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Criteria Fairtrade Gemeente
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht
besteedt aan fairtrade. Als lokale gemeenschap kun je de titel Fairtrade Gemeente bemachtigen.
De gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes campagnecriteria.

Een werkgroep stimuleert fairtrade
Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel fairtrade Gemeente te behalen en
behouden.
De lokale overheid kiest fairtrade
Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente neemt dit op in beleid en koopt
fairtrade in.
Winkels en horeca verkopen fairtrade producten
In plaatselijke winkels verkopen ze duidelijk zichtbaar eerlijke producten. Horecazaken serveren
fairtrade producten.
Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade
Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken fairtrade producten.
Lokale (media)aandacht voor fairtrade
Er bestaat een strategie om de campagne langdurig in het nieuws te houden. De werkgroep
organiseert publieksevenementen.
Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen
De werkgroep ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.

Fairtrade jaarverslag 2020
Criteria 1) Werkgroep
De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te verdedigen. Daarvoor promoot zij onder andere fairtrade
producten. Op de website www.fairtradegemeenten.nl ziet u waar deze producten in Ridderkerk te koop zijn.
Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten , sportverenigingen en kerken in Ridderkerk gebruiken of
verkopen fairtrade producten. Ook vrijwilligers en inwoners zijn al heel actief. De werkgroep spant zich ook dit jaar
weer in om deelnemers te werven.De gemeente heeft een parttime kracht gedetacheerd om de werkgroep te
ondersteunen.
Naam
1) Prof.dr.Rob van Tulder
2) Romana Verkerk
3) Frans de Graaff
4) Mike Duijvestein
5) Jory Rombouts
6) Arianne Ripmeester
7) Casper van de Most
8) Gabien Hitzerd
9) Ella van Wingerden
10) Kim Sikking
11) Nico Stok

W

Functie
Voorzitter kernteam /Prof.Dr.Erasmus universiteit
Beleidsadviseur
Ondersteuner kernteam
Lid kernteam
Beleidsadviseur duurzaamheid
Gemeenteraadslid
Lid kernteam zorginstellingen
Lid kernteam bibliotheek
Lid kernteam Wereldwinkel
Lid kernteam scholen (per 01-08-2020)
Lid kernteam kerken

Vergaderingen werkgroep Ridderkerk 2020 : 21 januari - 23-september

Vergaderingen met Fairtrade Nederland 2020 : 13 oktober - 15 December
Wijzigingen kernteam Stephan van Wissen (farelcollege) heeft zijn activiteiten beeindigd,
nieuw toegetreden is Kim Sikking (Farelcollege)
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Criteria 2) De lokale overheid kiest voor Fairtrade.
Ridderkerk was al uitgeroepen in mei 2016 tot Fairtrade-gemeente. Een van de vereisten van deze nominatie was
dat alle koffie en thee die uit de automaten in het gemeentehuis komt dit keurmerk dragen. De recente overstap
naar een nieuwe leverancier van koffie en thee was voor de gemeente een mooi moment om deze belofte voor ten
minste vijf jaar vast te leggen. De selectie van een nieuwe aanbieder, die een sterkere band met fairtrade heeft,
onderstreept deze ambitie nog eens extra.

De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar en faciliteert waar mogelijk bij evenementen.
Verder promoot de gemeente en werkgroep Fairtrade bij de omliggende gemeenten.
Vanaf januari 2018 heeft de gemeente een persoon gedetacheerd ter ondersteuning van de werkgroep.
Op 17-01-2020 is door de inzet van de gemeente en de vrijwilligers de titel weer voor 2 jaar verlengd tot en met 3112-2021
Tevens is het Fairtrade verhaal gepubliceerd op de website van de gemeente (inwoners) en wordt er aandacht
gegeven via de nieuwe ondernemers nieuwsbrief waarmee in september van 2018 werd gestart.
In de media (De Blauwkai) dit is een uitgave van de gemeente Ridderkerk,die wekelijks verschijnt, wordt al het
nieuws zoals Fairtrade weken, evenementen en oorkonde overhandigingen gepubliceerd.
Persvoorlichters ondersteunen dit met het schrijven van artikelen en het maken van de bijbehorende foto’s.
Kerstpakketten via Sterkado,waarbij er duurzame en Fairtrade cadeaus kunnen worden gekozen.

