Fairtrade Werkgroep Valkenburg
Nieuwsbrief oktober 2012
Beste ambassadeurs en geïnteresseerden,
De Fairtrade Week komt eraan. Van 25 oktober t/m 4 november worden er door het hele land
activiteiten georganiseerd om eerlijke handel beter op de kaart te zetten. De Fairtrade Werkgroep
Valkenburg doet hier natuurlijk ook aan mee. Lees er meer over in deze nieuwsbrief.


Bedankje aan onze ambassadeurs: Chocoladereep cadeau!
Om jullie te bedanken voor jullie support ligt er tijdens de Fairtrade Week een fairtrade
chocoladereep klaar voor elke ambassadeur (zie onderstaand voor afhaaltijden/locatie). Als
werkgroep willen wij het gebruik en de verkoop van fairtrade producten in onze gemeente
stimuleren. Om dat te bereiken geven wij voorlichting en adviezen en organiseren wij verschillende
activiteiten. Vaak doen we dit met de hulp van onze ambassadeurs. Soms helpen zij ons d.m.v.
sponsoring, door aandacht in de pers te genereren of simpelweg door het verhaal achter eerlijke
handel door te vertellen. Vandaar dat wij jullie nu graag een keer trakteren.



Fairtrade Voorleesmiddagen tijdens de Fairtrade Week
De Fairtrade Werkgroep Valkenburg organiseert tijdens de Fairtrade Week twee voorleesmiddagen
en een voorleesavond voor kinderen vanaf 9 jaar. Er wordt voorgelezen uit een avonturenboek met
als thema eerlijke handel. Voor de kinderen en andere bibliotheekbezoekers ligt er een gratis
fairtrade boekenlegger klaar. Bij de koffie wordt deze dagen natuurlijk een eerlijk chocolaatje
geserveerd. Uiteraard zijn de werkgroepleden ook aanwezig om informatie te geven over eerlijke
handel.

Voorleesmiddagen en -avond & afhalen chocoladereep voor ambassadeurs:

Dinsdag 30 oktober, 14:30 – 16:30, Bibliotheek te Berg
Woensdag 31 oktober, 14:30 – 16:30, Bibliotheek te Valkenburg
Donderdag 1 november, 18:30 – 20:00, Bibliotheek te Berg



H’eerlijk in het zonnetje

IVN neemt fairtrade chocolaatjes
in ontvangst bij de Kasteeltuin te
Oud Valkenburg

De werkgroep zet graag partijen in het zonnetje die al fairtrade producten
gebruiken. Ook moedigen we graag aan om (meer) fairtrade te gaan
gebruiken. In aanloop naar de Fairtrade Week hebben we aan een aantal
partijen een doos vol eerlijke chocolaatjes overhandigd, waaronder aan
het IVN Valkenburg aan de Geul. Zij schenken al fairtrade koffie en daar
hoort natuurlijk een eerlijk chocolaatje bij.
Fairtrade Werkgroep Valkenburg aan de Geul – Nieuwsbrief oktober 2012

