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Handleiding bij sociaal experiment What is Fair?  

Introductie 
Bij Fairtrade Gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen een 
steentje bij kan dragen aan een eerlijke wereld voor iedereen. Met 
het sociaal experiment What is Fair? willen wij meer bewustwording 
creëren voor het thema Fairtrade én jongeren laten nadenken over 
hoe eerlijk de wereld is. Na het sociaal experiment kunnen ze hierover 
met elkaar in gesprek. Het sociaal experiment is geschikt voor het 
voortgezet onderwijs | MBO. 

 
‘What is Fair?’ 

Wat is eerlijk? Hoe Fair ben jij? Naar welke kant slaat de weegschaal uit? Kom erachter door mee te doen met ons 
sociaal experiment.  
 
Met het sociaal experiment willen we jongeren stimuleren na te denken over de verdeeldheid in de wereld als het 
gaat om rechten en betaling. Het doel is meer bewustwording met focus op leefbaar loon / leefbaar inkomen. 
Fairtrade en Fairtrade Gemeenten vinden dat boeren en arbeiders aan het begin van de productieketen een eerlijke 
prijs moeten krijgen voor producten zoals rijst, koffie, thee, rijst, bananen, cacao die wij hier nuttigen. Net als dat 
jongeren ook vinden dat zij recht hebben op ten minste het minimumloon voor hun bijbaantje in de supermarkt of 
de stage die ze gaan lopen. Het thema leefbaar loon / leefbaar inkomen proberen we op deze manier dichtbij te 
brengen. Dit doen we dus met een sociaal experiment met een weegschaal en rode en groene blokjes. Er worden 
een paar eenvoudige vragen gesteld. Maar is het antwoord op deze vragen wel zo eenvoudig? Naar welke kant slaat 
de weegschaal uit?  

Het experiment 'What is Fair?' bestaat uit: 

 Twee weegschalen inclusief bekisting en 15 rode en 15 groene blokjes 
 Werkbeschrijving, zie bijlage 1. 
 Vragen sociaal experiment, zie bijlage 2. 
 Achtergrondinformatie, zie bijlage 3. 

 
Het experiment kan door twee leerlingen tegelijk in de klas worden uitgevoerd. Na het experiment (15-20 minuten) 
kan de rest van een lesuur gebruikt worden om met elkaar te discussiëren over het thema leefbaar loon / leefbaar 
inkomen en de vragen klassikaal worden besproken. Het lijkt een moeilijk onderwerp, maar bijna elke jongere loopt 
stage of heeft een bijbaantje en wil daar graag eerlijk voor betaald worden. Door het thema dichtbij te brengen 
kunnen we meer bewustwording creëren bij jongeren over eerlijke betaling.  
 
Tip: Het experiment is geschreven voor jongeren maar kan ook heel goed met volwassenen worden gedaan. Het is 
een goede manier om een discussie op gang te brengen.  
 
Een idee krijgen hoe het experiment in de praktijk werkt? Bekijk het promotiefilmpje (4 minuten): 
https://youtu.be/wLelZPQVDPI 
https://www.youtube.com/watch?v=wLelZPQVDPI 
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BIJLAGE 1: werkbeschrijving  
 
Het sociaal experiment. Begin direct het sociaal experiment 
met twee leerlingen uit de klas die dit tegelijk kunnen 
uitvoeren. Vooraan in de klas zodat iedereen goed mee kan 
kijken. Stel als docent zelf de vragen. De rode en groene 
blokjes laten zien hoe duurzaam jij al bezig bent. Het 
experiment zal ongeveer 15 tot 20 minuten duren. Gebruik 
voor de vragen de bijgeleverde set kaarten met vragen. 
 
Vervolg opties. Hieronder geven we een aantal opties hoe de 
les verder in te vullen.  

Optie 1: discussie. De vragen kunnen eventueel na het 
experiment klassikaal worden besproken. Of zijn er nog meer 
vrijwilligers die het experiment samen willen uitvoeren om te 
kijken wie van de twee het meest fair is? Zie bijlage 1 voor 
achtergrond informatie over leefbaar loon / leefbaar inkomen, 
het fairtrade keurmerk en onze Fairtrade Gemeente 
campagne. Vragen voor discussie kunnen zijn:  

 Hoe draag jij een steentje bij aan een eerlijkere wereld voor iedereen?  
 Vind je het belangrijk om te zien naar naasten hier en verder weg?  
 Ga je nu bewuster om met het milieu, onze planeet en de mensen op onze aarde? 
 Koop je nu bewuster in de supermarkt of kledingwinkels?  
 Duurzaamheid is steeds in ontwikkeling. Wat wordt het belangrijkste thema over 10 jaar? 
 Werken aan duurzaamheid wordt vaak neergezet als bewuste keuze voor een betere wereld. Vind je dat 

innerlijke overtuiging noodzakelijk is of mag duurzaam produceren ook puur vanuit winstoogmerk? 
 

Optie 2: documentaire. Het is ook mogelijk een documentaire, televisieprogramma of kort filmpje met elkaar te 
bekijken. Bij deze een aantal suggesties: 
 
Genaaid (45 minuten): vijf beginnende modeontwerpers krijgen de kans om een duurzame collectie te ontwikkelen. 
Er is alleen één voorwaarde: ze moeten eerst zelf ervaren hoe het er in de kledingindustrie aan toe gaat. 
https://www.npostart.nl/genaaid/VPWON_1295027 
https://www.npostart.nl/genaaid/VPWON_1295027 

Bloed, zweet en luxeproblemen (45 minuten): zes Nederlandse jonge mensen zeggen hun luxeleventje gedag en 
reizen af naar Afrika en Azië. Daar worden ze voor een hongerloontje aan het werk gezet op het land en in de 
fabrieken om te beleven hoe de dingen die zij shoppen worden gemaakt. 
https://www.npo3.nl/bloed-zweet-en-luxeproblemen/POMS_S_BNN_123478 
https://www.npo3.nl/bloed-zweet-en-luxeproblemen/POMS_S_BNN_123478  

Prijsknaller (30 minuten): Eva Kleven en Ersin Kiris doen onderzoek naar de consequenties van fast fashion en zien 
met eigen ogen hoe kleding een wegwerpproduct is geworden?  
https://www.npo3.nl/de-prijsknaller/11-02-2022/KN_1728912 
https://www.npo3.nl/de-prijsknaller/11-02-2022/KN_1728912 
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Cow conspiracy (engelstalig, 45 minuten): Een onderzoek naar het effect van de veehouderij op het milieu. 
https://www.youtube.com/watch?v=04b_dTWzFZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=04b_dTWzFZ8 

Vragen aan David Attenborough (engelstalig): een bioloog en bekend door zijn bekroonde natuurdocumentaires.  
https://www.youtube.com/watch?v=Cycz7Ftae9A 
Sir David Attenborough Answers Questions From Famous Fans - YouTube 

NL bedrijven die kleding produceren in India (4 minuten): De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar 
Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar 
loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Q3PdGdLqC8 
Nederlandse bedrijven die kleding produceren in India betalen onder minimumloon - YouTube 
 
(Over)leven van chocola (5 minuten): Fairtrade wil dat cacaoboeren zelf in staat zijn om (minimaal) 'n leefbaar 
inkomen te verdienen. Zo kunnen ze werken aan ’n duurzame toekomst die goed is voor mens én milieu 
https://www.youtube.com/watch?v=gjrb-Swvcng 
(Over)leven van Chocola - YouTube 

Optie 3: werken in (discussie)groepjes.  
Groepje 1: Ga op onderzoek uit. Wat is de impact van Fairtrade op de boeren aan de andere kant van de wereld? 
Tips: bezoek websites van Fairtrade Nederland, Fairtrade Original en Tony’s Chocolonely. Wat is hun missie?  
Groepje 2: Bekijk de labels van de kleding die jullie nu dragen en probeer te achterhalen waar dit gemaakt is. 
Groepje 3: Maak een lijst van 1 tot 10 op welke (kleine) manieren jij een bijdrage kan leveren aan een betere wereld 
voor mens, milieu en/of dier. Geef ook aan hoeveel moeite het kost om deze verandering in je leven door te voeren.  
Groepje 4: Wat moet er volgens jullie gebeuren voor meer gelijkheid in salaris? Hier in NL maar ook daarbuiten?    
Groepje 5: Bedenk een elevator pitch (60 seconden) om degene die met jou in de lift staat te overtuigen van het 
belang van Fairtrade.  
Groepje 6: Schets een bedrijf van de toekomst (tekening, poster, moodboard) 

Terugkoppeling vanuit de groepjes: Per groepje 1 iemand terugkoppeling laten geven. 
 
Optie 4: lagerhuisdebat. Voer een Lagerhuisdebat met voor- en tegenstanders van bepaalde verduurzamings-
maatregelen. Wel/niet door de overheid opgelegd. Laat de studenten stellingen formuleren. Docent leidt het debat.  
 
Optie 5: rollenspel. Rollenspel opvoeren over een ondernemer die graag zijn plannen voor bedrijfsvergroting wil 
bespreken met omwonenden om meer draagvlak te krijgen voor zijn plan. In het spel komen allerlei 
maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Vooraf met elkaar in de groep bespreken welke aspecten allemaal een 
rol spelen.  

Optie 6: bezoek Fairtrade winkel. Bezoek een fairtrade winkel in de woonplaats. Het is aan de docent om met de 
klas te bepalen welk bedrijf dat wordt. Er moet wel fairtrade assortiment aanwezig zijn. Het lokale kernteam 
Fairtrade Gemeente kan helpen met het regelen van een bezoek. Je bezoek wel van tevoren aankondigen. Denk aan 
de wereldwinkel of WAAR, de lokale PLUS supermarkt, de kledingwinkel met Fair Fashion of die ene betrokken 
(horeca) ondernemer of chocolaterie met een mooie fairtrade missie en visie.   

Voor meer informatie zie onze website: www.fairtradegemeenten.nl 
Voor vragen neem contact op met onze campagnecoördinator Karin van Breda op info@fairtradegemeenten.nl of 
bel naar 06 – 836 935 21. Op werkdagen bereikbaar van 10.00 – 16.00 uur met uitzondering van de woensdag.  
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BIJLAGE 2: Vragen sociaal experiment 
 
Vragen ‘Ja’ 

Dit zijn vrij algemene vragen waarop de meeste personen Ja zullen 
antwoorden met het idee dat ze al best wel duurzaam bezig zijn.  

1) Sta jij voor eerlijkheid?  
(geen discriminatie, haat, gendergelijkheid etc)  
Ja = groen. Nee = rood 

2) Vind jij het belangrijk dat mensen naar elkaar omzien? 
(je oma helpen, klaarstaan voor vrienden) 
Ja = groen. Nee = rood.  

3) Vind je het milieu en klimaat belangrijk? 
Ja = groen. Nee = rood.   

4) Vind je dat producten (voedsel, kleding etc) gemaakt moeten worden zonder schadelijke 
bestrijdingsmiddelen? 
Ja = groen. Nee = rood.   

5) Vind je dat producten gemaakt moeten worden met een eerlijke betaling voor de maker?   
(denk aan de bananenboer of arbeidster in de kledingfabriek) 
Ja = groen. Nee = rood.   

6) Vind je dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden? 
 (gelijke rechten en plichten) 
 Ja = groen. Nee = rood.   

7) Vind je dat iedereen gelijk betaald moeten worden voor hetzelfde werk?  
 (ongeacht geslacht of achtergrond) 
 Ja = groen. Nee = rood.   

8) Verdienen alle mensen, waar ook ter wereld, dezelfde kansen? 
 Ja = groen. Nee = rood.   

9) Vind je het belangrijk dat de spullen die je koopt duurzaam zijn geproduceerd?  
(met respect voor mens, dier en milieu) 
Ja = groen. Nee = rood.    

10) Moet de overheid het prijsverschil tussen duurzame en niet duurzame producten verkleinen?  
 (Fairtrade, vegan, lokaal en/of biologische producten)  
 Ja = groen. Nee = rood.         

11) Vind je dat iemand die werkt genoeg moet verdienen om daarmee zijn of haar gezin te onderhouden? 
Ja = groen. Nee = rood.    

12) Vind je het belangrijk om te weten waar jouw eten en kleding vandaan komen?  
(land van herkomst, ver weg of dichtbij) 
Ja = groen. Nee = rood.   

13) Vind je dat bedrijven eerlijke prijzen aan boeren moeten betalen? 
 Ja = groen. Nee = rood.   

14) Vind je dat het uitbuiten van mensen verboden moet zijn?  
 Ja = groen. Nee = rood. 

15)  Wat is voor jou belangrijker? Duurzaamheid of de prijs van een product? 
Duurzaamheid = groen. Prijs = rood.   
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Vragen ‘Nee’  

Dit zijn de vragen waarop je het antwoord niet weet of waaruit blijkt dat je toch niet zo duurzaam bezig bent en/of je 
gedrag niet wilt aanpassen tbv duurzaamheid.  

1) Kijk je altijd naar een keurmerk als je een product koopt? 
(fairtrade, biologisch, vegan) 
 Ja = groen. Nee = rood.  

2) Ben je bereid om de echte en eerlijke prijs voor producten te betalen? 
Ook als dit betekent dat producten duurder worden? 
Ja = groen. Nee = rood. 

3) Weet jij of de kleding die je nu aanhebt, gemaakt is door een volwassene of een kind? 
Ja = groen. Nee = rood.  

4) Zou je stoppen met het drinken van je favoriete theemerk als je weet dat de theeboeren worden uitgebuit?  
Ja = groen. Nee = rood.  

5) Weet je dat veel van de chocola die we eten leidt tot kinderarbeid en illegale kap van het regenwoud? 
 Ja = groen. Nee = rood.  

6) Weet je wat het gevolg is voor werknemers op bananenplantages als jij de goedkoopste bananen in de 
supermarkt koopt? 
Ja = groen. Nee = rood.  

7)  Weet jij hoeveel een bananenboer verdient? 
Ja = groen. Nee = rood.  

8) Weet je wat het verschil is tussen een minimum loon en een leefbaar loon?  
Ja = groen. Nee = rood.  

9) Zou jij de last kunnen dragen om in het onderhoud van je hele familie te voorzien? Ook als dit betekent dat 
je 80 uur in de week lichamelijk zwaar werk moet doen tegen het minimumloon?  
Ja = groen. Nee = rood.  

10) Zou jij een deel van je salaris inleveren, zodat iemand met dezelfde functie evenveel verdiend?   
 Ja = groen. Nee = rood.  

11) Vind je dat de overheid bedrijven moet verplichten om duurzamer te produceren? 
 Ja = groen. Nee = rood.  

12) Hoe wil jij graag herinnerd worden?   
Als iemand die een positieve bijdrage levert aan de samenleving ( = groen) 
Als iemand die veel geld en winst maakt? ( = rood) 

13)  Armoede bestrijden begint met het betalen van eerlijke prijzen? 
Ja = groen. Nee = rood.   

14) Heb jij met je bijbaantje als vakkenvuller, oppasser, etc. net zoveel rechten als iemand met een vaste baan? 
Ja = groen. Nee = rood.   

15) Vind jij dat iedereen (geljjk) betaald moet krijgen voor een stage?   
Ja =  groen, durf je dit ook aan te kaarten bij het bedrijf?  
Nee = rood, betaling van loon in de vorm van begeleiding of cadeaubonnen is prima?  
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BIJLAGE 3: achtergrondinformatie 
 

 
 
Fairtrade Gemeente campagne 
Onze missie is het creëren en faciliteren van een beweging van burgers die bijdraagt aan de bevordering van eerlijke 
handel en duurzame productie, met als resultaat een rechtvaardig inkomen uit werk voor boeren, arbeiders en 
producenten in ontwikkelingslanden, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
In een Fairtrade Gemeente is een kernteam van vrijwilligers actief welke zich inzet om aandacht te vragen voor 
Eerlijke Handel.  
 
