Fairtrade Werkgroep Valkenburg
Nieuwsbrief juli 2012
Beste ambassadeurs en geïnteresseerden,
Het is een bruisende tijd voor de werkgroep, vol activiteiten om fairtrade onder de aandacht
te brengen. Zoals u inmiddels van ons gewend bent hierbij een korte update over onze
activiteiten.
Stand van zaken:



Vlaaienbakdag in de Kasteeltuin Oud Valkenburg – 29 juli 2012
Komende zondag 29 juli is de Fairtrade Werkgroep aanwezig op de jaarlijkse vlaaienbakdag in de
Kasteeltuin. Uiteraard geven wij informatie over fairtrade. Wie een boodschap achterlaat in de Fairtrade
Wensboom, mag een greep doen in de eerlijke grabbelton. Ook een h’eerlijk hapje zal niet ontbreken.
Door de bakker van de Kasteeltuin zal er een fairtrade vlaai gebakken worden. Benieuwd? Kom dan
vooral proeven. De vlaaienbakdag duurt van 10:30 uur tot 16:30 uur.



Fairtrade Kraam op Streekproducten-Biomarkt
Wij hebben een eigen kraam op de zaterdagse Streekproducten-Biomarkt. De invulling varieert per week.
Het bedrijf Vitacosmos (www.vitacosmos.nl) uit Vaals heeft een zaterdag in de fairtrade kraam gestaan
met hun eerlijke huidverzorgingsproducten van Swazi Secrets. Ook Cayboo (www.cayboo.nl) heeft
meegedaan en hun eerlijke en eigentijdse bamboeproducten op de markt verkocht. Op 11 augustus
verwelkomen wij Fairbooks (www.fairbooks.info). De Wereldwinkel Valkenburg zal komende zaterdag
28 juli de Fairtrade Kraam bemannen. Ook met de Plusmarkt uit Berg & Terblijt en met Visser Chocolade
die uitsluitend met fairtrade chocolade werkt, hebben wij acties ontwikkeld voor op de markt. Hierover
later meer. Biedt u als ondernemer ook fairtrade producten aan? Laat het ons weten als u zich ook een
keer op de markt wilt presenteren.



Week van de Smaak & Fairtrade Week
Wij zijn druk bezig met het organiseren van activiteiten tijdens deze weken. De Week van de Smaak
begint op zaterdag 29 september. Het thema is aardappelen. Je kunt je afvragen wat je daar als Fairtrade
Werkgroep mee kunt. Dat vroegen wij ons ook af en tijdens onze brainstorm ontstond een leuk idee.
Daarover later meer. Tijdens de Fairtrade Week willen wij het overzicht van winkels/horeca die Fairtrade
producten aanbieden en verkopen compleet hebben en dit kunnen presenteren zodat er gewerkt kan
worden aan een eerlijke winkelroute in Valkenburg. Ook wordt er gewerkt aan een Fairtrade wandeling
en wij hopen die in de Fairtrade Week klaar te hebben. Kortom, de werkgroep is druk bezig om van
Valkenburg een Fairtrade Gemeente te maken.
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