Nieuwsbrief december 2021
Doel en missie van Fairtrade Waddinxveen
Sinds 2015 is Waddinxveen een Fairtradegemeente. In gemeenten met deze eervolle titel werken gemeente, inwoners,
winkeliers, bedrijven en organisaties (zoals kerken, moskeeën, scholen en sportclubs) samen aan één doel: het
verkopen en gebruiken van producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu en die tegen een eerlijke prijs
zijn verhandeld. Fairtrade wil een brug slaan tussen duurzaam produceren en bewust consumeren. Vandaar ons
motto: Koop fair en duurzaam.
Meer weten? Kijk op www.fairtradewaddinxveen.nl

ACTIVITEITEN IN 2021
Ondanks de coronabeperkingen van dit afgelopen jaar kunnen we toch terugzien op een jaar met de nodige
activiteiten. Het was soms improviseren maar toch. Er is genoeg gebeurd om aandacht te vragen voor onze
belangrijkste doelstelling, in zijn algemeenheid geformuleerd “een leefbaar loon” voor iedereen, niet alleen in de
ontwikkelingslanden maar ook in ons eigen superrijke land. We hebben we dat dit jaar gedaan via;
FAIRTRADE HORECA FIETS-EN WANDELTOCHTEN
In de week van 8-16 mei wapperde de Fairtrade vlag weer voor
het gemeentehuis van Waddinxveen. Dit om aandacht te vragen
voor de Fairtradeweek met als centraal thema de Horeca. De
werkgroep Fairtrade Waddinxveen heeft hierbij de
Waddinxveense Horeca een steuntje in de rug gegeven.
Alhoewel er maar 4 echte Fairtrade restaurants in Waddinxveen
zijn t.w. Easy Dinner, Easy Italy, de Landerij en Bastiaan, hebben
we besloten om het maar wat breder te trekken om Fairtrade
producten wat beter onder da aandacht te brengen. Dit hebben
we gedaan met 2 wandeltochten en een fietstocht langs de
mooiste plekjes van Waddinxveen en een aantal Waddinxveense Horecagelegenheden. Deze bedrijven konden dat
dan naar eigen inzicht invullen, uiteraard binnen de Coronamaatregelen die toen golden. Dit kon het afhalen van
een ijsje of een Koffie-to-Go zijn, een afhaalmenu of een lunch, diner of drankje op één van de terrassen. Bij alle
deelnemende Horeca was een kleine attentie beschikbaar waarmee we aandacht vroegen voor Fairtrade
producten.
DUURZAAMHEIDSCOMPETITIE WADDINXVEENSE SPORTVERENIGINGEN
Tijdens het Sportcafé op 24-09-2020 is het Sportakkoord
ondertekend door ca 50 verenigingen en organisaties in
Waddinxveen. Bij dat evenement heeft de Werkgroep Fairtrade
Waddinxveen een bijdrage van 750 euro ontvangen voor het
opzetten van een duurzaamheidscompetitie tussen de (sport)
verenigingen in Waddinxveen. Doel hiervan is om het gebruik
van Fairtrade producten te stimuleren en duurzaam beleid in
zijn algemeenheid te bevorderen. Energiegebruik, gezondheid
en afval, zijn hierbij speerpunten, waarmee eveneens kan
worden gescoord. De door de vereniging gerealiseerde nieuwe maatregelen t.o.v. het referentiejaar konden
worden getoetst aan een bijgevoegde scorelijst. Gedurende 3 jaar wordt een winnaar uitgeroepen die de cheque
t.w.v. 750 euro en de daarbij behorende wisseltrofee ontvangt uit handen van de verantwoordelijke wethouder.
Uitvoering is in handen van de werkgroep Fairtrade Waddinxveen. Vanwege de Coronapandemie, die voor veel
verenigingen een totaal afwijkend beeld zou hebben gegeven, is ervoor gekozen het seizoen 2018/19 als eerste