Fairtrade jaarverslag 2020
Criteria 3) Winkels en horeca verkopen Fairtrade producten
Aantal winkels per branche
De gemeente telt ruim 46.241 inwoners 1 januari 2019, bron: CBS)

Inwonersaantal 30.000 tot 50.000 zie criteria per branche (minimum)
Criteria

Stand
2020

Percentage
t.o.v criteria

Supermarkten

6

10

166 %

Giftshops en huishoudelijkewinkels

2

5

250 %

Wereldwinkel en overige

2

2

100 %

Vrije tijd en recreatie

2

3

150 %

Horeca

4

10

250 %

Overige branches(*)

2

12

600 %

(*) reisburo-optiek-mode-slijterij

Fairtrade jaarverslag 2020
Criterium 4: Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade.

Bij lokale bedrijven kun je denken aan het aanbieden van eerlijke producten in de kantine. En bij
maatschappelijke organisaties kun je denken aan het gebruik van fairtradeproducten in kantines van
scholen, geloofsgemeenschappen en (sport)verenigingen.

Aantal bedrijven en organisaties per branche
De gemeente telt 46.241 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS)
Inwonersaantal 30.000 tot 50.000 zie criteria per branch (minimum)
Criteria

Stand
2020

Percentage

Aantal bedrijven per branche (1)

4

20

500%

Aantal maatschappelijke organisaties (2)

8

27

337%

1.hovenier,notaris,groothandel,juwelier,makelaar etc
2.buurtpreventie,waterschap,geloofgemeenschap,sportvereniging,scholen,bibliotheek,etct
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Criterium 5 : Lokale (media) aandacht voor Fairtrade

Voor media aandacht en evenementen zie de bijlage’s
Communicatieplan
Publiciteit is zeer belangrijk om Fairtrade meer bekend te maken en de activiteiten
van de werkgroep onder de aandacht te brengen. Het behoort ook tot de criteria voor
het behouden van de titel Fairtrade gemeente. In een communicatieplan zullen onze
communicatiedoelen, de middelen die we daarvoor willen aanwenden maximaal
inzetten.
Wij publiceren nieuws,acties en evenementen via :
1) De Combinatie
2) De Blauwkai
3) Het Ridderkerks dagblad
4) RTV Ridderkerk en RTV Rijnmond
5) Op de website van de gemeente Ridderkerk
6) Op de website van Fairtrade Nederland
7) In de bedrijven nieuwsbrief van de gemeente Ridderkerk
8) Via de website’s van Fairtrade deelnemers in Ridderkerk
9) Een eigen Facebook pagina.
10)Zichtbaarheid dmv certificaten en stickers “Fairtrade wij doen mee”
Inhoud kan vanuit de werkgroep, en vanuit deelnemende
bedrijven/winkels/organisaties komen.
Behaalde resultaten worden (in publicaties) met betrokkenen gedeeld.

DE BLAUWKAI
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Criterium 6 : Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid
De gemeente Ridderkerk streeft naar een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzicht van 1990. De
urgentie en noodzaak om te verduurzamen is groter dan ooit. Het is van groot belang verantwoord om te
gaan met de begrensde middelen op aarde en duurzaam te handelen. Zowel voor u zelf als voor de
toekomst van uw kinderen.
Als gemeente willen wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving, ook in Ridderkerk.
Duurzaamheid raakt veel zaken: het gebruik van energie en grondstoffen, de inrichting en de kwaliteit van
de leefomgeving, de gezondheid van onze inwoners, het onderwijs en onze mobiliteit. Werken aan
duurzaamheid kunnen wij niet alleen, maar doen wij graag samen met onze inwoners, ondernemers en
partners.

Duurzaamheidskring
Steeds meer burgers en partners dragen hun steentje bij aan duurzaamheid: van het opwekken van
duurzame energie tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. De Duurzaamheidskring Ridderkerk
is het open netwerk van de Ridderkerkse bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, verenigingen en
inwoners dat zich inzet voor een sociaal en economisch duurzamer Ridderkerk.
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Ridderkerk blijft Fairtrade-gemeente

Foto: Wethouder Marten Japenga is trots op de verlenging van de titel. | Gemeente Ridderkerk

