer lid van is.  
Zij beslissen samen (democratisch), hoe de premie wordt besteed. Zo investeren 
boerencoöperaties de premie in het bouwen van een school, gezondheidszorg, milieuprojecten of 
bijvoorbeeld in het aanschaffen van machines. Alle investeringen dragen bij aan de ontwikkeling 
van de coöperatie én de gemeenschap. Een win-winsituatie dus. 
(Bron: Stichting Max Havelaar) 
 

Alle nieuwsbrieven van voorgaande jaren (vanaf 2015) staan op onze website, dus mocht u deze nog 

willen lezen kijkt u dan op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl  

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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