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Kerken hebben een voorbeeldfunctie. Laat zien  
wat verantwoord gedrag is en kies ook voor  
fairtrade producten. 

MEER WETEN?
Neem voor meer informatie contact op met onze 
lokale Fairtrade Gemeente werkgroep of met de 
landelijke Fairtrade Gemeente campagne via 
info@fairtradegemeenten.nl en +31 (0)345 47 92 50
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Bied bezoekers na de dienst fairtrade koffie, thee en koekjes 
aan en kies ook eens voor avondmaalswijn. 
Uiteraard in fairtrade servies!

Binnen de kerk is solidariteit een terugkerend thema. Dat 
betekent niet alleen zorgen voor mensen hier, maar ook 
zorgen voor mensen in ontwikkelingslanden. Dat kan door te 
kiezen voor fairtrade producten.

Kies je voor fairtrade, dan zorg je dat boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden zelf kunnen investeren in hun 
toekomst. Via fairtrade kunnen zij eten, huisvesting, scholing, 
kleding en gezondheidszorg betalen. 

Mensen in jullie kerk kunnen de levens- en 
arbeidsomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden 
veranderen. Door zelf iedere dag te kiezen voor fairtrade. 
Supermarkten en groothandels bieden keuze genoeg. 

FAIRTRADE 
INSPIRATIE

DOE MEE! 
 Laat zien dat jouw kerk ook kiest voor fairtrade en doe mee! Dat kan op twee manieren:

1.  GEBRUIK FAIRTRADE
  Gebruik fairtrade producten. Zo doe je mee aan de Fairtrade Gemeente 
 campagne in onze gemeente. 

2.   WORD FAIRTRADE KERK
  Zet een stapje verder en word Fairtrade Kerk. Door niet alleen fairtrade producten te 
 gebruiken, maar ook hierover te communiceren en acties te organiseren.

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

“FAIRTRADE KOFFIE VOOR 

250.000 BEZOEKERS”

AAD VAN 
DER TAS

DIAKEN 
DOMKERK, 
UTRECHT

“Het begon met de verkoop 
van fairtrade producten. 

Inmiddels kunnen de 
250.000 bezoekers per jaar 
iedere dag terecht in ons 
Domcafé voor fairtrade 

koffie en thee. Fairtrade is 
heel concreet. Daarmee geef 

je aan waar je voor staat. 
Voor solidariteit en voor 

eerlijk delen.” 

KIES OOK VOOR 
FAIRTRADE:

1.  FAIRTRADE 
 IS SOLIDAIR 

 2.  DUURZAME 
 ARMOEDE-   
 BESTRIJDING

3.  GEEN WOORDEN,  
 MAAR DADEN