referentiejaar te gebruiken en in afgelopen jaar te starten met deze competitie. Eerste pogingen hiertoe vond
teleurstellend weinig weerklank. Overwogen is om een iets andere opzet te kiezen en in 2022 een nieuwe poging te
wagen met hopelijk een wat positiever resultaat.
WADCULTUREEL
Op een drukbezocht WadCultureel was de werkgroep
Fairtrade Waddinxveen aanwezig met een Fairtrade
proeverij. Dit evenement is georganiseerd in
samenwerking met de Rotary, die hun foodcar daarvoor
aan ons beschikbaar hebben gesteld. In deze car konden
diverse Fairtrade producten worden geproefd; koffie,
thee, gebakken banaan, ananas en vruchtensap. We
kunnen terugkijken op een geslaagd evenement met veel
"proevers". Deze mensen hebben via vrijwillige bijdragen
ruim 225 euro bijgedragen voor de Duofiets van
Fietsmaatjes/Palet Welzijn, waarvoor de Rotary geld
inzamelde tijdens Wadcultureel.
DE POPSCHOOL DEELNEMER FAIRTRADE WADDINXVEEN
De Popschool aan de Passage is deelnemer geworden in Fairtradegemeente
Waddinxveen. Op 15 oktober tekenden eigenaar Erik Kooijman en Dirk Lont, voorzitter
van de werkgroep Fairtrade, een verklaring. Daarna werd de deelnemerssticker naast de
deur geplakt. De Popschool is er voor mensen, jong en oud, die een instrument willen
leren spelen of die beter willen worden als muzikant. Er is aanbod voor piano, keyboard,
gitaar, drums en zang. Ook kunnen er opnamen worden gemaakt in een professionele
studio. Kooijman vertelde daarbij dat de belangstelling is toegenomen na de strenge
coronaregels. “En er wordt behoorlijk wat koffie en theegedronken, ook door wachtende
ouders. Ik raakte daarover aan de praat met de vader van drie leerlingen die ook
ambassadeur van Fairtrade is. En toen dacht ik: het past bij mijn school om eerlijke
producten te schenken”, Fair en duurzaam. De werkgroep Fairtrade is blij met de nieuwe
deelnemer. Duurzame ontwikkeling is van belang. Producten moeten worden gemaakt en verhandeld met respect
voor het milieu, mensenrechten, veiligheid en arbeidsomstandigheden en zeker niet door kinderen. Producten met
het keurmerk Fairtrade/Max Havelaar hebben een eerlijke prijs. Dat is de basis voor een leefbaar inkomen en
investeringen. Zo krijg je ontwikkeling en voorkom je kinderarbeid. Kinderen moeten naar school en misschien
uiteindelijk wel naar een popmuziekschool omdat muziek, cultuur een essentieel onderdeel is van hun opleiding en
vorming.
SCHOLINGSBIJEENKOMST REGIO WERKGROEPEN
Op woensdag 6 oktober is op uitnodiging van de werkgroep
Fairtrade Bodegraven- Reeuwijk een bijeenkomst georganiseerd
met de regionale werkgroepen uit het Groene Hart. Plaats van
samenkomst het thuishonk van Patrick Roest in Lekkerkerk. Naast
kennismaken met de “medestrijders” in de regio is er intensief van
gedachten gewisseld over het hoe, wat en waarom van Fairtrade en
dan met name hoe je consumenten, bedrijven, organisaties en
overheden kunt stimuleren Fairtrade producten te kopen (en te
verkopen). Inleiding van deze dag werd gegeven door Bert Jongert van Fairtrade Nederland met een uitvoerige

presentatie over het Fairtrade gedachtengoed. De insteek is eigenlijk heel eenvoudig en samen te vatten in; EEN
LEEFBAAR LOON VOOR IEDEREEN. Eem duidelijke boodschap. Willen we dat niet allemaal?
HOSPICE DEELNEMER FAIRTRADE WADDINXVEEN
Het hospice in Waddinxveen is deelnemer geworden in
Fairtradegemeente Waddinxveen. Op 3 november tekenden
directeur Marianne Boone en Dirk Lont, voorzitter van de
werkgroep Fairtrade, een verklaring. Daarna werd de
deelnemerssticker bij de ingang van het hospice geplakt.
“We waren al langer van plan om deelnemer te worden, maar
corona stond in de weg. Dat gold ook voor de Goudse vestiging
van onze organisatie”, aldus Marianne Boone. In haar terugblik
vertelt zij over de gevolgen van corona: enerzijds onzekerheid,
afstand en anders werken, anderzijds veel aandacht voor elkaar
en ongekende betrokkenheid. We steunen op veel en zeer
betrokken vrijwilligers, maar helaas zijn er ook die moesten
stoppen gezien hun kwetsbaarheid of die van hun naasten. “De
band met gasten en vrijwilligers is groot. Voor beide voelt het hospice als een thuis ”Koken met eerlijke producten”
is een belangrijk thema. Voorzitter Lont is blij met de nieuwe deelnemer. Hij vertelde dat fairtrade producten
gemaakt worden met respect voor milieu en arbeidsomstandigheden en een minimumprijs hebben plus een
premie voor bijvoorbeeld een school of ziekenhuis.
SAMEN THEE MOMENT IN 2E FAIRTRADEWEEK 2021
In de tweede Fairtrade week van 2021 was er speciale aandacht
voor thee. Dit is gedaan via een actie met gratis speciale Fairtrade
theezakjes, die verkrijgbaar waren bij de receptiebalie van het
gemeentehuis, het Coenecoop college, de Popschool en de
Waddinxveense Fairtrade restaurants; de Landerij, Easy Dinner,
Easy Italy en het Anne Frank Centrum. Met een mooie
zelfgemaakte foto van een SAMEN-THEE-MOMENT, waren
heerlijke Fairtrade Thee Pakketten te winnen. Een topper waarbij
de theezakjes gretig aftrek vonden.