Iedereen kan een bijdrage leveren aan een eerlijke wereld. Kleine en grote acties; want hoe groot of klein jouw actie 
ook lijkt…..alleen samen maken we het verschil! Vrijwilligers, bewuste consumenten, fairtrade en duurzame 
ondernemers, winkeliers, wethouders, ambtenaren iedereen is welkom en kan op zijn of haar eigen manier 
meedoen met onze campagne. Kom samen met ons in actie en maak het verschil! 
 
Iedereen die boven het maaiveld uitsteekt en een actie onderneemt om eerlijke handel te bevorderen zien wij als 
een held. In de Fairtrade Gemeenten zijn dit de kernteamleden, de burgemeesters, wethouders en raadsleden die 
zich hard maken voor eerlijke handel bij inkoop en beleid. Schoolhoofden en werknemers die hun school Fairtrade 
maken, restauranteigenaren en bijvoorbeeld supermarkteigenaren. 
 
Kortom, iedereen die bijdraagt aan meer bewustwording en/of de verkoop van fairtrade stimuleert op gemeentelijk 
niveau. Maar ook een diner bereiden met Fairtrade producten voor je gasten, in je blog of op je sociale media 
bewustwording creëren bij je volgers over Fairtrade, als je buiten de deur koffiedrinkt, vragen of de koffie Fairtrade 
is. En zo meer. Zo kom je al in actie. En elke actie telt, hoe klein ook! Sluit je aan bij onze burgerbeweging en maak 
samen met ons het verschil. 
 
Voor meer informatie zie onze website: www.fairtradegemeenten.nl 
Voor vragen neem contact op met onze campagnecoördinator Karin van Breda op info@fairtradegemeenten.nl of 
bel naar 06 – 836 935 21. Op werkdagen bereikbaar van 10.00 – 16.00 uur met uitzondering van de woensdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hét Fairtrade keurmerk van Nederland 
Je kent vast wel de thee van Clipper, de Tony Chocolonely repen, de koffie van Starbucks en het ijs van Ben&Jerry’s. 
Stuk voor stuk heerlijke Fairtrade producten. In Nederland zijn er bijna 10.000 Fairtrade producten te vinden, te 
herkennen aan het keurmerk van hiernaast. Producten zoals rijst, bananen, thee, koffie, chocolade, bloemen, wijn, 
sap, katoen, rietsuiker, maar ook cosmetica, specerijen en broodbeleg. 
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Wat is Fairtrade? 
Een eerlijke prijs voor boeren en producenten aan het begin van de productieketen. Fairtrade helpt boeren en 
arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun 
werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde 
beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. 
 
Waarom is Fairtrade nodig? 
In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren continu in onzekerheid over hun inkomen. Ze zijn 
overgeleverd aan de fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele 
gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de 
toekomst van hun kinderen en de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt deze 
vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen. 
 
Fairtrade voorwaarden 
Exporteurs en importeurs kopen producten van boeren op bij de coöperatie. Om de inkomenszekerheid van de 
boeren te verbeteren stelt Fairtrade een aantal strikte handelsvoorwaarden: 
 Minimumprijs: Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs 

te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. 
 Fairtrade premie: Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij 

betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat 
hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en 
infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten 
zoals onderwijs en gezondheidszorg. 

 Sociale criteria: De boeren, coöperaties en plantages moeten fatsoenlijke arbeidsomstandigheden naleven zoals 
die zijn vastgelegd door de ILO (International Labour Organisation) en werken op een transparante en 
democratische werkwijze. 

 Milieucriteria: De boeren, coöperaties en plantages moeten voldoen aan milieueisen. Bepaalde 
bestrijdingsmiddelen zijn verboden, er zijn eisen voor afval- en waterbeheer, voor energiegebruik en 
producenten moeten aantonen dat zij zo min mogelijk kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Schade aan 
gebieden met hoge ecologische waarde moet worden voorkomen. 

 
Leefbaar loon / leefbaar inkomen 
Een leefbaar loon, dat zou iedere boer en werknemer moeten verdienen die zich in het zweet werkt om ons te 
voorzien van bloemen, kleding, bananen of welk ander product ook. Met een leefbaar loon bedoelen we dat iemand 
in zijn basisbehoefte kan voorzien. Dit houdt in dat iemand bijvoorbeeld voldoende voedsel, kleding en scholing kan 
bekostigen en daarnaast ook een financiële buffer kan opbouwen. 
 
