
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
Speciaal voor onze supporters maken we een 
nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te 

houden van de vorderingen van de campagne 
Lochem Fairtrade. 

Stichting Lochem Fairtrade Juni 2017 

Lochem Fairtrade kijkt vooruit naar de landelijke campagne 
 

WIST JE DAT… 
 

• Eind 2016 6.519.892 mensen in 

een Fairtrade Gemeente 

woonden? 

• Het aantal huishoudens dat 

weleens fairtrade producten 

koopt in 2016 steeg van 66% naar 

69%? 

• Er in het jaar 2016 10 nieuwe titels 

voor Fairtrade Gemeenten zijn 

uitgereikt? 

• De omzet van fairtrade producten 

in 2015 steeg naar €242 miljoen 

euro? 

Met 73 fairtrade gemeenten en 

2 provincies is inmiddels 40% van ons 

land ‘binnen’. Vandaar de oproep van 

oud-Tweede Kamer-voorzitter Jeltje 

van Nieuwenhoven bij het behalen 

van de Haagse titel Fairttrade 

Gemeente om het hele land fairtrade 

te maken. 

Minister Ploumen van Ontwik-

kelingssamenwerking had daar wel 

oren naar. De landelijke campagne is 

hier op ingesprongen. 

Een voorzichtige stap naar 

samenwerking is nakende tussen 

Stichting Fairtrade Gemeente 

Nederland (FGN) en het Ministerie. 

De samenwerking bestaat uit drie 

verschillende onderdelen:  

• Internationale afstemming 

m.b.t. de criteria voor fairtrade. 

• Nationale samenwerking m.b.t. 

het verwerven van fairtrade 

titels. 

• Opschaling van de campagne. 

Met name het laatste punt is 

dringend. De campagne wordt, 

behalve door vrijwillige bestuurs-

leden en vrijwillige ambassadeurs en 

regioconsulenten, ondersteund met 

slechts één (1) parttime 

medewerkster op het secretariaat 

van de Vereniging Wereldwinkels. 

Om 369 gemeenten fairtrade te laten 

kleuren en vervolgens 12 provincies is 

nog een hele kluif. 

Zolang daarvoor geen financiële 

bronnen aangeboord kunnen 

worden, blijft dat doel vooralsnog 

luchtfietserij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contactgegevens: 

Stichting Lochem Fairtrade 

Van Lutterveltplein 4H 

7241 HN Lochem 

(0573) 46 09 30 

frairtradelochem@gmail.com 

 Meer informatie via: 

www.fairtradegemeenten.nl 

Volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/LochemFairTrade 



 

 

YOU WIN SOME, YOU LOSE SOME 
Natuurlijk blijven wij bezig om meer 

deelnemers bij de lokale Fairtrade 

campagne en bij de EerlijkWinkelen-

route te betrekken. 

Zo hebben we een nieuwe kandidaat en 

dan verliezen we er één. Zo ging de Spar 

in Epse dicht en heeft een nieuwe nog 

niet zijn deuren geopend, ondanks een 

petitie van de Epse bevolking aan de 

gemeenteraad van Lochem. Kranen 

Kerstpakketten verhuisde naar een 

andere gemeente, terwijl Gallery ’05 

kringloopwinkel uit Eefde is gestopt. En 

er is nog geen school of kerk die het 

heeft aangedurfd om de titel 

‘Fairtrade…’ voor de eigen 

gemeenschap aan te vragen. Wel fijn is 

dat Kringloopwinkel 2 Switch in Lochem 

na de noodlottige brand op 1 januari 

2016 opnieuw is gestart in de 

Walderstraat (Eerlijk Winkelen) en dat 

Landgoed Verwolde met de Moesgaard 

en Landgoedwinkel onze gelederen 

gaat versterken. 

EN WE VERWELKOMEN… 
…Sierk Plaat uit Gorssel als zevende 

vrijwilliger in de lokale werkgroep.  

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 
Voor de komende maanden gaan we 

investeren in twee projecten 

We gaan een oproep doen aan de 

wethouder duurzaamheid, Trix van der 

Linden en aan de recreatie ondernemers 

in onze vakantie-vriendelijke gemeente. 