FAIRTRADE HIGH TEA VOOR SENIOREN IN ANNE FRANK CENTRUM
Op 3 november was er weer een door Palet Welzijn
georganiseerd evenement voor senioren in het Anne Frank
Centrum. Een eerste poging sinds Corona met Fairtrade thee en
koffie en heerlijke zelfgebakken Fairtrade lekkernijen uit eigen
keuken van het AFC. De High-Tea werd opgeluisterd met een
optreden van Maskerade met de voorstelling "Fabriekskinderen".
Dit optreden bestond uit een aantal filmpjes gecombineerd met
liveoptredens over kinderarbeid in de kledingindustrie,
geïnspireerd op de boeken van Jacob Cremer. De voorstelling
werd afgesloten met een interview met de eigenaar van Greenfield, een bekende kledingwinkel in Waddinxveen
met 3 vestigingen. Thema van dit interview was waar je als klant op moet letten bij de aanschaf van Fair en/of

Duurzaam geproduceerde kleding. Heel verhelderend voor de deelnemers van de High-Tea om te zien en te horen
wat daar speelt. Het evenement werd afgesloten met een kleine verloting van drie Fairtrade chocoladeproducten.
De repen vielen bij de uiteindelijke winnaars heel erg in de smaak. Een klein maar fijn evenement met 20
deelnemers, dat hopelijk in de volgende Fairtrade weken weer een vervolg op een wat groter schaal zal krijgen.

FAIRTRADE CHOCOLADELETTERS VERSIEREN OP HET GOUWEPLEIN
Er waren grote plannen voor de laatste maand van het jaar
waarvoor samenwerking was gezocht met de winkeliers van het
Winkelcentrum Gouweplein en het organisatiebureau YP-events
uit Boskoop dat de activiteiten op het Gouweplein verzorgt.
Fairtrade was daarbij als leidend thema gekozen. Helaas gooide
Corona weer het spreekwoordelijke roet in het eten en moesten
we ons beperken tot een acte-de- présance bij het versieren van
de Fairtrade chocoladeletters op Promenade 10, de voormalige
winkel van Tim Shoes, Er werd gewerkt in blokken, waarvoor
kinderen moesten al zijn aangemeld. Een geweldig evenement
met veel te veel inschrijvingen en daarom ook een fiks aantal
teleurgestelde kinderen.
KERNTHEMA’S VOOR 2022
Onze activiteiten in 2022 zullen sterk bepaald worden door de verdere maatregelen betreffende het Covid virus. Dit
bepaalt in feite de speelruimte die we hebben. Na de winkeliers van het Gouweplein en de OPW zullen komend
jaar nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht om Fairtrade beter en breder op de kaart te zetten. Onze
zoektocht naar nieuwe ambassadeurs en leden van de werkgroep zullen we continueren waarbij jonge mensen met
de nodige vaardigheden op de sociale media boven aan de lijst staan. De verlenging van de titel Fairtrade gemeente
Waddinxveen staat voor het eerste kwartaal van dit jaar gepland. Daarnaast zullen we ons met name richten op
activiteiten in de Fairtrade weken, WadCultureel en op het Gouweplein om aandacht te vragen voor Eerlijke Handel
waarbij Faire en Duurzame kleding een belangrijk kernthema zal worden. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen staat een regionaal Fairtrade Symposium gepland op 17 februari in het Huis van de
Stad in Gouda. Hier hopen we bestuurders, (nieuwe) raadsleden, ambtenaren, Fairtrade ondernemers en
geïnteresseerde burgers bijeen te brengen voor het gezamenlijk uitstippelen van een route naar een Faire en
Duurzame toekomst.

