
 
 
 

Nieuwsbrief Kernteam Fairtrade Waddinxveen 
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.  

TERUGBLIK 2022 
Titel verlenging Fairtrade gemeente Waddinxveen 
Onze eerste uitdaging in het nieuwe jaar was het verlengen van de titel Fairtrade gemeente. 
Toch een lastige klus omdat de eisen voor een groter groeiend Waddinxveen zwaarder waren 
geworden en de SDG’s (Duurzame ontwikkelingsdoelen)  als 6e criterium werden opgevoerd. 
Met name dat laatste heeft ons wel wat hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk zijn we daar toch in 
geslaagd via het voorbereiden van een wijk/straatgerichte “pilot energiebesparing” als 
uitvoering van een aantal  gemeentelijke doelstellingen zoals die zijn neergelegd in het 
Koersdocument Duurzaam Waddinxveen. De voorbereidingen van deze pilot zijn inmiddels in 
volle gang en we gaan  daar begin 2023 mee  starten. Daarmee is de titel tot 2024 veiliggesteld.   

Fairtrade symposium Huis van de Stad Gouda 
Het jaar had moeizame start met veel organisatorische problemen rond Covid.  Na herhaaldelijk 

uitstel was het 12 mei  zover. Een 
regionaal Fairtrade symposium met 
ruim 80 deelnemers en professor Rob 
Tulder als gastspreker in de plenaire 
sessie. Daarnaast deelsessies over 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, 
het belang van Fairtrade in de 
duurzaamheidsagenda, Leefbaar Loon, 
SDG’s in je bedrijf en een aantal 
inspirerende verhalen van Fairtrade 
deelnemers uit de regio. Een breed 
palet aan onderwerpen waarvan de 

conclusies aan het eind van de bijeenkomst  met elkaar werden gedeeld. Inspirerend voor alle 
aanwezigen en helaas te weinig belangstelling  uit Waddinxveen. 



 
 
 
Fairtrade week: 7-14 mei. 

In de afgelopen 2 jaar is de samenwerking  met onze 
regionale Fairtradepartners uit het Groene Hart 
steeds  sterker geworden. We streven naar een  
meer gezamenlijke aanpak in de Fairtradeweken. 
Naast de vlag op het gemeentehuis en een 
advertentie in Hart van Holland  is er in de regio een 
poster&flyer actie georganiseerd om aandacht te 
vragen voor “Leefbaar Loon en Leefbaar Inkomen” 

voor boeren producenten en hun werknemers in ontwikkelingslanden, het kernthema van onze 
Fairtrade organisatie.  

Wadcultureel.  
Zaterdag 10 september was er een nieuwe editie van 
Wadcultureel. Ook hier was het kernteam Fairtrade 
Waddinxveen samen met de Rotary weer vertegenwoordigd 
met de Foodcar. Hier kon men gratis kennis maken met een 
aantal Fairtradeproducten. Daarnaast kon men met de 
verhalenverteller Hans Rek op reis in een interactief Fairtrade 
spel.  Ook presenteerde Hans Ros een scala aan planten uit de 
Waddinxveense Gezonde Moestuin aan de Jacob Catslaan waar 
men overigens te allen tijde welkom is om een paar uurtjes te 
hobby-tuinieren. Tevens  was er weer een mogelijkheid om 
Fietsmaatjes Waddinxveen  te ondersteunen via een vrijwillige 
bijdrage voor de proeverij van onze Fairtradeproducten. Een 

kleine aanzet tot de aanschaf van een derde DUO-fiets, die hoog nodig is om aan de vraag te 
kunnen voldoen.  

2e Fairtradeweek  29 oktober-6 november  
Tijdens deze week van 29 oktober t/m 6 november 
organiseren Fairtrade Gemeenten tal van activiteiten om 
aandacht te vragen voor Fairtrade. In deze editie deden we 
dat met een wedstrijd  voor het ontwerp van een Tony 
Chocolony Wikkel. 
200 ontwerpbladen zijn uitgezet via de Waddinxveense 
Fairtradescholen; de Koning Willem Alexander school, de 
Regenboog, de Kardinaal Alfrink school en CBS TOV. 

Eveneens kon een ontwerpblad opgehaald  en geleverd bij de bibliotheek Als prijs had  het 
kernteam Fairtrade Waddinxveen een paar lekkere Tony’s beschikbaar heeft gesteld. De drie 



 
 
 
prijswinnaars zijn nog  extra in het zonnetje gezet tijdens een mooie maar bescheiden 
plechtigheid in Cultuurhuys de Kroon.   
 
Filmopnamen Fairtrade deelnemers.  

Bij drie Fairtrade-deelnemers zijn  opnames 
gemaakt waarin zij vertellen wat hun motivatie 
is Fairtrade-deelnemer te worden. Het betreft  
Supermarkt PLUS, het HOSPICE en restaurant 
de LANDERIJ. Deze exercitie is en opzet naar 
volgende jaren waarin we filmpjes van al onze 
deelnemers hopen te maken. Het is een 
middel om via websites en sociale media  
aandacht te vragen voor onze Fairtrade 

doelstellingen.   

VOORUITBLIK 2023 
Wat kunt u van ons verwachten in het nieuwe jaar?  Veel durf ik wel te zeggen. 

1) We beginnen het eerste kwartaal  met de Pilot Energiebesparing per wijk of straat. Doel 
is om bewoners via gericht onafhankelijk advies te helpen met het besparen van energie 
voor verwarming. Naast het op weg helpen van de bewoners hiermee, hopen we ook te 
leren wat mensen – ondanks de hoge energieprijzen belemmert om maatregelen te 
treffen. We beginnen met de Jan Willen Friso weg en hopen, als dit succesvol is door te 
kunnen pakken naar andere wijken van Waddinxveen met woningen met de laagste 
energie labels. 

2)  We zijn bezig met het ontwikkelen van een Fairtrade leskist voor basisschoolleerlingen 
van groep 6-8. Thema is chocolade met daaraan gekoppeld een professionele mini 
workshop chocolade. De uitrol hiervan via de ODMH staat gepland voor 1e kwartaal 
2023. Daarnaast denken we na over een leskist kleding&mode voor het voortgezet 
onderwijs. 

3) Intensivering van de regionale samenwerking met onze Fairtrade partners in het Groene 
Hart met onder andere een regionale Fietstocht naar een door de mooiste plekjes van de 
Fairtrade gemeenten in onze regio.  

4) Voorbereiden en uitvoeren van filmopnames bij de Fairtrade deelnemers in 
Waddinxveen  waarbij we hopen te horen wat hun beweegredenen zijn om Fairtrade 
producten te verkopen en wat hun klanten beweegt om Fair en Duurzaam te kopen en 
te consumeren. 



 
 
 
Al met al een ambitieus programma waarvoor we wel wat helpende handen en hersens kunnen 
gebruiken. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen of is dit een onderwerp dat u aanspreekt? 
Neem dan contact op met Dirk Lont, voorzitter van Fairtrade Waddinxveen. Per mail: 
lont.perbal@casema.nl of 0646137158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