Ridderkerk mag zich ook de komende twee jaar Fairtrade-gemeente noemen. Regelmatig toetst een
landelijke jury of de titel nog terecht is. De jury vindt dat Ridderkerk voldoet aan alle criteria, dus de titel
mag blijven voeren in 2020 en 2021.
In 2016 kreeg Ridderkerk de titel Fairtrade-gemeente. De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te
verdedigen. Daarvoor promoot zij onder andere fairtrade-producten. In mei en oktober zijn er daarom fairtradeweken.
Meer dan zestig procent van alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft op of onder de armoedegrens. Door
fairtrade-producten te kopen, helpt u boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden zelf hun levensomstandigheden
te verbeteren door te investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf, kinderen en de gezondheidszorg.
Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten, sportverenigingen en kerken in Ridderkerk gebruiken of
verkopen deze producten. Ook vrijwilligers en inwoners zijn al heel actief. De werkgroep zet zich ook dit jaar
weer in om deelnemers te werven.Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Vul dan het
formulier in op www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk. Op deze website ziet u ook waar de producten in
Ridderkerk te koop zijn.
Media : DE BLAUWKAI 30 januari 2020 – RTV Ridderkerk 31 januari 2020 – Facebook
Website www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk
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2 februari 2020
De Protestantse Gemeente Levensbron een van de Fairtrade kerken in Ridderkerk,heeft op 2 februari 2020 een
jeugdactiviteit georganiseerd waarbij de jeugd zelf muziekinstrumenten gingen maken, daarna konden zij zich zelf
met een djembé speler uitleven .
Na afloop werd een Fairtrade lunch geserveerd en is er uitleg geven aan de deelnemers waar deze producten
vandaan komen.
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WEBSITE HART VOOR KLIMAATZAKEN GELANCEERD
De Duurzaamheidskring Ridderkerk heeft tijdens een gemeentelijke Ondernemerslunch op vrijdag 14
februari 2020 deze website gelanceerd. De lunch vond plaats in Hotel Ridderkerk.

Werkgroep Fairtrade gemeente Ridderkerk
"Fairtrade werkt aan 8 van de sustainable development goals."
- Frans de Graaff

Klimaatambitie:
●●●●● productie/dienstverlening
●●●●● inkoop
●●●●● transport
●●●●● energie
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Op uitnodiging van wethouder Henk van Os (economie) kwam op vrijdag 14 februari 2020 een groot aantal
ondernemers bijeen in Van der Valk Hotel Ridderkerk voor de ondernemerslunch die de gemeente regelmatig
organiseert. Genietend van lekker eten konden de ondernemers netwerken, met elkaar en met
vertegenwoordigers van de gemeente.
Deze keer was ook wethouder Marten Japenga (duurzaamheid, energietransitie) aanwezig. Hij verzorgde de officiële
lancering van het nieuwe digitale platform Hart Voor Klimaatzaken (hartvoorklimaatzaken.nl). Het is een initiatief
van Duurzaamheidskring Ridderkerk.
Samen verduurzamen
Steeds meer bedrijven dragen hun steentje bij aan duurzaamheid: van het opwekken van duurzame energie tot het
verduurzamen van de bedrijfsvoering en bedrijfspanden. Duurzaamheidskring Ridderkerk is het open netwerk van
Ridderkerkse bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, verenigingen en inwoners dat zich inzet voor een sociaal en
economisch duurzamer Ridderkerk.
De Duurzaamheidskring houdt drie of vier bijeenkomsten per jaar, zodat aanwezigen en deelnemers elkaar kunnen
ontmoeten en kennis en ervaring kunnen delen om Ridderkerk duurzamer te maken. Door samenwerking kunnen
duurzame doelen sneller bereikt worden dan wanneer iedere organisatie of persoon dit op eigen kracht doet.
Samenwerken kan bijdragen aan verfrissende ideeën en het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. De
nieuwe website helpt daarbij.

wereldwinkel
"We streven naar gebruik van lokale grondstoffen, arbeid en materialen."
- Truus Luijendijk

Klimaatambitie:
●●●●● productie/dienstverlening
●●●●● inkoop
●●●●○ transport
●●●○○ energie
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De Blauwkai 3 april 2020

