Waddinxveen is sinds 2015 ‘Fairtradegemeente’. In zo’n gemeente werken inwoners,
winkeliers, bedrijven en organisaties (zoals kerken, moskeeën, scholen en sportclubs) samen
aan één doel: het verkopen en gebruiken van producten die gemaakt zijn zonder
kinderarbeid, met respect voor mens en milieu en die tegen een eerlijke prijs zijn verhandeld.
Producten die je herkent aan het logo ‘FAIRTRADE’. Zo kun je via je boodschappen bijdragen
aan een eerlijke en duurzame wereld. Vandaar ons motto: Koop fair en duurzaam. Meer
weten? Kijk op fairtradewaddinxveen.nl.
Inmiddels is bekend dat de titel weer voor 2 jaar, 2019-2020, is verlengd. In deze nieuwsbrief
blikken we terug op het afgelopen jaar. We hopen u van nu af aan jaarlijks via een
nieuwsbrief te kunnen informeren omtrent onze activiteiten en de voortgang die in het
voorgaande jaar is geboekt.

2018 is voor ons wel een spannend jaar geweest omdat we met een minimale bezetting van
de werkgroep voor de uitdaging stonden om de Fairtrade titel ook aan het eind van het jaar
te kunnen continueren. Dat is met de nodige moeite wel gelukt. Naast de afvallers,
waaronder de wereldwinkel - een pijnlijk verlies – is het ons toch gelukt om een beperkt
aantal nieuwe deelnemers te kunnen scoren, waarmee wat deelnemers betreft, net aan de
minimum eisen kon worden voldaan zoals in het juryrapport van 2018 is te zien. Een
overzicht van deze bedrijven en instellingen kunt u vinden op onze site. Met name in de
categorieën non-food en sport & recreatie zijn we naarstig op zoek naar nieuwe deelnemers
om aan de gestelde criteria te kunnen blijven voldoen.

Activiteiten 2018
Bewustwording en verspreiding van het Fairtrade gedachtengoed zijn belangrijke aspecten
in de activiteiten. Een nieuw element hierin was het optreden van Theatergroep Maskerade.
In zelfgeschreven uitvoeringen met toneel en muziek verbeeldt de groep thema’s die raken
aan het gedachtengoed van Fairtrade. Dit partnerschap wordt voortgezet. Ook heeft de
werkgroep in 2018 zelf de nodige activiteiten ondernomen en daarnaast ondersteund door
samenwerking met partners en deelnemers.



Deelname braderie Dorpstraat met optreden van Maskerade.
De werkgroep heeft met een eigen kraam op de braderie gestaan. Maskerade heeft
tweemaal opgetreden met een thema gerelateerd aan Fairtrade, namelijk kinderarbeid.



Waddinxveen Wandelt inzake Avondvierdaagse
In samenwerking met de organisatie Waddinxveen Wandelt werd gezorgd voor een
‘Fairtrade versnapering’ voor de deelnemers aan de Avondvierdaagse.



Tijdens de Fairtrade weken in mei en november zijn in samenwerking met Palet Welzijn
respectievelijk een lunch en een diner aangeboden voor senioren met als basis regionale
en Fairtrade producten. Het diner werd daarbij opgeluisterd door een optreden van
Maskerade. De bediening bij beide gelegenheden was in handen van leerlingen van het
Coenecoop College, een van de deelnemende Fairtrade organisaties. Daarnaast heeft
Fairtrade deelnemer Easy Diner in deze weken een Fairtrade Diner op de kaart gezet,
waar veel klanten op af kwamen en wat daarom vast ijkpunt zal worden tijdens
toekomstige Fairtrade weken. De werkgroep heeft dit ondersteund met een artikel en
een advertentie in het Hart van Holland.



In gesprekken met Gemeente Waddinxveen is er kennisgemaakt met de nieuwe
burgemeester en de betrokken wethouder, onder andere over het promoten dat
Waddinxveen een Fairtradegemeente wil zijn en blijven. Tevens is met ambtenaren
overlegd om deel te nemen in activiteiten van de gemeente en de gezamenlijke opzet
van nieuwe activiteiten. Daarnaast is de aanvraag voor de titel Fairtrade voor de jaren
2019 en 2020 door de werkgroep voorbereid. In publicitair opzicht heeft de werkgroep
een bijdrage geleverd aan de ‘Themapagina Duurzaamheid’ in Hart van Holland in de
maanden januari, mei en september.
Eveneens is tijdens de Fairtrade week in het najaar de Fairtrade vlag gehesen voor het
gemeentehuis. In de toekomst zal deze vlag altijd gedurende de Fairtrade weken de
entree van het gemeentehuis sieren om extra aandacht te vragen voor de wereldwijde
Fairtrade beweging, die in Nederland 85 deelnemende gemeentes telt.



Op breed gebied is gewerkt aan de verdere bewustwording van de inwoners van
Waddinxveen, Gesproken is met vertegenwoordigers van het Coenecoop College om te
bezien welke mogelijkheden er zijn om leerlingen bekend te maken met de Fairtrade
principes en doelstellingen. Daarnaast zijn mogelijkheden onderzocht om deel te nemen
aan projecten van het Coenecoop College en is gewerkt aan regionale samenwerking om
Fairtrade breder onder de aandacht te brengen. Tijdens een RTW interview en één van
de periodieke sportcafés is informatie gedeeld voor en over de sportverenigingen. Voor
‘Vrouwen van Nu’ is een presentatie verzorgd over fair en duurzaam. Dit laatste in
samenwerking met de werkgroep Duurzaam Waddinxveen (thans WaddGroen)



Werven van nieuwe deelnemers vergt elk jaar weer veel van onze aandacht. Op diverse
fronten zitten we (te) krap in ons jasje om blijvend aan de gestelde Fairtrade criteria te
blijven voldoen. Met name in de Non-food sector en de recreatie zijn we naarstig op zoek
geweest naar nieuwe deelnemers. Voor de concrete invulling hiervan heeft de
werkgroep een aantal ideeën ontwikkeld op deelnemers te gaan werven. Een van de
methodes is een branche-gewijze aanpak. Als eerste is gestart is met een verkenning
naar de haalbaarheid van een project om samen met de gemeente binnen de sportclubs
Fair, Gezond en Duurzaam te stimuleren.



Bij diverse gelegenheden is via een persbericht publiciteit over Fairtrade gegeven; Bij de
komst van nieuwe deelnemers en de uitreiking van de raamsticker ‘Deelnemer aan
Fairtradegemeente Waddinxveen. Het afgelopen jaar is “Fair Vision” als eerste
Waddinxveense internetwinkel aan ons deelnemersbestand toegevoegd. Ook rond de
activiteiten in de Fairtrade weken in mei en oktober en het hijsen van de Fairtrade vlag
door wethouder Atzema (Duurzaamheid) in november heeft de pers ons kunnen vinden.
Tevens is hard gewerkt verbeteren van de opzet van onze website en het actualiseren en
actueel houden van de inhoud.

Activiteiten 2019
In grote lijn zullen de activiteiten uit 2018 op herhaling gaan. Die worden zoveel mogelijk in
de twee (landelijke) Fairtrade weken geconcentreerd, in samenwerking met deelnemers en
partners. Deelnemers die daaraan willen meedoen kunnen zich melden.
We blijven meeliften op evenementen, zoals een braderie en de avondvierdaagse. We
hopen Fairtrade in te passen in een sportief duurzaamheidsproject in de sportsector.
Theatergroep Maskerade zal dit jaar thema’s uit de Max Havelaar van Multatuli over het
voetlicht brengen

