Een paar praktische tips om zelf ook
aan de slag te gaan. Doe ook mee!

www.fairtradegemeenten.nl

Dat kan op drie manieren

1

Kies voor fairtrade. Op je werk,
wanneer je boodschappen doet of
in een restaurant.

2

Sluit je aan bij een werkgroep, of start
zelf een werkgroep. Kijk achterop deze
kaart voor meer informatie.

3

Motiveer anderen! Bijvoorbeeld met de
uitdeelkaarten uit dit pakket.

Vind jij eerlijke handel belangrijk? Behaal dan ook samen met bedrijven,
winkels, horeca en anderen in jouw omgeving de titel Fairtrade Gemeente.
Heel gemakkelijk door je aan te sluiten bij de lokale werkgroep. Bestaat die
nog niet, dan kun jij deze opstarten.
Meedoen is leuk, goed voor je netwerk en biedt nieuwe werkervaring.
Je investeert daarmee bovendien in boeren en producenten in
ontwikkelingslanden. Doe dus ook mee en maak samen met ons heel
Nederland fairtrade!

Enthousiast? Kijk dan op: www.fairtradegemeenten.nl

KOM JE OP
PLAATSEN
WAAR JE
FAIRTRADE
MIST?
Laat dan een van de volgende kaarten achter bij:

Je werkgever
of collega

Een vriend of
vriendin

Een restaurant
of eetcafé

Maak met ons heel
Nederland fairtrade
Bijdragen aan een betere wereld kan heel simpel. Door te kiezen
voor fairtrade. Dat is steeds makkelijker, want tegenwoordig doet
iedereen mee. Van bedrijven, supermarkten, horeca tot scholen,
sportverenigingen en het gemeentehuis. Overal zijn fairtrade
producten te vinden. In alle smaken, merken en soorten.
Wil je meer doen aan duurzame armoedebestrijding? Doe dan mee
met Fairtrade Gemeente. Iedereen die fairtrade producten gebruikt of
verkoopt, kan meedoen aan Fairtrade Gemeente. Aan de hand van zes
campagnecriteria laat je samen met anderen zien dat jouw gemeente
de titel Fairtrade Gemeente waard is.
Wereldwijd gingen duizend gemeenten je al voor. Door samen
te werken, maken we een enorm verschil voor boeren en
producenten in ontwikkelingslanden. Zij kunnen, via de eerlijke
prijs die zij ontvangen, op eigen kracht werken aan een betere en
duurzame toekomst. Doe dus ook mee en meld je aan op

www.fairtradegemeenten.nl

De Fairtrade Gemeente campagne is een initiatief van ICCO, de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar
en wordt mede mogelijk door het ministerie van Buitenlandse Zaken
en de Nationale Postcode Loterij.

Maak ook onze
organisatie fairtrade!
Wij zijn nog sterker in ons werk als we ook
kiezen voor fairtrade. In de kantine en het
koffieautomaat. Fairtrade producten zijn er in
alle soorten, smaken en merken. En van goede
kwaliteit. Gewoon bij onze eigen leverancier.
Bijvoorbeeld:

• Koffie
• Thee
• Koekjes
• Suiker
• Relatiegeschenken
• Servies

• Broodbeleg
• Fruit
• Vruchtensappen
• Chocolade
• Handdoeken

Kies dus ook voor fairtrade!
Groet:

Kies jij al voor
fairtrade?
Fairtrade producten zijn er in alle soorten, smaken
en merken. En van goede kwaliteit. Je vindt
fairtrade producten overal. Probeer het ook!
Bijvoorbeeld bij:

• PLUS
• Albert Heijn
• Lidl
• JUMBO
• SPAR
• COOP
• Wereldwinkel
• HEMA
• DEEN

• Jan Linders
• Bas van der
Heijden
• Dirk van
der Broek
• Boni Supermarkt
• Digros
• EMTÉ
• Ekoplaza

• La Place
• Hoogvliet
• Kruidvat
• Nettorama
• Marqt
• Poiesz
• WAAR
• V&D
• Starbucks

Kies dus ook voor fairtrade!
Groet:

Maak ook uw
restaurant fairtade!
Bedankt voor de heerlijke maaltijd. Het zou
me nog beter smaken als u ook fairtrade
zou serveren. Fairtrade producten zijn er
in alle soorten, smaken en merken. En
van goede kwaliteit. Gewoon bij uw eigen
leverancier. Bijvoorbeeld:

• Chocolade
• Koffie
• Thee
• Tafellinnen
• Bananen
• Ananas
• Rijst
• Servies

• Quinoa
• Kokosmelk
• Koekjes
• Suiker
• Wijn
• Bier
• Noten
• Kruiden

Kies dus ook voor fairtrade!
Groet:

