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Beste ambassadeurs en geïnteresseerden,
Ook de afgelopen maand is de werkgroep druk bezig geweest om het gebruik en de verkoop van
fairtrade in onze gemeente te promoten. Hierbij een impressie van onze activiteiten en een korte
vooruitblik.


Vlaaienbakdag in de Kasteeltuin Oud Valkenburg – 29 juli 2012
Het zonnetje scheen; de tuin werd druk bezocht. Zo ook de fairtrade kraam. Wie een
eerlijke spreuk in de wensboom hing, mocht grabbelen. De Gall&Gall, de Wereldwinkel en
de AH Valkenburg hadden mooie prijzen ter beschikking gesteld. De mooiste spreuk was
afkomstig van Dhr. Cuijpers uit Hoensbroek. Zijn tekst “Nooit meer dwalen, altijd fairtrade
halen.”, werd beloond met een waardebon voor fairtrade sandalen van Nomadics
(www.nomadics.nl).



Fair Art Tekenwedstrijd
Samen met Fairbooks organiseerde de werkgroep op 11 augustus op de streekproducten-biomarkt een
Fair Art Tekenwedstrijd. Fairbooks verkoopt kinderboeken geïllustreerd met tekeningen van traditionele
kunstenaars uit India. Eerlijke handelsrelaties staan voorop. De tekenwedstrijd
was een succes. Meer dan 60 kinderen deden mee. De wedstrijd is gewonnen
door Robin en Sander Roderburg uit Valkenburg. Zij krijgen een mooi boek
toegestuurd. De winnende tekeningen worden tentoongesteld in de Kinderkunst
Galerie van Fairbooks: http://www.fairbooks.info/kids.php

Fair wensboom

www.fairbooks.info



PureforKids
Ook op 25 augustus stond de fair kraam in het teken van kinderen. De stichting
PureforKids, die zich inzet voor opleidingen voor kinderen en jonge vrouwen in
Cambodja, was aanwezig om hun trendy fairtrade tassen, gemaakt van oude
muskietennetten, te verkopen.



Eerlijke chocolade in Fairtrade Kraam op Streekproducten-Biomarkt
Op zaterdag 1 september doet de werkgroep op de markt een promotie van fairtrade chocolade. Dit
doen we samen met Visser Chocolade. Zij gebruiken 100% fairtrade en biologische chocolade. Samen
met hen vertellen wij het verhaal achter de eerlijke cacao. Natuurlijk valt er ook deze dag iets te winnen.
Wie het juiste aantal cacaobonen raad, krijgt een chocolade workshop bij Visser Chocolade cadeau.

www.purefairtrade.nl

Frank Visser bij Biolands

Fairtrade Kraam op de Streekproducten-Biomarkt - Programma september
Promotie van fairtrade chocolade i.s.m. Visser Chocolade
1 september
Fairtrade & duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s:
8 september
de werkgroep brengt het in beeld
Uitdeel-actie fairtrade noedels i.s.m. Wereldwinkel Valkenburg +
15 september
promotie kerstpakketten van de Wereldwinkel
Verkoop van fairtrade bananen & ananassen i.s.m. Plusmarkt Berg &
22 september
Terblijt + Verkoop van fairtrade kleding van Charis Felice
De aardappel van fair weg en dichtbij i.h.k.v. de Week van de Smaak
29 september
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