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Nieuwsbrief april 2022
Werkgroep
Door coronamaatregelen kon de Werkgroep het afgelopen najaar 2021 nog weinig doen.
Na de Fairtrade week van 30 oktober – 7 november hebben we gesproken over onze
jaarplannen voor 2022. Ook maakten we het jaarverslag over 2021.
Uiteraard stuurden we weer enkele brieven aan bedrijven en organisaties.
Op een oproep in een advertentie in de Nieuwe Meerbode voor nieuwe medewerkers kwam
jammer genoeg geen reactie. We zoeken verder! MEE DOEN? GRAAG!

Gemeentehuis
Er was een gesprek op 18 november 2021 digitaal met de wethouder en de
beleidsmedewerker. Er werd toen meegedeeld dat in het gemeentehuis weer
koffie met het Fairtrade keurmerk wordt geserveerd.
De beleidsmedewerker en de wethouder hebben erg veel werk gehad om de
koffieleverancier te overtuigen Fairtrade gecertificeerd te worden.
Dat is dus gelukt!
Uit betrouwbare bron is vernomen dat we een andere wethouder krijgen met Fairtrade in zijn of
haar portefeuille. We wachten af wie dat wordt.
De Fairtrade borden langs de wegen in Aalsmeer en Kudelstaart moeten dan echt terugkomen
want de werkzaamheden zijn nu zo goed als klaar.
Ook een herkenningsbord in Gemeentehuis dat wij een Fairtrade Gemeente zijn is onze wens.
We blijven in contact met de gemeente daarover.

Fairtrade weken
Er waren weer twee Fairtrade weken in 2021, over de Fairtrade week in het najaar het volgende:

*week van 30 oktober t/m 7 november 2021
In deze week stond de thee centraal. Het ‘Samen-Thee-Momentje’.
*We hebben theezakjes met kaartjes neergelegd in de dorpshuizen en de buurthuizen met
verzoek een foto te sturen met je samen-thee-momentje. Je kon een
theepakket winnen. Ook in de Open Hofkerk en de Yuverta (Westplas)-school
aan de Mensinglaan hebben we dit verzoek gedaan met theezakjes en kaartjes.
*Verder hebben we alle kapperszaken en schoonheidssalons aangeschreven
met bij de brief een theezakje met zo’n kaartje. Uiteraard stond in de brief een
verzoek om Fairtrade producten te gebruiken.
Er werden enkele foto’s ingestuurd vanuit onze gemeente.
Wie betaalt de korting tijdens de Fairtrade Week?
Als een product in de aanbieding is, zoals in de Fairtrade week, dan wordt er tijdelijk minder
marge op dat product verdiend. Wie welk deel van de korting voor zijn rekening neemt, is een
afspraak tussen supermarkten en leveranciers. Maar wat als een paal boven water staat, is dat
de korting nooit ten koste van de Fairtrade minimumprijs en Fairtrade premie gaat die aan
boerenorganisaties betaald wordt. Dat is de garantie die jij als consument krijgt als je kiest voor
een product met het Fairtrade keurmerk.
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Er zijn weer twee Fairtrade weken in 2022, namelijk:

*week 18 van 7 t/m 15 mei 2022
Het thema is Wat is Fairtrade: ‘Leefbaar loon – Leefbaar inkomen’
(SDG 8 Waardig werk en Economische groei)
Het is weer tijd voor de Fairtrade Week! Van 7 t/m 15 mei vragen we aandacht voor de boeren en
werknemers die ons voedsel verbouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een hele belangrijke
week als je het ons vraagt! Supermarkten en merken promoten die week hun Fairtrade producten
en vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten om te laten zien hoe belangrijk eerlijke handel is.
Wij als werkgroep doen ook mee!

Een leefbaar inkomen/loon is een mensenrecht!
Fairtrade werkt toe naar een leefbaar loon en een leefbaar inkomen voor producenten.
Waarom is dit zo belangrijk? Zonder ’n stabiel inkomen kunnen boeren niet investeren in hun
onderneming, de toekomst van hun kinderen of in de community.
Hierdoor wordt armoede in stand gehouden, met kinderarbeid, ontbossing, milieuvervuiling en
andere schendingen van mensenrechten tot gevolg.

*week 44 van 29 oktober t/m
6 november 2022.
Het thema is ‘Armoede bestrijding’
(SDG 1 geen armoede)
Meer hierover in de volgende
Nieuwsbrief.

Plaatselijk Nieuws
Titel verlenging
Verheugd waren wij dat onze titel is verlengd tot en met 2023. Het rapport was lovend over
onze werkzaamheden en onze website.
We voldoen nog steeds wel aan de voorwaarden maar we willen graag het aantal verkopers
en gebruikers uitbreiden in onze gemeente. We gaan er alles aan doen.