Keep apart, stay united! #Fairtrade together
Fairtrade Gemeente Ridderkerk toont solidariteit. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Niet alleen hier,
maar over de hele wereld. Net zoals nieuwe virussen de wereld doorkruisen, zo ook de producten die in de
supermarkten liggen en op ons bord terechtkomen. Lokale ondernemers hebben het zwaar. Het is mooi
om te zien hoe initiatieven overal in het land ontstaan om elkaar te steunen. Het zijn onzekere tijden. Ook
voor ondernemers en kleine boeren in het buitenland, die zorgen voor het eten op ons bord hebben het
zwaar.
Het kernteam van Fairtrade Ridderkerk roept alle inwoners van de gemeente op om juist in deze moeilijke
periode bewust boodschappen te doen. Nu iedereen gevraagd wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, is
het belangrijk het daar gezellig te maken met een kopje koffie of een glaasje wijn, een stukje chocolade en
een bosje bloemen op tafel. Die kun je ook bezorgen bij ouderen die niet de deur uit kunnen. En dan is in
de winkel een fairtrade product de beste keuze om zo steun te geven aan de lokale ondernemers en aan
ondernemers en producenten in ontwikkelingslanden, waarvoor het coronavirus een nog veel grotere
bedreiging vormt dan voor ons in Nederland.
Bewust boodschappen doen betekent volgens het kernteam ook, dat mensen alleen kopen wat ze direct
nodig hebben. Voorraden zijn er genoeg, ook van fairtrade producten, maar alleen als we alles eerlijk
verdelen.
Er is terecht de zorg dat wie nu al moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, het hardst getroffen
zal worden door deze periode van sociale isolatie en economische vertraging. Dat geldt in Nederland, maar
zeker ook in landen waar de gezondheidszorg een stuk minder goed is georganiseerd. Als consument
kunnen we eraan bijdragen om de gevolgen van coronavirus tenminste enigszins te verzachten. Koop
fairtrade, juist nu!

Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Vul dan het formulier in
op www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk. Op deze website ziet u ook waar de producten in Ridderkerk te koop
zijn.
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De Blauwkai 30 april 2020

Koop fairtrade tijdens de fairtradeweek
Van 2 tot en met 10 mei is het weer fairtradeweek. In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven,
winkels, fairtradegemeenten en vele vrijwilligers zich in voor fairtradeproducten en -producenten.
Samen maken we de wereld eerlijk en laten we zien dat we met elkaar zijn verbonden.
Ook boeren en arbeiders wereldwijd maken zich grote zorgen over hun gezondheid en over hun inkomen.
In veel van die landen is het sociale vangnet en de medische zorg veel minder goed geregeld zijn of soms
zelfs afwezig. We zien hoe Fairtrade helpt. Door voorlichting, voorzorgsmaatregelen en financiële steun,
maar ook door de directe band tussen de boer daar en jij hier. Dagelijks genieten we van de producten die
zij voor ons verbouwen.
Steun elkaar wereldwijd
Samen komen we deze uitdagende tijd door. Kies daarom ook in deze periode waar mogelijk ook voor
fairtradeproducten. In de Fairtrade Week zetten brengen veel supermarkten hun fairtradeproducten extra
onder de aandacht. Als een fairtradeproduct in de aanbieding is krijgt de arbeider of boer nog steeds
hetzelfde loon .
Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website https://www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk
Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Stuur dan een e-mail naar f.d.graaff@barorganisatie.nl
U kunt de fairtradeproducten onder andere kopen bij de Wereldwinkel in Ridderkerk, maar ook in uw
eigen supermarkt. Kijk voor adressen op de website.
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Barendrecht 14 juli 2020
Gisteren hadden we een vergadering in #AgroFair's #Fairtrade- #bananen-magazijn om te bespreken
hoe #Barendrecht een Fairtrade-Gemeente kan worden! Genoeg ruimte om voldoende afstand te houden!
Aan de hand van een presentatie over de #Duurzame doelen #SDG bespraken diverse afgevaardigden
van Barendrechtse organisaties, waaronder #wethouder Tanja de Jonge, hoe Barendrecht actief kan
worden als #Fairtradegemeente. Diverse (bijna)buurgemeenten, zoals #Hendrik-Ido-Ambacht en
#Ridderkerk, zijn dat al , dus Barendrecht kan niet achterblijven! Kijk wat jij als ondernemer, kerk, horeaca
of andere organisatie kan doen op
https://lnkd.in/gJRaSeA
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De Blauwkai 30 juli 2020