Om, met ons en de stichting Keurmerk 

Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, hotels,  

restaurants en campings over te halen 

het keurmerk Green Key te behalen. 

Daarmee laten deze bedrijven zien dat 

duurzaamheid voor hen hoog in het 

vaandel staat. Bezoekers weten dan 

dat hun wens voor een meer duurzame 

en fairtrade gemeente gedeeld wordt 

en voorop staat. 

 

 

 

Een tweede project is een proeverij, die 

we samen met een landgoedwinkel of 

restaurant zullen organiseren om het 

publiek, inclusief onze fans, kennis te 

laten maken met fairtrade producten, 

die te verwerken zijn in een lekker 

FLAIRTJE maaltijd. 

ONDERWIJSPAKKET 
En natuurlijk hopen wij dat scholen  van 

ons onderwijsprogramma gebruik 

blijven maken. Zo waren wij bij het 

Festival Lokaal, dat door de Brede 

School van stichting Welzijn Lochem 

voor alle leerkrachten van het 

basisonderwijs opengesteld was. En 

willen we graag op het Staring College 

ons aanbod verruimen van VWO naar 

ook HAVO en MBO. 

SPONSORING RABOBANK 
Daarnaast hopen wij dat er voldoende 

leden van de Rabobank ons hebben 

gesteund voor een royale sponsoring.  

En ben je bereid meer te geven? Word 

dan een FairFriend. 

 

SUPPORTERS VAN LOCHEM FAIRTRADE 

De Nieuwe Baankreis Lochem Energie 
Viverion Interim en Advies in Welzijn 
en Zorg Wereldwinkel Eefde Eerlijk! 
Genieten Kadowinkel Wereldwinkel 

Lochem Het Apostolisch Genootschap 
PKN Gemeente Eefde PKN Gemeente 

Gorssel – Epse PKN Gemeente 

Lochem PKN Gemeente Harfsen 

Remonstrantse gemeente Lochem-

Zutphen Sint Jozef Parochie Thuis bij 

Kien Café La Touche Hema 

X-masgiftsonline Kookstudio 

Hapjezz Landgoed Morgenstern 
Semmelink Koffie - Thee Schenkerij 

Vergadercentrum De Hooiplukker 
Woodbrooke Hotel en Brasserie 

Woods Afrikan Kors NV Kreunen 
Bouw Lochem B.V. Kreunen 

Kunststoffen BV Repair Café Lochem 
Gelatti E Panini (GEP) Kaldi Mobiel 

Stichting De Spaensche Schans 

2Switch De Kassei Bakker Dick ten 
Broeke Bio Borculo (Groente en fruit) 

Stadshuus Driekant Zutphen (Brood) 

Hoeve Hulshof René Bruns Wereld 
Bakker Wijnand Kela Slijterij Slijterij 
’t Zwijnshoofd Mitra Slijterij Stichting 
Welzijn Lochem Vereniging Almense 

Belangen (V.A.B.) Albert Heijn 
Lochem Attent Barchem Coöp Versluis 

Jumbo Gorssel Jumbo Lochem Lidl 

Lochem Plus Beuzel Plus Cornelis 

Spar Kirchjunger Landgoed Verwolde 

Superrr Almen Aldi Lochem René Vos 
Outdoor en Sports Holiday Sport 

 

Zonder vrienden zijn we nergens 

Draagt u Fairtrade ook een warm hart toe? Word dan vriend van Lochem Fairtrade! 

Als vriend: 

• Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief over de fairtrade-campagne in 

Lochem 

• Nodigen we u uit voor onze speciale evenementen 

• Verrassen we u aan het eind van het jaar met een klein maar fair 

cadeautje 

• Helpt u ons om Lochem tot een nog betere Fairtrade gemeente te maken 

Zo wordt u vriend: 

Vriend worden kan al vanaf €15,00 per jaar. Stort € 15,- op 

NL54 RABO 0301 7468 77 t.n.v. Stichting Fair Trade Gemeente Lochem o.v.v. uw e-mailadres. 