Kies Fairtrade, begin bij je dagelijkse boodschappen!
Spreekbeurt houden
Wil je een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over Eerlijke Handel (Fairtrade) of
Kinderarbeid vraag dan informatie aan via ons e-mailadres:
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl
We helpen je verder om de spreekbeurt of werkstuk zo duidelijk mogelijk te maken.
Plaatselijke activiteiten
* Businessclub FC Aalsmeer hield een informatie avond op 3 maart.
We mochten daar met een stand staan.
Ook zijn we in gesprek over het gebruik van Fairtrade koffie, thee en suiker, namelijk met:
*Restaurant Bloom/Floriworld zij gebruiken wel thee en suiker met het Fairtrade keurmerk.
De koffie leverancier van dit restaurant was zeker geïnteresseerd om te gaan praten
over de levering van Fairtrade koffie. We wachten af.
*Teddy’s Town met deze kinderkledingzaak met restaurant in de Zijdstraat
nr.21 t/o de molen zijn we in gesprek over het gebruik van koffie, thee, suiker
met het Fairtrade keurmerk en duurzame kinderkleding.
Het restaurant is nog niet open maar dat komt vast wel binnenkort.
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Regio Nieuws
Kleine Regio
Op woensdag 2 maart 2022 waren er vertegenwoordigers van vier Werkgroepen van Fairtrade
Gemeenten aanwezig. We bespraken de activiteiten van het laatste halfjaar 2021. Ook kwamen
de nieuwe activiteiten voor 2022 aan bod.
Vooral het thema van de Fairtrade week werd uitvoerig over gesproken.
De Werkgroep Teylingen gaf aan te willen stoppen met het organiseren van deze bijeenkomsten.
Aalsmeer wil het wel overnemen om dit te regelen. De Werkgroep vindt wel dat het beste is om
op een centrale plek bijeen te komen. De Werkgroep Noordwijk zegt dat we altijd in het
gemeentehuis daar terechtkunnen. Komt goed dus!
Grote Regio West
Het plan is dit jaar weer bij elkaar te komen. Al twee jaar was dat niet mogelijk.
We wachten de uitnodiging af.

Landelijk Nieuws
Sinds kort is er 1 keer per twee weken een online bijeenkomst van onze landelijke organisatie
Fairtrade Gemeenten. Steeds komt er een bepaald onderwerp aan bod. Ook kunnen uiteraard
vragen worden gesteld. Het werkt zeker verfrissend.
Fairtrade Nederland vermeldt op de website dat er:
*30 landen zijn die zich inzetten om het draagvlak voor Fairtrade te vergroten zodat eerlijke
handel de norm wordt.
*1.713.117 boeren en werknemers onderdeel zijn van het Fairtrade systeem.
*35.000 verschillende soorten Fairtrade producten er wereldwijd te koop zijn.

Wat kun jij doen!
Je staat er misschien niet altijd bij stil maar jouw dagelijkse keuzes zijn onwijs belangrijk en
hebben invloed op wereldniveau. Neem je de auto of de trein? Kies je voor koffie met ’n
keurmerk of zonder? Ga je voor de goedkoopste banaan of kies je voor de eerlijkste banaan?
Koop je nieuwe kleding of tweedehands? Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend, toch beseffen
we niet dat onze dagelijkse keuzes een systeem in stand houden of juist veranderen.
Het huidige systeem is namelijk oneerlijk, want als je heel eerlijk bent, het is niet meer houdbaar.
Klimaatverandering, uitbuiting van boeren en werknemers, de groeiende kloof tussen arm en rijk,
water- en bodemverontreiniging en zo kunnen we nog wel effe doorgaan.
Dit moet veranderen!

Iedereen kan meehelpen, op z’n eigen manier:
*Supermarkten en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid pakken en een strategie
ontwikkelen die in de volledige productieketen (van het verbouwen tot het maken van producten)
het respecteren van de rechten van mens en milieu garandeert.
*Overheidsinstanties kunnen eerlijke handel opnemen in openbare aanbestedingen, en de
markttoegang voor Fairtrade gecertificeerde boeren zo makkelijker maken.
*Jij als consument kan het verschil maken door waar kan voor Fairtrade producten te kiezen.

Een groot applaus voor alle bedrijven en
personen die samen met ons de wereld
eerlijker maken!
Let wel op de keurmerken Fairtrade en Duurzaam!
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Klimaatverandering en Fairtrade
Van smeltende ijskappen tot verwoestende
bosbranden. Het gebeurt echt en het gebeurt nu!
De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor het
klimaat. Fair is het bepaald niet.
Juist kleine boeren in ontwikkelingslanden
ondervinden de meeste problemen van het
extreme weer.
Problemen door klimaatverandering
De boeren hebben ontzettend veel last van klimaatverandering.
Regen is onvoorspelbaar en droogtes houden langer aan.
Met als gevolg dat oogsten kleiner uitvallen of soms zelf helemaal mislukken. Dit is shocking,
want maar liefst 500 miljoen boeren produceren gezamenlijk zo’n 80% van ons voedsel.
Fairtrade Klimaatstandaard
Fairtrade International heeft de Fairtrade Climate Standard ontwikkeld als een middel om kleine
boeren en gemeenschappen te ondersteunen bij het produceren van Fairtrade Carbon Credits in
speciale projecten en om toegang te krijgen tot de CO2-markt. Snap je ‘m?

Wat wij eigenlijk willen zeggen is dat de projecten de boer
in staat stelt zich aan te passen aan klimaatverandering, en
tegelijkertijd hun bijdrage te leveren aan de beperking van
de CO2-uitstoot.

Fairtrade Climate Academy
Een wereld zonder koffie? “nehh, dat kan toch niet?” Helaas is dit wel degelijk een mogelijkheid.
Klimaatverandering is namelijk een van de grootste uitdagingen voor koffieboeren. De koffieplant
is extreem gevoelig voor temperatuurschommelingen. Het veranderende klimaat is een serieuze
bedreiging voor de wereldwijde koffieproductie.
Dat is voor boeren, die leven van de opbrengst van hun
land, een harde realiteit. Zij zien hun inkomen langzaam
verdampen.
Hoogste tijd om er alles aan te doen het niet zo ver te
laten komen! Daarom is Fairtrade Nederland in 2017,
dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij,
de Fairtrade Climate Academy in Kenia en in Ethiopië
gestart.
Het doel van de Climate Academy
Om de koffieboeren beter weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering wordt
gewerkt aan organisatieversterking, de omschakeling naar duurzame energie en natuurlijk het
stimuleren van duurzame productiemethoden.
Meer informatie is te vinden op de website van Fairtrade Nederland: www.fairtradenederland.nl
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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