Fairtradegemeenten gaan samenwerken
Ridderkerk is al jaren fairtradegemeente. Zij inspireerde Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht om dit ook te
worden en ondersteunt de beide buurgemeenten hierbij. Ze werken nu ook samen.
Ridderkerk heeft een werkgroep om fairtrade in Ridderkerk vorm te geven. Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
zijn hier onderdeel van. Beide gemeenten hebben nu ook een eigen werkgroep om de fairtrade in hun gemeente
onder de aandacht te brengen. De voorzitter en een medewerker van de Ridderkerkse werkgroep waren aanwezig
bij de oprichting van beide werkgroepen om ze een vliegende start te geven.
Regionale samenwerking
Fairtrade koppelt sociale doelen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het laat echter ook zien dat onze
eigen economie verbonden is aan die van de rest van de wereld. De Ridderkerkse werkgroep is blij met de regionale
samenwerking: “Regionale samenwerking zal deze ambitie aanzienlijk versnellen. Daarom ondersteunen we de
andere gemeenten van harte”, zegt voorzitter Rob van Tulder van de Ridderkerkse werkgroep.
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Nieuwsbrief voor ondernemers augustus 2020

Heel Ridderkerk fairtrade
In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke
handel. Zo maken we samen heel Nederland fairtrade.

1. FAIRTRADE LOONT
Kiezen voor duurzaamheid, en voor fairtrade, kan jouw bedrijf meer omzet opleveren. En, het zorgt ervoor dat
mensen in ontwikkelingslanden eten, huisvesting, scholing, kleding en gezondheidszorg kunnen betalen. Een goede
investering dus!

2. POSITIEVE RECLAME
Door fairtrade producten te gebruiken kan jouw bedrijf zich onderscheiden. Draag daarom uit dat jouw bedrijf
fairtrade producten gebruikt. De Fairtrade Gemeente campagne in onze gemeente kan jou daarbij ondersteunen.
3. KWALITEIT
Koop je fairtrade producten in, dan kies je voor eerlijke, maar vooral ook voor kwalitatieve, lekkere producten. Jouw
eigen groothandel biedt een ruime keuze in smaak, prijs, soort en merk

DOE MEE!
1. GEBRUIK FAIRTRADE
Gebruik fairtrade producten op het werk. Denk aan fairtrade koffie, producten in de kantine, maar ook aan
kerstpakketten. Zo doe je mee aan de Fairtrade Gemeente campagne in onze gemeente.

2. ONDERSTEUN FAIRTRADE GEMEENTE
Ondersteun onze lokale Fairtrade Gemeente campagne. Dat kan namens jullie bedrijf of op eigen titel. Door mee te
werken bij activiteiten, of mee te denken hoe we nog meer mensen kunnen inspireren fairtrade producten te
gebruiken en te verkopen.
Wilt
naar

u

zich als deelnemer aanmelden
f.d.graaff@ridderkerk.nl

of

heeft

u

goede

ideeën?

Stuur

dan

een

e-mail
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Website gemeente Ridderkerk

Eerlijke handel: Ridderkerk Fairtrade
27-08-2020, 08:49
Ridderkerk zoekt bedrijven die actief willen worden voor de Fairtrade gemeente. In een Fairtrade Gemeente
zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel. Zo maken we
samen heel Nederland Fairtrade.
Kiezen voor Fairtrade zorgt ervoor dat mensen in ontwikkelingslanden eten, huisvesting, scholing, kleding
en gezondheidszorg kunnen betalen. Door Fairtrade producten te gebruiken kan jouw bedrijf zich
onderscheiden. Draag daarom uit dat jouw bedrijf Fairtrade producten gebruikt. De Fairtrade Gemeente
campagne in onze gemeente kan jou daarbij ondersteunen. Meedoen?
Ondersteun onze lokale Fairtrade Gemeente campagne. Dat kan namens jullie bedrijf of op eigen titel. Door
mee te werken bij activiteiten, of mee te denken hoe we nog meer mensen kunnen
inspireren fairtrade producten te gebruiken en te verkopen. Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u
goede ideeën? Stuur dan een e-mail naar f.d.graaff@ridderkerk.nl

