
 

 

 

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 Maart 2018 

Voor 2018 en 2019 is de titel Fairtrade Gemeente geprolongeerd! 

MET DANK AAN HET VERDIEPINGSPLAN 
Stichting Fairtrade Gemeenten 

Nederland heeft opnieuw de titel 

Fairtrade Gemeente aan de 

gemeente Lochem toegekend. Dat 

gebeurde op basis van een evaluatie 

van wat er tot nu toe is 

georganiseerd maar  tevens liet het 

bestuur zich leiden door het 

verdiepingsplan, dat Lochem 

Fairtrade heeft ingediend voor deze 

twee jaar. 

 

 

 

Belangrijk is om de Eerlijk Winkelen 
app te blijven voeden met nieuwe 

initiatieven en actueel te houden. 

Ook blijven wij het basisonderwijs 

en het voortgezet onderwijs 
aanbieden dat wij een workshop of 

les geven over fairtrade in relatie tot 

onze eigen wereld, de 

klimaatverandering en opgaven om 

deze wereld netjes te beheren voor 

onze kinderen en kleinkinderen. 

We kunnen aandacht vragen voor 

eerlijke kleding, voor duurzaamheid 

of een les organiseren over cacao, 

koffie, cashewnoten en wat daar 

voor nodig is. 

We gaan de gemeente  vragen bij 

recepties en gelegenheden 

fairtrade wijn en sapjes te serveren. 

En we zien graag dat de gemeente 

gaat deelnemen aan de 

Gemeenten4GlobalGoals 

campagne van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG).  

Hoofdmoot van onze aandacht 

vraagt een campagne om bedrijven 

over te halen meer te investeren in 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) door binnen 

het bedrijf Zuivere Koffie (fairtrade) 

te gaan gebruiken. We zoeken 

daarvoor aansluiting bij 

ondernemersverenigingen in de 

diverse kernen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 



 

 

  

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 

 

FAIRTRADE, DUURZAAMHEID EN EERLIJKE 

INITIATIEVEN IN ONZE EIGEN GEMEENTE 
Steeds komt de vraag terug wat wij 

precies bedoelen met fairtrade, de 

relatie met duurzaamheid en eerlijke 

initiatieven in onze eigen gemeente. 

Nederland sloot zich aan bij het  

akkoord van Parijs om structurele 

plannen aan te pakken rondom klimaat, 

energiegebruik en bescherming van het 

milieu. 

Dit  akkoord is door de Verengde Naties 

vertaald in 17 duurzaamheidsdoelen, 

waarbij ook zaken als armoede, 

mensenrechten, onderwijs aan 

kinderen, eerlijker verdeling van de 

opbrengsten van de wereld aan de orde 

komen. Bij 8 van de 17 van deze doelen 

spreekt fairtrade een hartig woordje 

mee. 

Welvaart hier, energieverbruik, recht 

op grondstoffen geldt voor ons niet 

meer dan voor ontwikkelingslanden. 

Initiatieven in onze gemeente om 

energie schoon op te wekken, het 

milieu te sparen, uitstoot te 

verminderen, waar mogelijk 

streekgebonden voedsel te produceren 

delen wij met andere landen en dragen 

bij aan een circulaire economie, die 

past binnen onze grenzen.  Boeren in 

ontwikkelingslanden verdienen een 

eerlijke kans om hun producten voor 

een behoorlijke prijs te verkopen net als 

boeren in onze omgeving. 

Laten we daarom samenwerken en 

zien waar we uitkomen. Deze wereld is 
van ons allemaal! 

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. 


