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Beste ambassadeurs en geïnteresseerden,
December en januari zijn voor ons als werkgroep de ‘papieren’ maanden. Na een jaar vol activiteiten
zetten wij aan het einde van het jaar onze voortgang op een rijtje en bezinnen wij ons op het komende
jaar. Kortom, het jaarverslag 2012 is klaar en ook hebben we een nieuw jaarplan voor 2013 gemaakt.
Wat gaan we dit jaar doen om fairtrade te promoten? Er komt o.a. een fairtrade wandeling en we gaan
dit jaar nog meer aandacht besteden aan fairtrade in de horeca. Voor een totaal overzicht van onze
plannen kunt u het jaarplan lezen, op te vragen via fairtradevalkenburg@gmail.com. Natuurlijk houden
wij jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van alle activiteiten in 2013.
De titel binnen handbereik
Het gaat om de weg en niet om het doel. Dat was vanaf de oprichting van de Fairtrade Werkgroep in
2011 ons motto. We willen zoveel mogelijk mensen, ondernemers, stichtingen en bedrijven enthousiast
maken om mee te doen aan de fairtrade gemeente campagne. Toch komt het behalen van de officiële
titel Fairtrade Gemeente binnen handbereik. We voldoen inmiddels aan vrijwel alle criteria die door de
landelijke organisatie zijn gesteld. Wordt 2013 het jaar dat wij de titel bemachtigen?
Uitbreiding werkgroep t.b.v het behalen (en behouden) van de titel
De titel Fairtrade Gemeente is binnen handbereik. Echter, als de titel is behaald, moeten we aan de
criteria blijven voldoen. Dat betekent dat we genoeg menskracht nodig hebben om de Fairtrade
Gemeente Campagne succesvol voort te zetten. Om de voortgang te waarborgen vinden we het belangrijk
om de werkgroep die nu uit vijf vaste leden bestaat met twee mensen uit te breiden.
Profiel nieuwe leden en werkzaamheden:
Wij zouden graag mensen aan ons team toevoegen die het leuk vinden om zich in te zetten om het gebruik en de
verkoop van fairtrade in Valkenburg te promoten. Natuurlijk kan het zijn dat 1 van de activiteiten je aanspreekt en
je je daar voor in wilt zetten, bijvoorbeeld helpen bij de fairtrade meting. Ook dat is mogelijk. Binnen de groep is
veel ruimte voor eigen initiatief. Kennis van eerlijke handel/fairtrade is niet vereist. De ambitie om je in te zetten
voor fairtrade is natuurlijk wel heel belangrijk. De werkzaamheden bestaan uit een maandelijkse vergadering,
bijdrage aan de uitvoering van het jaarplan 2013, nieuwe ideeën uitwerken en natuurlijk het actief promoten
van fairtrade.
Meedoen!
Vindt u het leuk om lid te worden, dan kunt u contact opnemen met de Fairtrade Werkgroep Valkenburg via de
volgende gegevens. Email: fairtradevalkenburg@gmail.com. Tel: 0684212420 (Brigitte Stolk).
Kent u iemand anders die mogelijk interesse heeft om mee te doen? Stuurt u dan s.v.p. deze nieuwsbrief
door.
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