Save the date!
Noteer alvast in je agenda: webinar donderdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur. In de vorige
nieuwsbrief deelden we al het krachtige statement van Solidaridad en Fairtrade Nederland. Overheid, bedrijven,
financiële instellingen én maatschappelijk middenveld hebben een cruciale rol in het mogelijk maken van een
leefbaar inkomen en een leefbaar loon en daarmee de verantwoordelijkheid om echt en oprecht bij te dragen
aan een betere wederopbouw na COVID-19. Het is nu tijd voor verandering maar dan moeten we wel actie
ondernemen. We praten met jullie over het statement via een live chatbox. En we presenteren een handleiding
voor kernteams hoe jullie het inkopen van fairtrade producten via aanbestedingen bij jullie gemeenten onder de
aandacht kunnen houden. Kortom, een boeiende online bijeenkomst om bijgepraat te worden over de gevolgen
van COVID-19 voor ondernemers in het Zuiden en om met elkaar tot actie over te gaan. Het waarborgen van
fairtrade voor de toekomst staat centraal. Ben jij er bij? Meld je alvast aan: info@fairtradegemeenten.nl.
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Fairtrade-certificaat voor Bezoekerscentrum Waalbos
Bezoekerscentrum Waalbos ontving donderdag 24 september een Fairtrade-certificaat uit handen van wethouder
Marten Japenga. Bezoekers kunnen er namelijk kennismaken met en genieten van een eerlijke kop Fairtradekoffie of -thee.
De wethouder en vertegenwoordigers van de Ridderkerkse Fairtrade-werkgroep reikten het certificaat uit aan
voorzitter Louis van Wijhe en bestuurslid Jaap Heester van Stichting Bezoekerscentrum Waalbos.
Daarom Fairtrade
Fairtrade staat voor eerlijke handel. Door het (ver)kopen of gebruiken van Fairtrade-producten, geeft men mensen
in ontwikkelingslanden een beter leven. Boeren en producenten krijgen voor hun producten een goed loon of een
goede prijs. Daarmee bouwen ze aan een toekomst voor hun bedrijf, familie en omgeving.
Sinds 2016 heeft Ridderkerk de eervolle titel van Fairtrade Gemeente. Veel winkels, supermarkten, bedrijven,
horecagelegenheden, maar ook scholen, kerken en (sport)verenigingen gingen Stichting Bezoekerscentrum Waalbos
voor. Er zijn in Ridderkerk nu inmiddels 101 organisaties met een Fairtrade-certificaat.
Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum Waalbos is te vinden tussen de ijsbaan en naast de Rijsoordse Molen. In het bezoekerscentrum is
informatie te vinden over de molen, het bos en de natuurgebieden in de directe omgeving. U kunt er terecht voor
wandelroutes, recreatieve tochten en het kopen van natuurproducten.
Meer weten over Fairtrade of deelnemer worden? Kijk op www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk. Of neem contact
op met Frans de Graaff van Werkgroep Fairtrade Ridderkerk: (0180) 451 234.
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De Blauwkai 22 oktober 2020

Fairtrade is nu harder nodig dan ooit
Van 24 oktober tot en met 1 november is het Fairtrade Week. Bedrijven, winkels en gemeenten brengen eerlijke
handel extra onder de aandacht. In deze onzekere tijd is dit belangrijker dan ooit. Boeren en arbeiders in
ontwikkelingslanden worden hard geraakt door het coronavirus.
Fairtrade Gemeente vraagt aandacht voor het thema ‘Fair Fashion’, om jongeren bewust te maken van de impact
van hun kledingkeuze op mens en milieu. Veel kleding wordt gekocht bij ‘fast-fashion ketens’ en massaal
geproduceerd in derdewereldlanden. De arbeidsomstandigheden in de fabrieken waren al mensonterend. Covid-19
heeft deze situatie verergerd.
Toen Covid-19 begin 2020 de wereld stillegde, waren veel winkelstraten uitgestorven. Winkels bleven met voorraden
zitten en annuleerden bestellingen. Internationale ketens weigerden zelfs te betalen voor verricht werk.
Kledingarbeiders werden en zijn de dupe. Voor hen betekent het: geen werk, geen salaris.
Het overschot treft ook het milieu. De meeste kleding zal worden verbrand. Verduurzaam uw garderobe door vaker
een kledingstuk te kiezen dat op een eerlijke, duurzame manier voor mens en milieu is geproduceerd.
Winactie
Het boek ‘A sustainable wardrobe’ is te winnen: bomvol praktische tips en inspiratie om uw garderobe te
verduurzamen. Hoe u bewuster kunt kopen en een (capsule)garderobe kunt creëren die bij u past. Like en/of volg
Fairtrade Gemeente op Facebook (fairtrade.gemeente) en Instagram (fairtradegemeente). Tag uzelf, vriend(in),
collega of wie dan ook. De winnaar wordt dinsdag 3 november bekend.
U kunt Fairtrade-producten onder andere kopen bij Wereldwinkel Ridderkerk en uw supermarkt. Kijk voor adressen
op www.fairtradegemeenten.nl/ridderkerk. Als deelnemer aanmelden of heeft u ideeën? Mail naar Frans de Graaff:
f.d.graaff@ridderkerk.nl.
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Originele cadeaus uit andere culturen
Vanwege de coronacrisis werken we zoveel mogelijk thuis. Dat valt niet altijd mee. Veel bedrijven steken hun
medewerkers daarom van tijd tot tijd een hart onder de riem. Wereldwinkel Ridderkerk heeft daarvoor allerlei
leuke pakketjes.
,,We hebben hier allerlei originele cadeautjes. In dit soort pakketjes zitten vaak thee, chocolade en wijn aangevuld
met iets bijzonders. Bedrijven kunnen zo’n pakket ook helemaal zelf samenstellen’’, vertelt voorzitter Ella van
Wingerden. Er zijn ook kerstpakketten in allerlei soorten en maten. Ook die zijn zelf samen te stellen.
,,Onze vrijwilligers maken deze pakketjes en bezorgen indien gewenst. Ze hebben er echt oog voor en doen dit met
veel passie. We hebben veel trouwe klanten, maar we hopen dat er nog meer bedrijven bij komen. Wat men zich
misschien niet realiseert), is dat we ondernemers hiermee kunnen ontlasten. Net als met het leveren van koffie of
thee.’’
Belangrijker dan ooit
Zoiets als bedrijf cadeau doen brengt een veel goeds: de coronacrisis treft iedereen. Ella: ,,Ik vind het wel een mooie
kerstgedachte: Wij voelen nu de pijn, als ondernemer of als werknemer. Maar we hebben het alsnog een stuk beter
dan de mensen in derdewereldlanden bij wie onze Fairtrade-producten vandaan komen. Zij worden nog harder
getroffen. Daarom is Fairtrade kopen nu belangrijker dan ooit.’’
Bouwsteen
Wereldwinkel Ridderkerk heeft het zelf ook zwaar. Dat heeft ermee te maken dat minder consumenten in de winkel
komen en er minder bedrijven aankloppen. ,,Er spelen veel factoren mee. Er wordt minder afgenomen, maar
bijvoorbeeld ook het vervoer wordt duurder. Terwijl de Wereldwinkel een belangrijke bouwsteen is om Fairtradegemeente te blijven.’’
Wethouder Marten Japenga beaamt dat. ,,We zijn nu vijf jaar Fairtrade-gemeente en dat willen we blijven. Zonder
de Wereldwinkel wordt dat lastig. De titel wordt breed gedragen in Ridderkerk. Scholen, kerken, horeca,
woonzorgcentra, bedrijven, de bibliotheek, talloze organisaties doen mee.’’ Er zijn al 101 Fairtrade-certificaten
overhandigd in Ridderkerk.
,,Ik ben ambassadeur van Wereldwinkel. Ik kom er zelf regelmatig en graag als klant als wanneer ik bijvoorbeeld een
presentje zoek voor een afscheid of jubileum. Het is echt een winkel met unieke wereldproduct. Je vindt er echt
mooie cadeautjes en net even wat anders. Dus ik slaag er bijna altijd.’’
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Rechtvaardiger
Stichting Wereldwinkel wil het onrecht in economische, maatschappelijke en politieke structuren in de wereld aan
de kaak stellen en zoekt steeds naar middelen om de wereldsamenleving rechtvaardiger te maken en zo vooral
honger en armoede uit te bannen.
Daarom verkoopt de Wereldwinkel producten, die op een mensvriendelijke manier zijn geproduceerd in
ontwikkelingslanden, waar dan een eerlijke prijs voor betaald is aan de producent. Zo wordt er directe steun
verleend aan de makers van het product. De medewerkers van de Wereldwinkel zijn allemaal vrijwilligers die deze
visie ondersteunen.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de Wereldwinkel aangepaste openingstijden. U kunt aan Schoutstraat 17
terecht van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Alles over Wereldwinkel Ridderkerk staat op
http://ridderkerk.wereldwinkel.nl.

