
Luz Caucha Santa Cruz uit Peru
‘Een belangrijk voordeel van Fairtrade 
is de bijdrage aan de verbetering van de 
levensstandaard van de boeren. Dat wordt 
bereikt met technische assistentie, trainingen 
en capaciteitsopbouw. De Fairtrade premie 
wordt geïnvesteerd in verbetering van de 
productiviteit, kwaliteit van de koffie en in 
gemeenschapsprojecten.’ 

Timothy Ndunda Mulwa uit Kenia
Timothy is zelf koffieboer en is getraind vanuit 
de ‘Climate Academy’. Nu traint hij op zijn beurt 
weer andere koffieboeren op goede landbouw-
technieken (snoeien, wieden, bemesting en het 
inspelen op de veranderende weers patronen). 
Hij is erin geslaagd om zijn eigen productiviteit 
bijna in 1 jaar tijd te verdubbelen!

Maak wereldwijd impact 
als gemeente!

De komende 15 jaar worden naar schatting 
30 miljoen boeren getroffen door de gevol-
gen van klimaatverandering waardoor hun 
inkomen zal dalen met wel 90%.¹ De grootste 
risicogebieden liggen in arme delen van de 
wereld. 

‘Voor ons als gemeente is 
Fairtrade een belangrijk onderwerp 
in het kader van duurzaamheid. Met Fairtrade kunnen we 
namelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van niet 
alleen onze eigen leefwereld, maar ook de leefwereld van 
anderen duizenden kilometers hiervandaan. Want een 
eerlijk loon voor een goed leven is iets wat wij niet alleen 
voor ons zelf, maar ook voor anderen waar dan ook ter 
wereld moeten willen!’

Frans Langeveld
Wethouder Gemeente Doetinchem

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente 
winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en lokale overheid 
samen werken aan eerlijke handel. 

‘Omdat we Fairtrade Gemeente zijn, 
nemen bewoners en ondernemers in 
Utrecht ook zelf initiatieven. Zo 
organiseert Young & Fair jaarlijks een 
Fair Fashion Festival. Daar levert de 
gemeente ook een kleine bijdrage 
aan. Dat doen we omdat we het als 
Global Goals-stad belangrijk vinden 
om zo veel mogelijk mensen hierbij te 
betrekken. En daarmee inspireren we 
mensen om echt iets te doen.’ 

Desirée van de Ven
Coördinator Internationale Zaken 
 Gemeente Utrecht

‘Samen optrekken voor 
Fairtrade! Ridderkerk heeft een actieve Fairtrade-
werkgroep, bestaande uit bevlogen inwoners. Zij hebben 
ons als gemeente flink aangestoken om ook voor Fairtrade 
te gaan en zo eerlijke handel te bevorderen. Nu trekken we 
samen op. We gebruiken onze netwerken om zoveel 
mogelijk winkels, bedrijven, sportclubs, kerken en 
instellingen het Fairtrade-predicaat te kunnen uitreiken. 
Dat zijn er in korte tijd al meer dan honderd. Door al deze 
betrokkenheid bij boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden zijn we sinds 2016 een Fairtrade-
gemeente. Je ziet het op de borden, als je Ridderkerk 
binnenrijdt!’

Marten Japenga
Wethouder Duurzaamheid Gemeente Ridderkerk

25% van de gemeenten mag zich 
Fairtrade Gemeente noemen

Drinken wij over 15 jaar 
nog wel koffie?

Zonder sterke maatregelen om emissies te 
 verminderen, wordt verwacht dat de klimaat-
verandering het mondiale gebied dat geschikt 
is voor koffie productie met 50% zal verminderen 
tegen 2050.²

Doe mee en meld ook uw gemeente aan. 
Bezoek www.fairtradegemeenten.nl  
of stuur een mail naar  info@fairtradegemeenten.nl

Door het drinken van Fairtrade gecertificeerde koffie draagt uw gemeente bij aan 
betere levensomstandigheden voor koffieboeren in ontwikkelingslanden.
Meer informatie: www.maxhavelaar.nl / 030-233 70 70 of info@maxhavelaar.nl

Als Fairtrade 
Gemeente draagt 

u bij aan de 
Global Goals

Klimaatverandering

Fairtrade heeft in Kenia en Ethiopië de ‘Climate 
Academy’ opgericht. Dit project helpt boeren 
weerbaar te maken tegen klimaatverandering maar 
onderzoekt ook nieuwe inkomstenbronnen. 

Sterk fluctuerende prijzen

Fairtrade is het enige keurmerk dat financiële 
eisen stelt aan de uitbetaling aan de koffieboeren-
coöperatie te weten tenminste de Fairtrade 
minimumprijs en premie.

1 German Society for International Cooperation (GIZ)  2 A Brewing Storm: The climate change risks to coffee. The Climate Institute, September 2016