Er zijn verschillende redenen waarom er een te laag minimumloon is. Het komt vaak door een gebrekkige wetgeving 
en niet goed functionerende arbeidsinspecties. Hier in Nederland kennen we bijvoorbeeld loononderhandelingen, 
die kennen ze vaak in armere landen niet. Bovendien is een grote reden voor een te laag minimumloon de 
internationale markt die altijd op zoek is naar het goedkoopste aanbod om de concurrentie met andere producten 
aan te kunnen. Hierdoor wordt er vaak gekort op de lonen van boeren en arbeiders. Fairtrade verbetert de situatie 
van arbeiders stap voor stap. 
 
Hoe bereken je wat een leefbaar loon is? 
Uiteraard ligt dit voor elk land en zelfs per regio anders. De kosten van de basisbehoeften worden in kaart gebracht 
en vervolgens wordt berekend wat een leefbaar loon is. Een groep experts houdt zich hiermee bezig. Zo werken we 
samen naar een wereld waar iedereen op een normale manier rond kan komen van zijn/haar inkomen. 
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Leefbaar inkomen vs. leefbaar loon 
Het is goed om te weten dat een leefbaar inkomen iets anders is dan een leefbaar loon: een leefbaar loon heeft 
betrekking op iemand die in loondienst werkzaam is. Een leefbaar inkomen geldt daarnaast ook voor zelfstandigen 
zoals een koffieboer met een eigen koffieboerderij. Zijn inkomen kan uit verschillende activiteiten bestaan, waarbij 
hij naast de productie van zijn koffie ook wat verdient aan zijn vee, het verbouwen van andere gewassen of het 
maken van honing. 
 
Ter inspiratie: Op weg naar een leefbaar inkomen voor alle koffieboeren - Fairtrade Original 
 
Duurzame tips voor in je dagelijks leven 
 
Leef Bewust 
Ga bewuster om met je leven. Neem vaker de fiets, reken uit hoeveel water je verbruikt op een dag, kies vaker voor 
energiezuinige apparaten (Label A), of trek een trui aan in plaats van de verwarming hoger te zetten. Uiteindelijk is 
het belangrijk dat je bewuster wordt van dagelijkse rituelen en observeert hoe deze rituelen iets duurzamer zouden 
kunnen. 
 
Let op je Koopgedrag 
Voor je met de ‘nieuwste trend’ meegaat, kijk eerst naar je eigen spullen. Let wat vaker op je koopgedrag, heb ik dit 
echt nodig? Of ligt er thuis iets wat je kan hergebruiken. Het helpt ook om je uit te schrijven voor reclamefolders 
(ook via de mail), dan zijn er minder prikkels en impulsen om nieuwe dingen aan te schaffen. Of ga vaker upcyclen in 
plaats van iets nieuws kopen. 
 
Kies vaker Fairtrade 
Fairtrade zet zich in voor boeren, werknemers en het milieu! Door vaker Fairtrade producten te kopen, voeg je 
daarom iets toe aan een duurzame en eerlijke wereld. In elke supermarkt vind je Fairtrade producten, van A-merk 
tot huismerk. Je kunt kiezen uit Fairtrade bananen, koffie, thee of chocolade maar ook noten, sap, ijs, rijst en wijn. Er 
zijn meer dan 10.000 Fairtrade producten in Nederland!  
 
Koop Tweedehands 
Als je toch iets nieuws nodig hebt, zijn tweedehandswinkels of kringloopwinkels altijd een optie. De producten in een 
(online) tweedehandswinkel zijn vaak goedkoper en je geeft ze een tweede kans. De kwaliteit is in het algemeen ook 
goed. Of organiseer een kledingruil met vrienden. Als het product daar niet te vinden is, kan je het kopen van 
duurzaam materiaal. Zoals bamboe tandenborstels. Loop een keer door een WAAR of Wereldwinkel heen, daar 
hebben ze allemaal soorten producten die Fairtrade zijn en duurzaam.  
 
Heel veel plezier met het uitvoeren van het sociaal experiment!  
 
Fairtrade Gemeente campagne 
 

 