kerstpakketten
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Juist tijdens COVID
– een oproep om de wereldwinkel te steunen 19 oktober 2020
Geachte mevrouw, heer,
U bent een van de ondersteuners (geweest) van de campagne
om Ridderkerk ‘Fairtrade’ gemeente te maken. Dat is vijf jaar
geleden gelukt. Mede dank zij u. U kunt daar zelf elke dag getuige
van zijn op de toegangswegen naar Ridderkerk door de trotse
oranje ‘Fairtrade gemeente’ borden. Inmiddels zijn zelfs
buurgemeenten aangestoken door ons initiatief en hebben ook stappen ondernomen om fairtrade gemeente te
worden. In 2021 vieren we het vijf-jarig jubileum van deze uitverkiezing. Dat is niet vanzelfsprekend: in de afgelopen
jaren zijn steeds nieuwe acties gevoerd om de ambitie niet alleen levendig te houden, maar uit te breiden en te
verdiepen. Tot twee maal toe hebben we inmiddels succesvol het predicaat weten te verlengen.
Toen kwam Corona… en zijn we geconfronteerd met de gevolgen van een wereldwijde pandemie die ons nogmaals
drukt op de kwetsbaarheid van onze samenleving, maar ook op de noodzaak om gezondheid en armoede bij de bron
aan te pakken. Fairtrade biedt ons de mogelijkheid om duurzamer uit deze crisis te komen. Ook de gemeente
Ridderkerk staat volledig achter de Fairtrade gedachten en doelstellingen en wil – juist nu - graag de belangrijkheid
hiervan blijven benadrukken en inwoners en bedrijven van en uit Ridderkerk oproepen een hand te reiken naar een
wereld die in corona-nood verkeert. Ondernemers in ontwikkelingslanden hebben het nog veel moeilijker dan de
meesten van ons.
Laten we daarom maar met de deur in huis vallen: de wereldwinkel van Ridderkerk heeft het moeilijk. De
wereldwinkel staat centraal in de fairtrade-ambities. Gaat het goed met de wereldwinkel, dan gaat het goed met de
Fairtrade-gemeente-campagne. Het motto van de wereldwinkel is: Fairtrade is dubbel delen!! Juist nu doen we
daarom een oproep aan met name de ondernemers van Ridderkerk om de wereldwinkel te ondersteunen. Een van
de mogelijkheden daarvoor is dit jaar uw kerstpakket bij de Wereldwinkel Ridderkerk te bestellen. Ook voor uw
medewerkers is 2020 een jaar vol uitdagingen. Wilt u hen bedanken voor hun geweldige inzet? Denk dan eens aan
een origineel samengesteld pakket voor de kerst.
De Wereldwinkel Ridderkerk heeft een groot assortiment Fairtrade-producten waarmee u een bijzonder –op maat
gemaakte - kerstpakket kunt samenstellen. In dit coronajaar biedt de Wereldwinkel Ridderkerk aan om uw
kerstpakket door haar vrijwilligers bij uw medewerkers te bezorgen tegen vergoeding van de benzinekosten.
U kunt de Wereldwinkel ook ondersteunen door:






Kerstpakketten in te kopen voor medewerkers..
Inkoop van koffie, thee, wijn (groot verbruik) etc.: deze kunnen bij uw bedrijf afgeleverd worden.
Een cadeau voor een medewerker (afscheid, huwelijk, geboorte, jubileum, ziekte, etc.).
Attentie voor medewerkers die thuis werken, een hart onder de riem steken.
De Wereldwinkel verkoopt duurzame producten, zoals gerecycled glas, papier en wenskaarten van Floris en
natuurlijk de Dopper fles (geen plastic in de oceaan).De Wereldwinkel is open van woensdag t/m zaterdag van
11.00 tot 15.00 uur. Wilt u meer informatie of bestellen buiten openingsuren: neem dan contact op met Truus
Luijendijk; mobiel: 06-41229636 of stuur een mail naar: truusluijendijk@hotmail.com
Van harte aanbevolen!
Marten Japenga
Rob van Tulder
Ella van Wingerden
Wethouder Ridderkerk
hoogleraar Erasmus Universiteit
Voorzitter Wereldwerk / Wereldwinkel
Ambassadeur wereldwinkel
Voorzitter Fairtrade werkgroep

