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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem. 2020 was
een raar jaar. We kregen plotseling te maken met een geniepig virus, Covid-19, Corona in
de volksmond, wat ons dagelijks leven enorm ontwrichtte. Corona raakt iedereen, jong, oud,
gezond, kwetsbaar, man, vrouw... Of je nu in Nederland woont of elders, het virus was overal.
We hebben allemaal ondervonden hoe kwetsbaar ons leven, onze economie en onze welvaart
is. We zagen iets wat we allang wisten: de manier waarop we met elkaar én met de aarde
omgaan is onhoudbaar.

Zoals het er nu uitziet, zijn we nog
lang niet van dit virus af. Voor boeren
en arbeiders in ontwikkelingslanden
is deze pandemie een enorme dreun.
Het vervoer komt stil te liggen, de
koffie en cacao worden niet meer
opgehaald bij de coöperaties.
Veel boeren en arbeiders riskeren
werkloos te worden en hun inkomsten
te verliezen. Exporteurs durven
soms geen nieuwe contracten aan
te gaan omdat de crisis invloed
kan hebben op de vraag van hun
internationale afnemers. Daarbij komt
ook nog de sluiting van de lokale
markten. Inkomsten uit lokale verkoop
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vallen dus ook weg. Daarnaast is de
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden onvoldoende met alle risico’s
van dien. Ook kinderen werden
getroﬀen. Scholen sloten, inkomsten
daalden, arbeidsmigranten waren
niet meer beschikbaar. Hierdoor zijn
jongens en meisjes kwetsbaarder voor
kinderarbeid.
De pandemie van Corona raakt
iedereen. Deze crisis is een wereldwijde
humanitaire uitdaging. Nu, meer dan
ooit, moeten we aan elkaar denken
en elkaar steunen, vooral meest
kwetsbare mensen in de samenleving.

Inleiding
Voor Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem (SFGD) had Covid-19 ook
grote gevolgen. Met een aantal nieuwe vrijwilligers, nieuwe ideeën en met
de 1e titelverlenging bijna op zak zijn we enthousiast aan 2020 begonnen.
Hoe anders is het gelopen….

Net voor de uitbraak van Corona waren we met een stand
aanwezig op het Achterhoeks Klasse Event. Daarna viel alles stil.
Het feestje voor de verlenging van de titel Fairtrade Gemeente
stelden we uit tot het najaar, maar ook dat bleek niet mogelijk. Veel
van de jaarlijks terugkerende evenementen waarmee we aandacht
vragen voor Fairtrade en duurzaamheid konden niet georganiseerd
worden. Het Wehlse Fairtrade ontbijt, de Doetinchemse Fairtrade
brunch, koffieschenken op markten, Fairtrade bananen uitdelen op
sportevenementen, het zat er niet in dit jaar. Ook het feest ter ere van
de eerste 100% circulaire matras ging niet door. Morgana, aangesloten
bij de Fairtrade Gemeente, had SFGD uitgenodigd om hier met een
stand bij aanwezig te zijn.
Maar vol energie stortten we ons op datgene wat wel mogelijk was: cadeautjes
voor winkelend publiek in de Fairtrade weken, online deel- en winacties, puzzels,
kleurplaten, actie Belletje trek. En er was tijd om PR materiaal
te ontwikkelen. Kortom, stilzitten was geen optie!

Sla om >
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“

I alone cannot
change the world,
but I can cast a stone
across the waters
to create many ripples

”

- Mother Teresa -
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Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem
Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem (hierna: SFGD) heeft hard gewerkt om in 2018 de titel Fairtrade Gemeente
voor Doetinchem te verkrijgen. Een gemeente krijgt deze titel omdat niet alleen bedrijven maar ook instellingen
en organisaties zoveel mogelijk Fairtrade producten gebruiken. Bijvoorbeeld Fairtrade koffie, thee en suiker op
de werkvloer of in de kantine. Enkele winkels verkopen Fairtrade producten en een aantal horecazaken serveren
Fairtrade koffie en thee.
De SFGD heeft haar focus echter verbreed: Het organiseren
van activiteiten om Fairtrade onder de aandacht te brengen
en het onderhouden van de contacten met de lokale ondernemers blijft belangrijk. Maar daarnaast promoot de SFGD
ook actief duurzame en lokale initiatieven en de biologische
landbouw en veeteelt. Zij doet dit door:
• Het samenstellen van een kerstpakket met duurzame,
biologische, Fairtrade- en streekproducten.
• Het organiseren van het jaarlijkse Fairtrade/biologisch
ontbijt en de jaarlijkse Fairtrade/biologische brunch (in
samenwerking met het Metzo college).
• Bedrijven, die duurzaam ondernemen, duurzaam gefabriceerde kleding verkopen, lokale en of duurzame producten
verkopen en daarnaast Fairtrade koffie en thee gebruiken,
aan te laten sluiten bij de campagne (bijvoorbeeld de Minimanna markt, SMAAK, Blauwe Hand).
• Berichten van lokale duurzame bedrijven te delen op facebook

Gerjo en Annet - Boerderij

Ruimzicht - Halle

dige en mooier wereld. Het verschil tussen
Fairtrade en biologische producten is het land
van herkomst. Chocolade, koffie, thee, rijst,
bananen enz. komen uit warme landen en
biologische producten worden door biologisch
gecertificeerde boeren in Nederland of Europa
geproduceerd. Maar allebei staan ze voor een
goede beloning voor boeren en aandacht voor
het milieu! Hiermee dragen we bij aan Global
Goal 1, 3, 8 en 12 van de 17 Global Goals*.
*zie bijlage op p21

Wij vinden namelijk dat duurzaamheid, biologisch boeren en
Fairtrade dezelfde missie hebben: een duurzame, rechtvaar-

Lees verder op pagina 8 >
SFGD | Jaarverslag 2020

7

Vervolg pagina 7
SFGD bestaat uit een bestuur en een kerngroep met een
aantal werkgroepen. Het bestuur faciliteert, adviseert
en legt contacten. Het bestuur is niet uitvoerend. In het
bestuur zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd:
• Anneke Peerenboom, voorzitter. Vertegenwoordigt de
werkgroep
• Joël Rothuis, penningmeester
Vertegenwoordigt het bedrijfsleven/winkeliers
• Laura Heermans, secretaris
Vertegenwoordigt het bankwezen
• Hans Baan, lid. Vertegenwoordigt het onderwijs
• Winfried Alofs, lid. Vertegenwoordigt Fairtrade Wehl
• Ruud Veldkamp, lid. Vertegenwoordigt Gaanderen
• Vacant, vertegenwoordiger Horeca

manier hebben we toch nog veel voor elkaar gekregen dit
jaar.

Het bestuur heeft door de Corona beperkingen in 2020 slechts
1x fysiek vergaderd op 18 juni. Verder is er regelmatig contact
per e-mail, zodat het bestuur op de hoogte bleef.

Ontwikkelingen in Gaanderen:
Vier enthousiaste inwoners, waaronder twee ondernemers
van Gaanderen, hebben de handen ineen geslagen om te
proberen de Fairtrade Gemeente in Gaanderen bekend(er)
te maken. In een TEAMS bijeenkomst is gebrainstormd over
de mogelijkheden. Er is een plan van aanpak geschreven
en een informatiemapje samengesteld. Zodra Corona het
toelaat gaan deze vier mensen winkels, organisaties enz. in
Gaanderen benaderen om hen enthousiast te maken over
Fairtrade/duurzaamheid. We hopen hiermee Gaanderen
actief te kunnen betrekken bij de campagne.

De wereld achter de streepjescode
De kerngroep is het overlegorgaan waarin gebrainstormd
wordt over “De wereld achter de streepjescode”: waar komt
onze kleding vandaan, wie zijn de mensen die zorgen voor ons
kopje koffie, hoe wordt ons eten verbouwd enz. Hoe maken
we mensen enthousiast om na te denken over dit onderwerp,
hoe brengen we de bewustwording op gang, hoe kunnen
we hiermee aansluiten bij bestaande evenementen, hoe
betrekken we de jeugd... In de kerngroep zijn de Gemeente,
de Wereldwinkel en alle werkgroepen vertegenwoordigd.
De werkgroepen
Er zijn zeven werkgroepen actief waar in totaal 16 vrijwilligers
werkzaam zijn:
1. PR en Communicatie
2. Gastlessen
3. Avond4Daagse en activiteiten bij evenementen
4. Fair Meeting
5. Fairtrade ontbijt, -brunch en -diner
6. Fairtrade Wehl
7. Fairtrade Gaanderen
De kerngroep heeft in 2020 door de Corona beperkingen
één keer fysiek vergaderd op 26 februari. Wel is er veelvuldig
overlegd via e-mail en in TEAMS bijeenkomsten. Op deze
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Nieuwe vrijwilligers en bestuursleden
We zijn blij dat we in 2020 een aantal nieuwe vrijwilligers
konden verwelkomen:
• In het bestuur is de vacature voor Gaanderen ingevuld.
• In totaal hebben zich negen, merendeels jongere
vrijwilligers bij ons aangemeld. Hiermee hebben we nu
een goed functionerende PR werkgroep, is er een begin
gemaakt met de opzet van gastlessen en is er nu ook in
Gaanderen een groep actief.
• Helaas heeft een vrijwilliger (voorlopig?) door drukke
werkzaamheden afscheid moeten nemen.

Deelname aan evenementen en de Regiovergaderingen
van de landelijke campagne:
Op 8 maart waren we met een stand aanwezig op het
“Achterhoeks Klasse Event”. Met filmpjes over alle aspecten
van Fairtrade en Fairmined goud, een informatiemap over
aangesloten bedrijven, voorlichtingsmateriaal en heerlijke
TinyTonies chocolaatjes bereikten we heel wat mensen.
Op 19 september was SFGD met een
informatiestand aanwezig op
de Vrijwilligersmarkt. De
regiovergadering via TEAMS
op dinsdag 1 december
2020 is bijgewoond door de
voorzitter.
scan de QR-code voor een filmpje
over ‘Fairmined’ goud

Activiteiten
Ondanks Corona hebben we in 2020 toch een aantal
activiteiten georganiseerd:
• In januari verscheen een artikel over de Stichting Fairtrade
Gemeente Doetinchem in het blad Rabo&Co van de Rabo
bank.
• We deden mee aan de actie “Belletje Trek”. Hiervoor
leverden we 50 pakjes Fairtrade thee en 50 informatieve
boekenleggers. Bij alle 57.000 inwoners in de gemeente
Doetinchem werd een tasje aan de deur gehangen
met daarin een verrassing van de lokale ondernemers.
Deze ‘belletje trek’-actie was een initiatief van Festival
Achterland in samenwerking met de Doetinchemse
Uitdaging, lokale ondernemers, fondsen en de gemeente
Doetinchem. Het doel was inwoners en ondernemers
weer even dichter bij elkaar te brengen in deze bizarre
tijden van thuiswerken, alleen boodschappen doen en
afstand houden.
• Fairtrade week van 2-10 mei:
Winkels en restaurants waren open tijdens de Fairtrade
week in mei. Om de bezoekers te informeren over
Fairtrade, hebben de aangesloten bedrijven een
boekenlegger uitgedeeld met een woordzoeker waarmee
mooie prijzen te winnen waren. Onder de winnaars van
de woordzoeker werden vijf cadeaubonnen verloot van
horeca ondernemers die zijn aangesloten bij Fairtrade
Gemeente Doetinchem: Hotel Villa Ruimzicht, Borghuis,
Gio’s, Caﬀe Chicco en Reuring (Wehl).
• In de Fairtrade week 24 oktober tot 1 november hadden
we twee acties en een interview:
- we brachten alle basisscholen een pakket met
kleur/puzzelplaten waarmee cadeaubonnen van de
wereldwinkel te winnen waren. Helaas voldeed deze

Winnaars Fairtrade week2-10 mei

actie niet aan onze verwachtingen. Toch zijn er mooie
prijzen uitgedeeld en kregen we de nodige PR.
- In het Doetinchems Vizier kregen we aandacht met
een artikel over Fairtrade en biologisch boeren. Het
artikel kwam tot stand in samenwerking met Boerderij
Ruimzicht uit Halle. Zij staan op de dinsdagmarkt in
Doetinchem op de biologische hoek.
- Interview met de voorzitter van SFGD op de lokale
Radio Regio 8 op zondag 25 oktober, over de (on)
mogelijkheden voor STGD met de Corona beperkingen.
• Kerstkaart en kerstwens 2020:
Met dank aan vrijwilliger Björn hebben we een prachtige
kerstkaart kunnen rondsturen aan al onze deelnemers,
college van B en W en alle leden van de politieke partijen
in de gemeente Doetinchem. Onze vrijwilligers ontvingen
een kerstwens in de vorm van een grote Tony Chocolonely
reep met een speciaal hiervoor ontworpen wikkel.

Lees verder op pagina 11 >
Artikel in de Rabo&Co

Actie ‘belletje trek’
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Yes! Gelukt! Eerste
verlenging van de titel
De Gemeente Doetinchem heeft sinds september 2018 de
titel “Fairtrade Gemeente”. Na een jaar moesten we de
verlenging aanvragen. Deze felbegeerde verlenging kregen
we op 16 januari 2020.
We voldeden aan de criteria want in eind 1999 hadden we:
• een goed functionerende kerngroep
• voldoende activiteiten georganiseerd om Fairtrade onder
de aandacht te brengen bij de inwoners van de gemeente
Doetinchem,
• voldoende publiciteit gekregen in de verschillende media
(huis-aan-huis bladen, website, facebook, LinkedIn)
• groei van het aantal aangesloten bedrijven, winkels,
instellingen enz. In 2020 sloten (S)maak en de Mini Manna
Markt aan bij de Fairtrade Gemeente
Graag hadden we deze titelverlenging willen vieren met een
feestelijke bijeenkomst in de Steck. Alle voorbereidingen waren
hiervoor al in gang gezet. Helaas kon het geheel niet doorgaan
door de Corona maatregelen. De titel geldt nu voor twee jaar. In
december 2021 moeten we opnieuw de titel aanvragen.

10
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Vervolg van pagina 9
• De Protestantse Gemeente Doetinchem (Fairtrade kerk!)
koos voor hun twee jaarlijkse project van Worldservants
een Fairtrade project. Zij voerden het hele jaar acties om
geld in te zamelen voor dit project op een Fairtrade cacao
plantage in Ecuador. Als SFGD hebben we een aantal keren
met hen samengewerkt en hen ondersteund door PR te
maken op onze kanalen. Een mooi voorbeeld hoe je elkaar
kunt versterken. Zie voor meer info
www.worldservantsdoetinchem.nl
• Het kerstpakket van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) was ook dit jaar weer, mede door ons toedoen,
samengesteld met Fairtrade, biologische en lokale producten.
• Elke maand staat er een bericht in het Kerkblad van
de PGD over Fairtrade.
• De diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem
heeft, in het kader van Fairtrade kerk, bijgedragen aan de
600 kerstpakketten voor de minima in de gemeente Doetinchem: een papieren sterretje, gemaakt door de Fairtrade
organisatie Prokritee in Bangladesh met een informatief
kaartje over Prokritee.
• De speldjes van de FTG campagne zijn aangevraagd en
doorgegeven aan onze vrijwilligers. Dit speldje kan gedragen worden bij gelegenheden waar aandacht wordt
gevraagd voor Fairtrade.
• Onze website www.fairtradedoetinchem.nl is gedurende
het hele jaar bijgehouden.
• De facebookpagina fairtradedoetinchem krijgt hoe langer
hoe meer volgers. De teller staat nu op ruim 300. Met grote
regelmaat worden berichten geplaatst. Soms gedeelde
berichten vanuit Fairtrade Nederland, zo mogelijk met een
verwijzing naar één van de aangesloten bedrijven, soms algemene berichten met een duidelijke boodschap maar heel
vaak ook berichten vanuit onze eigen stichting met lokaal
campagne nieuws.
• Wij hebben ons idee om een gevelvlag te ontwerpen met
twee verschillende logo’s van de Fairtrade gemeente voorgelegd aan de landelijke campagne. Dit idee is door hen
overgenomen en voorgesteld aan de andere Fairtrade
Gemeenten in Nederland. De vlaggen zijn duurzaam ge-

produceerd van gerecyclede PET-flessen. Eind 2020 waren
de eerste bestellingen voor deze vlag binnen. Het is de
bedoeling dat alle deelnemende bedrijven in de gemeente
Doetinchem de vlag “Wij doen mee, Fairtrade Gemeente”
krijgen. Het gemeentehuis krijgt een groter formaat vlag
met het algemene Fairtrade Gemeente Logo erop. De
bedoeling is dat deze vlaggen in de landelijke Fairtrade
weken worden uitgehangen waarmee goed zichtbaar is wie
er allemaal al meedoen aan de campagne. Een stimulans
voor anderen om ook aan te sluiten. Tijdens de voorjaars
Fairtrade week 2021 zullen de vlaggen officieel worden
aangeboden.
Samenwerking met het onderwijs:
We zijn blij dat de samenwerking met het onderwijs op gang is
gekomen. Helaas is het in 2020 bij gesprekken gebleven omdat
er wegens de beperkingen door Corona niets gerealiseerd kon
worden. Maar uitstel betekent in dit geval zeker geen afstel!
Zodra het mogelijk is pakken we dit weer op.
• De jaarlijkse Fairtrade brunch organiseren we met het
Metzo college. Leerlingen en docenten werken actief mee
om dit evenement te organiseren. In oktober 2020 was de
brunch helaas niet mogelijk wegens Corona maar in het
najaar van 2021 staat het weer op de agenda.
• We hebben gesproken met het Graafschap College over
het organiseren van een Fairtrade/biologisch/lokaal diner
week. Dit zou in het voorjaar 2021 gehouden worden. Ook
dit is helaas afgelast door Corona maar staat inmiddels wel
weer voor 2022 gepland.
• Er zijn gesprekken gaande over het organiseren van een
Barista op het Simonsplein in samenwerking met het Graafschap College en een restaurant.
• Evenzo zijn er gesprekken met het Metzo College over koffieschenken op de weekmarkt in de Fairtrade weken.
• Er liggen contacten bij het Graafschap College over het
maken van een promotie filmpje over Doetinchem en Fairtrade/biologisch/lokaal en het ontwikkelen van een online
spel over dit onderwerp.
• De vrijwilligers die gastlessen gaan geven hebben bij
Young&Fair een cursus gevolgd over de herkomst van onze
kleding. De gastlessen zijn bedoeld voor het voortgezet
onderwijs.
Lees verder op pagina 12 >
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afspraken om deze dan in het Kerkelijk Centrum de
Wingerd uit te voeren. Helaas is ook dat niet gelukt door
alle maatregelen. Onzeker is nu of en wanneer deze
voorstelling in Doetinchem te zien zal zijn. 3 verschillende
proefvoorstellingen van deze musical zijn door vijf van
onze vrijwilligers bekeken. Zij waren enthousiast over
zowel de originele als de aangepaste voorstelling.

Het verhaal is gebaseerd op één van de bekendste
boeken uit de Ned. Literatuur “Max Havelaar, of de
koﬃjveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij.
In deze voorstelling worden koloniale misstanden in Ned.
Indië op vertellende en beeldende wijze gespeeld. Tijdens
de voorstelling krijg je te maken met afpersing, uitbuiting,
liefde, geld en macht. Je ziet dat deze onderwerpen nog
erg actueel zijn.

Roll-up banners, de boekenlegger en de memoblokjes

Financieën
Het financieel jaarverslag is als bijlage 1 toegevoegd.
We ontvingen dit jaar onze jaarlijkse subsidie, € 1250,-,
van de Gemeente Doetinchem. Wij zijn de gemeente
hiervoor zeer erkentelijk.

Vervolg van pagina 11
Promotie materiaal
In 2020 ontwikkelden we weer nieuw promotiemateriaal:
• De boekenleggers zijn voorzien van een gelukspopje
• Memoblokjes met ons logo en vermelding van website.
• Rol-up banner voor bedrijven en horeca. In samenwerking met Juwelier de Tijd en Hotel Villa Ruimzicht.
• Gevelvlaggen in samenwerking met de landelijke
campagne.
Max Havelaar Musical
Ter ere van de 200ste verjaardag van Multatuli maakte
Studio 26 in samenwerking met Stichting Kunst in
Beweging de voorstelling “Havelaar de musical”. De
voorstelling was gepland op 23 april in Amphion waarbij
wij, als Stichting, voor de nodige promotie in Doetinchem
zouden zorgen. Door Corona is deze voorstelling
afgelast. Vervolgens is de voorstelling zodanig aangepast
dat deze coronaproof kon worden gespeeld. Er lagen
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Als partner van de Rabobank ontvingen wij van de
Rabobank weer €1000,00.
Wij deden ook dit jaar mee met de Rabobank clubactie.
Deze heeft € 100,00 opgebracht.
Een aantal evenementen gingen dit jaar niet door
waardoor er iets meer financiële ruimte was voor andere
uitgaven. Naast onze vaste uitgaven voor de bankrekening
en website konden we daardoor dit jaar mooie prijzen
uitreiken voor onze acties in de Fairtrade weken. Ook was
het mogelijk om extra promotiematerialen te ontwikkelen
en de forse uitgave voor de gevelvlaggen te bekostigen.

Vooruitblik 2021
• Fairtrade Vlaggen voor gemeente en aangesloten
bedrijven:
We hopen met een mooie ceremonie de
gevelvlaggen te kunnen uitreiken in de voorjaars
Fairtrade week. Het gemeentehuis krijgt een
groot formaat vlag met het algemene Fairtrade
Gemeente logo erop. Alle deelnemers in de
gemeente Doetinchem krijgen de vlag “Wij doen
mee, Fairtrade Gemeente” uitgereikt.
• Musical Max Havelaar
We willen zeker proberen de Musical Max
Havelaar in Doetinchem te laten zien.
• Jongeren
De samenwerking met het Metzo en Graafschap
college zal worden voortgezet. Door het
organiseren van een barista, het koffiedrinken op
de weekmarkt, het maken van een online spel en
een promotiefilm denken we meer jongeren te
bereiken.
• Placemat:
In 2021 wordt het ontwerp van een placemat
afgerond. Op deze placemat staan weetjes,
puzzeltjes en het geheel kan worden ingekleurd.
Het is de bedoeling om deze placemat te
gebruiken bij ons Fairtrade/duurzaam ontbijt,
-brunch en -diner. We gaan restaurants/eetcafées
benaderen om de placemat te gebruiken in de
Fairtrade weken.
• Gastlessen
we gaan proberen hiermee te starten zodra het
onderwijs in rustiger vaarwater is gekomen.
• Titelverlenging
In december 2021 moet deze verlenging worden
aangevraagd.

• Kerstkaarten en ﬂyers:
Bij het printen van de kerstkaart is tot nu toe geen
rekening gehouden met duurzaamheid. Vanaf
2021 zullen we ons drukwerk zoveel mogelijk
laten uitvoeren op FSC-papier met daarop
zichtbaar het FSC-logo. De kosten zijn iets hoger
maar hiermee wordt zichtbaar dat we zelf ook
duurzaamheid nastreven.
• Groentepakket
Wij hebben een idee voor een Fairtrade/
biologisch/lokaal verspakket. In supermarkten
worden sinds enkele jaren kant en klare
verspakketten, bijvoorbeeld couscousschotel of
pompoensoep verkocht. Hoe mooi zou het zijn
als het assortiment wordt uitgebreid met een
Fairtrade/biologisch/lokaal pakket? We gaan
dit idee doorgeven aan het landelijk Campagne
bureau. Zij kunnen contact leggen met The
Greenery, de samensteller van deze pakketten.
• Duurzaam en lokaal
- Meer samenwerking zoeken met lokale
en biologische ondernemers.
- Een artikel plaatsen in het Doetinchems
Vizier samen met een biologische bedrijf
en een duurzame ondernemer.
• Media:
We denken aan een nieuwsbrief, 2x per jaar
• Maandelijks willen we een ondernemer in de
spotlights zetten op website en facebook
• Stadsfeest en andere evenementen:
We proberen hierbij aan te sluiten met een stand
en/of een actie?

SFGD | Jaarverslag 2020
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Financiëel jaaroverzicht 2020
Balans
Beginsaldo 01-01-2020
Resultaat 2020
Eindsaldo 31-12-2020

1.177,10
586,09
1763,19

Specificatie inkomsten en uitgaven
Specificatie ingekomen

Specificatie uitgegaan

Ontvangen subsidies

1.250,00		

Inkopen acties

Overige opbrengsten

1.100,00		

Inkopen presenties

508,35

			

Reclamekosten

145,00

			

Kantoorbenodigdheden

392,86

			

Drukwerk

			

Automatiseringskosten

382,09

			

Bankkosten

139,17

				

2.350,00			

65,00

59,44

1.763,91

Resultaat:  586,09
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Deze mensen zorgen voor uw duurzame
kleding, Fairtrade koffie, bananen enz.
Bron: Fairtrade Nederland
Chatr Singh,
katoenboer, India
Chatr Singh is
katoenboer en lid
van coöperatie Noble
Ecotech, één van de
grootste Fairtradegecertificeerde
coöperaties in India.
Meer dan 4.000 kleine boeren en hun gezinnen zijn
leden. Noble Ecotech heeft een duidelijke missie:
Kleine boerengezinnen dichter bij duurzame teelt
brengen. “Vroeger moesten we katoenzaden
kopen van lokale handelaars, die ze aan ons
uitleenden zodat we afhankelijk van hen bleven.
Maar sinds we Fairtrade gecertificeerd zijn, koopt
de coöperatie de zaden en verkoopt ze voor een
eerlijke prijs door aan de aangesloten boeren. Een
ander voordeel is dat we al onze katoen aan de
coöperatie kunnen verkopen en we niet meer aan
verschillende opkopers hoeven te verkopen die ons
geen goede prijs geven. Met de Fairtrade premie
hebben we een grote watertank kunnen kopen
die wordt gebruikt voor de opslag van water voor
huishoudelijk gebruik.

Thomas Marindany , koffieboer in Kenya
Hoog in de bergen in Kenya, woont Thomas
Marindany met zijn vrouw en hun zes kinderen.
Naast koffieboer is Thomas leraar in Geografisch
ondernemen. “Ons gebied heeft een goede
ligging in de bergen. Door de hoogte van 1800
meter boven zeespiegel valt er vaak meer regen
dan in de lager gelegen gebieden. Maar door
de klimaatverandering heeft ook dit gebied nu
te kampen met het uitblijven van de regen en
vrezen wij het ergste voor onze koffieoogst. Vorig
jaar hadden we een oogst van 5 kilo bessen per
koffieplant. Doordat we geen irrigatie hebben
drogen nu de bloemen uit voordat ze bevrucht
kunnen worden. We mogen blij zijn met een kilo

16
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Pauline Ahi N’da, cacaoboerin in
Ivoorkust
Toen de echtgenoot van cacaoboerin
Pauline Ahi N’da 14 jaar geleden stierf,
verloor ze ook de boerderij waarop zij
en haar man cacao verbouwden. Dit
komt doordat vrouwen alleen toegang
hebben tot land via een mannelijk
familielid, meestal een echtgenoot of
vader. Zonder rechten op het land, ging
het over op de familie van haar echtgenoot. Haar moeder
gaf haar 7 hectare van haar boerderij voor cacao, zodat
Pauline voor haar drie jonge kinderen kon blijven zorgen.
Kort hierna werd Pauline lid van de Fairtrade coöperatie
Capressa. Ze heeft hier meteen veel voordeel opgedaan: zo
heeft ze de Fairtrade premie gebruikt om de scholing van
haar kinderen en kunstmest te betalen. Ook neemt ze deel
aan het Women’s School of Leadership Program, waar het
verdedigen van de landrechten van vrouwen een belangrijk
aandachtspunt is. En zoals je ziet op de foto levert Pauline
haar cacao aan Ben & Jerry’s!

per plant dit jaar, maar ik denk niet dat
we dat halen.”
“We zullen moeten bezuinigen door
met de familie te oogsten in plaats
van werkers in te huren en geld lenen.
Gelukkig kunnen we via de coöperatie
rente vrij lenen voor maximaal 6
maanden. Daarnaast leren we via
de Climate Academy over betere
landbouwtechnieken, het planten
van bomen voor schaduw op de
koffieplanten en natuurlijk bemesten. Dat scheelt
weer geld omdat we dan geen kunstmatige
bemesting hoeven te kopen wat ook nog eens heel
slecht blijkt voor de aarde op de langere termijn.”

