Fairtrade Gemeente
Súdwest-Fryslân
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat
de werkgroep Fairtrade Gemeente
Súdwest-Fryslân het afgelopen jaar
heeft gedaan.

De werkgroep
We hebben afscheid genomen van een aantal leden van de werkgroep. Dit betekende ook dat er
nieuwe leden bijkwamen. Van de aanmeldingen zijn er drie bij de groep gebleven. We gaan weer op
zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Tony, de film
Het verhaal over het ontstaan van Tony’s Chocolonely.
Tien jaar geleden kwamen de journalisten van de
Keuringsdienst van Waarde er achter kwamen dat het flink
mis is in de cacao-industrie. En hun manier om dit te willen
veranderen. Mede-oprichter van Tony’s Chocolonely
Maurice Dekkers was na afloop van de film aanwezig om
vragen van het publiek te beantwoorden. De werkgroep
was aanwezig om Tony’s Chocolonely repen te verkopen.
Een mooie samenwerking met CineSneek die uiteraard ook
Fairtrade is.

Regiobijeenkomsten Noord
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland wil dichterbij de mensen komen. Daarom organiseren zij
regiobijeenkomsten. Regio Noord bestaat uit de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 31 maart
was de eerste bijeenkomst bij gemeente Groningen. Hier hebben we kennis gemaakt met Anneke
Lindeman van de Noordelijke Thematafel Fair Trade. Zij is betrokken bij de campagne Het Faire
Noorden, met als doel eerlijke handel via de horeca te stimuleren en te promoten op basis van de
principes van Fairtrade. Flairtje, waarover later meer, is hier een voorbeeld van. Deze
bijeenkomsten zijn twee keer per jaar en inspirerend voor de werkgroep.

De boer op
We vinden het belangrijk dat we als werkgroep beter zichtbaar zijn. En met ondernemers en
consumenten in gesprek te gaan. Daarom hebben we een aantal events bezocht. Zo waren we
aanwezig op de Business Contact Dagen Noord, Lekker Sneek en de Open Dag van de gemeente.

Fairtrade Week
Twee keer per jaar organiseert het campagnebureau
een Fairtrade Week.
De eerste was van 7 tot en met 15 mei. Thema is Op de
koffie bij de buren. Wij gaven hier onze eigen draai aan
door onze buurtgemeenten bij ons op de koffie uit te
nodigen. Dit was ook een mooi moment om Fairtrade
Certificaten uit te reiken.

Van 29 oktober tot 6 november was de tweede
Fairtrade Week. Hier voldgen we de landelijke
actie WIN een jaar lang gratis koffie of thee!
Ditmaal reiken we de Fairtrade Certificaten uit
bij de Pelican Rouge Experience Shop in Bolsward.
En trappen we af met de Flairtje campagne.

Flairtje
Samen met Het Faire Noorden hebben we de horecacampagne
Flairtje in het Noorden gelanceerd. Na een inspirerende
bijeenkomst in juni konden we op vrijdag 28 oktober de campagne
starten bij restaurant Aan de gracht in Sneek. In het Flairtje menu
zijn tenminste drie Fairtrade producten en één streekproduct
verwerkt. Doel van Flairtje is het publiek bekend maken met
Fairtrade in de horeca. In onze gemeente zijn vijf deelnemers:
The Wine Club, Royaal Belegd, Lokaal 55, De Kastanje en Aan de
Gracht. Deze eetgelegenheden konden gebruik maken van de
Flairtje promotiematerialen en profiteren van de campagne. De
verkoop van de Flairtje-menu’s was wisselend, maar de
deelnemers waren enthousiast en hebben ons tips meegegeven
voor een volgende keer.

Fairtrade Provincie Fryslân
Als tweede provincie in Nederland mogen we ons nu Fairtrade Provincie noemen. Op 3 november
hebben we dit feestelijk gevierd met bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers van de werkgroepen
uit Fryslân. Ook wij waren erbij.

Sint Maarten
Werkgroeplid Jetteke Otten heeft bij haar zoon in de
klas Fairtrade lampionnen gemaakt. De leerkracht van
groep 6 stond open voor dit initiatief. Naast het
knutselen heeft zij les gegeven over wat Fairtrade is
en waarom dit belangrijk is. De kinderen hebben
mooie lampionnen gemaakt. De wethouder ging bij de
klas op bezoek met Fairtrade-goodies. Deze actie
heeft gezorgd dat de school gaat kijken hoe ze
Fairtrade een plaats in het onderwijspakket kunnen
geven.

Resultaat 2016
Het afgelopen jaar hebben 12 nieuwe bedrijven organisaties het Fairtrade Certificaat gekregen.
Royaal Belegd mag zich vanaf nu Fairtrade Restaurant noemen.

Nieuwe vrijwilligers
Ken jij mensen die zich willen inzetten voor Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân? Wij zijn op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten voor Fairtrade Gemeente.
De lokale werkgroep:
 Bestaat nu uit zes leden, maar kan wel versterking gebruiken.
 Heeft 1 x per maand overleg.
 Gaat op zoek naar bedrijven, winkels, organisaties die Fairtrade producten willen gaan
gebruiken en/of verkopen.
 Controleert of bedrijven, winkels, organisaties nog steeds Fairtrade zijn.
Als lid






van de werkgroep verwachten wij van jou dat je:
Affiniteit met Fairtrade hebt
Makkelijk contacten legt
Zelfstandig kunt werken
Ongeveer 6 uur per week beschikbaar bent
In de gemeente Súdwest-Fryslân woont en/of werkt

Wij zijn op zoek naar:
 Secretaris
 Communicatie/PR medewerker
 Iemand die bedrijven en organisaties benadert om Fairtrade te worden
 Iemand die bedrijven en organisaties controleert of ze nog steeds Fairtrade zijn
 Iemand die een combinatie van deze functies wil uitvoeren
Wij bieden jou:
 Een leuke klus voor een periode van minimaal een jaar
 Kans om werkervaring op te doen
Ben jij of ken jij iemand die geïnteresseerd is om lid te worden van de lokale werkgroep? Neem dan
contact op met Peter Dijkstra, projectleider Fairtrade Gemeente, via telefoonnummer 14 0515 of
fairtrade@sudwestfryslan.nl.

Bezoek ook onze facebookpagina Fairtrade
Gemeente Súdwest-Fryslân

