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Vind jij eerlijke handel belangrijk? Behaal dan ook samen 
met bedrijven, winkels, horeca, de overheid en mensen 
in jouw omgeving de titel Fairtrade Gemeente.

MEER WETEN?
Neem voor meer informatie contact op met de  
landelijke Fairtrade Gemeente campagne via  
info@fairtradegemeenten.nl en +31 (0)345 47 92 50
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Er zijn steeds meer fairtrade producten. Van verschillende 
merken, in verschillende smaken, voor iedere portemonnee 
en bij vele winkels en leveranciers. 

Door anderen te stimuleren ook fairtrade producten te 
gebruiken en te verkopen, zorg je dat meer boeren en 
producenten in ontwikkelingslanden eten, huisvesting, 
scholing, kleding en gezondheidszorg kunnen betalen.

Iedereen kan meedoen aan de campagne. Iedereen heeft 
kwaliteiten die inzetbaar zijn voor de campagne. De campagne 
levert ook voor iedereen iets op. Variërend van werkervaring 
tot meer bekendheid voor jouw bedrijf.

Miljoenen Nederlanders wonen al in een Fairtrade Gemeente. 
Een paar duizend bedrijven en organisaties kozen al 
structureel voor fairtrade. Sluit je ook aan en maak samen 
met ons heel Nederland fairtrade.

FAIRTRADE 
INSPIRATIE

DOE MEE! 
Volg het voorbeeld van Groningen, Rotterdam en Utrecht. Behaal de zes criteria en word ook 
een Fairtrade Gemeente.

1. Een werkgroep stimuleert fairtrade
2. De lokale overheid kiest fairtrade
3. Winkels en horeca verkopen fairtrade
4. Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade
5. Lokale (media)aandacht voor fairtrade
6. Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kies ook voor fairtrade en meld je aan op www.fairtradegemeenten.nl 

“IK DRAAG EEN 

STEENTJE BIJ”

“Met de werkgroep draag 
ik mijn steentje bij aan 
armoedebestrijding en 

stimuleer ik bedrijven om 
dat ook te doen. Daardoor 
krijg ik een groter netwerk 
en doe ik ervaring op met 
marketing, ondernemen 
en het organiseren van 

evenementen.”
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