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Missie

Het bevorderen van eerlijke handel, in hoofdzaak door de exploitatie van Wereldwinkels. 
Wereldwinkels zijn inspirerende winkels met authentieke en originele producten uit 
verschillende culturen. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de producten zijn 

geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. Wereldwinkels steunen 

met hun handel de producenten bij het opbouwen van een behoorlijk bestaan
en ijveren voor een betere markttoegang van producenten uit de armste 

ontwikkelingslanden. In samenspraak met andere organisaties nemen Wereldwinkels 
waar nodig politiek stelling.



Definitie Fairtrade

• Fairtrade staat voor een gelijkwaardige manier van handel 

drijven, met respect voor  mens en milieu

• Fairtrade Kerk  is een deelinitiatief van de Fairtrade gemeente. 

De titel kan verkregen worden wanneer een kerk Fairtrade 

zichtbaar ondersteunt, middels producten, communicatie en 

activiteiten.



Beoordelingsrapport Heilig Hart naar Fairtrade kerk

Algemene beoordeling

De titel Fairtrade Kerk is een mooi cadeautje voor het 125 jarig bestaan en 

de kroon op het werk van de Heilig Hart Kerk. De commissie is onder de 

indruk van inspanningen voor fairtrade... 

De initiatiefnemers van de Fairtrade Kerk campagne hopen dat de kerk dit 

enthousiasme vast wil houden. 

De kerk wordt wel uitgedaagd om zich (nog meer) in te spannen voor de 

communicatie over fairtrade. …aandacht voor eerlijke handel. Op deze 

manier kan de Heilig Hart Kerk ook in de toekomst andere kerken en 

inwoners van Maarssen inspireren om zich uit te spreken voor fairtrade. 

Kortom: gefeliciteerd met dit mooie resultaat en wij hopen dat jullie 

blijven werken aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van 

boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Veel succes! 

Namens de stuurgroep Fairtrade Gemeenten: Huub Jansen (voorzitter), 

Mélinda Choo, Tabe Jorritsma, Carla Kivits en Jochum Veerman.
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Een stukje van Christijn’s reisverslag

Hoi allemaal,

Ik ben met twee consultants van Fair Trade Original en zes wereldwinkeliers op reis in Zuid Afrika. We zien hier 

erg veel dingen en een paar ervan wil ik graag met jullie delen.

Een land waarin twee werelden naast elkaar leven. Een luxe blank leven (in mijn ogen luxe) en 

een ' zwart' leven, waar je maar moeilijk echt een beeld van krijgt.

Gisteren waren we op een plek die zeer inspirerend was. Een gemeenschapshuis inclusief crèche en 

naschoolse opvang. Er worden veel activiteiten voor de kinderen van de arbeiders georganiseerd. Dit 

gemeenschapshuis is opgezet op aanvraag van de arbeiders zelf en betaald met geld afkomstig uit 

het fairtrade fonds. Iedere organisatie die met Fair Trade Original samenwerkt ontvangt een extra 

premie. Hier kan je zo goed zien dat fairtrade echt helpt!

Het initiatief is gekomen van een moeder die zag dat de kinderen maar een beetje liepen te 

vervelen als hun ouders aan het werk waren. Ze begon gewoon in haar garage. Hier waren zowel de 

ouders als de kinderen zeer enthousiast over. Het management van de organisatie (Carmien thee) zag hoe goed 

dit werkte, goed voor de kinderen. Dat de kinderen iets hadden om naar uit te kijken. Opgebouwd naar een 

crèche voor kinderopvang. Een programma voor naschoolse opvang. Sportevenementen. Een zang en dans 

groep. Op deze manier merken de kinderen dat er aandacht voor hen is en dat ze zelf kunnen 

werken aan hun toekomst. Ze leren ook plannen maken. Dat waren ze eigenlijk nooit gewend. 

Hun ouders ook niet. Want er moest gewoon gewerkt worden om geld te verdienen om te kunnen leven. 

Dat was het. Toekomstplannen maken zat er gewoon niet in…
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VRAGEN?



Draag fairtrade een warm 

hart toe en gebruik deze 

producten!