Aangesloten bedrijven
Fairtrade Gemeente
Doetinchem 2020
Maatschappelijke organisaties
Basisschool Het Noorderlicht • BUHA • De Groenmakers, groenonderhoud • Gruitpoort • Gemeente
Doetinchem • De Lommen • Erfgoed de Stadswal (was Het Nieuwe Dijkhuis) • PGD (Catharinakerk,
Kerkelijk Centrum de Wingerd, Protestantse Gemeente Wehl, Slangenburg) • Senioren Ontmoetingspunt
• St. Minimanna • Slingeland ziekenhuis • Spelenderwijs • Sport- en cultureel centrum De Pol •
Wijkcentrum "Het Noorderlicht" • Wijkcentrum De Daele • Wijkcentrum de Poort • Wijkcentrum de
Trefkuul • Wijkcentrum de Zonneboom • Wijkcentrum De Zuwe
Supermarkten
Albert Heijn (3x) • Aldi • Coop in Doetinchem(3x) • Coop Wehl • Coop Gaanderen • Dekamarkt • Jumbo
• Lidl • Plus Bruil • Plus Dichteren • Spar
Horeca
Bijzonder restaurant Borghuis • Caﬀé Chicco • Gio's Doetinchem • Papatia • Reuring Wehl bv •
Restaurant Villa Ruimzicht • Tesoro
Bedrijven en winkels
van Aalst, Schoenmakerij en Sleutelservice • Bever sport • Ballycare (Orcon) • De Elsenhof • Gall &
Gall • Good Book Shop • Hermien Jansen, fotografie • Juwelier de Tijd • Kemperman Verzekeringen •
Keuken & Badkamerstudio Wehl • Meester Mokka • Landwinkel "De verse kers" • Morgana •
Olthuis Bloemkunst • Orso d'Oro • Peerenboom Advies en Onderzoek • Scheerder Intercoiﬀure •
(S)MAAK • Rabobank Graafschap • De Steck, innovatiecentrum • Wereldwinkel Doetinchem •
Het Volle Pond • Sligro Doetinchem
*Dikgedrukte namen zijn nieuw in 2020

Wij doen DUURZAAM mee
Bert Evers Bloembinder • Biologische Tuinderij Klein Broekhuizen • Blauwe Hand •
Bloematelier Rosas • Boerderij Ruimzicht* • Dierenspeciaalzaak Wennekes • Giesen
schoenmode • Green Ticheloven • Hoveniersbedrijf van Antwerpen • De Dames van 0314
(vroegere Mission) • IJsselbrood* • Jeannette Schoenmode • Markant Outdoorcentrum
(*staan op de dinsdagmarkt)
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Koffiebranderijen die Fairtrade koffie
in hun assortiment hebben
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De Fairtrade Campagne en de 17 Sustainable
Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
De SDG’s (Sustainable Development Goals of
Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien
doelen om van de wereld een betere plek te
maken in 2030.
De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn
aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder
Nederland. De doelen kwamen er op basis
van wereldwijde inbreng van organisaties en
individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in
2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal
kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs
en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

De Fairtrade Gemeente Campagne werkt aan de 8 van deze 17 doelen:
• 1 Geen armoede • 2 Geen honger • 5 Gendergelijkheid • 8 Eerlijk werk en economische groei • 12 Verantwoorde
consumptie en productie • 13 Klimaatactie • 16 Vrede, veiligheid en sterk publieke diensten • 17 Partnerschap
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Verschillen tussen de keurmerken

Keurmerk

Oprichting

Opgericht in 1986
door milieuactivisten

Opgericht in 2020 door
bedrijfsleven (o.a. Ahold)

Opgericht in 1988 door boeren, 50%
in eigendom van boeren & arbeiders

Focus

Behoud regenwoud
en biodiversiteit

Voldoende aanbod Focus op
goede landbouwtechnieken

Structurele ontwikkeling van boeren
en arbeiders via handel

Aanpak

Top down

Top down

Bottom-up, democratische
organisatievorm

Naamsbekendheid

20%

54%

85%

Prijs

Geen minimumprijs,
Geen premie

Geen minimumprijs
Onderhandelbare premie

Ten minste minimumprijs,
niet onderhandelbare premie,
rechtstreeks naar boerenorganisaties,
mogelijkheid tot voorfinanciering
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