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Inleiding                                                         
 

Ridderkerk blijft Fairtrade gemeente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eerlijke handel 
Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 
60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft  op of onder de armoedegrens. Fairtrade 
streeft naar eerlijke handel, waarbij lokale boeren en producenten in staat zijn om zelf hun 
levensomstandigheden te verbeteren.  

 
  



 
 
 

Criteria Fairtrade Gemeente 

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel 

aandacht besteedt aan fairtrade. Als lokale gemeenschap kun je de titel Fairtrade 

Gemeente bemachtigen. 

De gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes 

campagnecriteria. 

 

 

Een werkgroep stimuleert fairtrade 

Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel fairtrade 

Gemeente te behalen en behouden. 

 

De lokale overheid kiest fairtrade 

Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente neemt dit op in 

beleid en koopt fairtrade in. 

 

Winkels en horeca verkopen fairtrade producten 

In plaatselijke winkels verkopen ze duidelijk zichtbaar eerlijke producten. 

Horecazaken serveren fairtrade producten. 

 

Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade 

Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken fairtrade 

producten. 

 

Lokale (media)aandacht voor fairtrade 

Er bestaat een strategie om de campagne langdurig in het nieuws te houden. De 

werkgroep organiseert publieksevenementen. 

 

Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De werkgroep ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan 

duurzaamheid. 
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Criteria 1) Werkgroep 

 
De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te verdedigen. Daarvoor promoot zij 
onder andere fairtrade producten. Op de website www.fairtradegemeenten.nl ziet u waar deze 
producten in Ridderkerk te koop zijn.  
 
Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten , sportverenigingen en kerken in 
Ridderkerk gebruiken of verkopen fairtrade producten. Ook vrijwilligers en inwoners zijn al heel 
actief. De werkgroep spant zich ook dit jaar weer in om deelnemers te werven.De gemeente 
heeft een parttime kracht gedetacheerd om de werkgroep te ondersteunen. 
 
 
                Naam                                                                Functie 

1)  Rob van Tulder                                     Voorzitter kernteam 
2)  Marjoleine van Wezemer – de Boer     Beleidsadviseur BAR organisatie  
3)  Frans de Graaff                                    Ondersteuner kernteam   
4)  Jan van Hulsteijn                                  Lid kernteam kerken 
5)  Ruud Scheenjes                                   Lid kernteam winkels 
6)  Mike Duijvestein                                   Lid kernteam 
7)  Jory Rombouts                                         Senior adviseur duurzaamheid BAR organisatie 
8)  Casper van de Most                             Lid kernteam zorginstellingen 
9)  Gabien Hitzard                                     Lid kernteam bibliotheek 

   
 
   

Nieuw dit jaar is dat de werkgroep nu ook een eigen Facebook pagina heeft gemaakt,ook is er 
een aanvraag ingestuurd voor de Duurzaamheidsprijs 2018 die wordt georganiseerd door de 
Duurzaamheidskring Ridderkerk. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
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Criteria 2) De lokale overheid kiest voor Fairtrade. 
 

Ridderkerk was al uitgeroepen in mei 2016 tot Fairtrade-gemeente. Een van de vereisten 
van deze nominatie was dat alle koffie en thee die uit de automaten in het gemeentehuis 
komt dit keurmerk dragen. De recente overstap naar een nieuwe leverancier van koffie en 
thee was voor de gemeente een mooi moment om deze belofte voor ten minste vijf jaar vast 
te leggen. De selectie van een nieuwe aanbieder, die een sterkere band met fairtrade heeft, 
onderstreept deze ambitie nog eens extra.   
 
Op 16-01-2018 is door de inzet van de gemeente en de vrijwilligers de titel weer voor 2 jaar 
verlengd tot en met 31-12-2019 
 
Vanaf januari 2018 heeft de gemeente een persoon voor 20 uur per week gedetacheerd ter 
ondersteuning van de werkgroep. 
 
Tevens is het Fairtrade verhaal gepubliceerd op de website van de gemeente (inwoners) en 
wordt er aandacht gegeven via de nieuwe ondernemers nieuwsbrief waarmee in september 
van dit jaar werd gestart. 
 
 
In de media (De Blauwkai dit is een uitgave van de gemeente Ridderkerk.Die elke woensdag  
in het Zuiden verschijnt) wordt al het nieuws zoals Fairtradeweken,evenementen en 
oorkonde overhandigingen door de wethouder gepubliceerd. 
Persvoorlichters ondersteunen dit met het schrijven van artikelen en het maken van de 
bijbehorende foto’s. 
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Fairtrade titels 
 

Criterium 3: Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels  
en horeca 
 

Aantal winkels per branche 

De gemeente telt    45536       inwoners  

Inwonersaantal  30.000 tot 50.000 

                                                                           Criteria       Resultaat        Resultaat      Percentage 
                                                                                2017                 2018           t.o.v criteria 

Supermarkten                                         6                8                       10                  166% 

Giftshops en huishoudelijkewinkels        2               2                         4                   200% 

Wereldwinkel en overige                        2                2                        2                    100%               

Vrije tijd en recreatie                              2                 2                       3                    150%            

Horeca                                                   4                 7                      10                    250% 

Overige branches                                  2                  10                   11                    550%                                    
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Fairtrade titels 
 

Criterium 4: Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade.  
 

Bij lokale bedrijven kun je denken aan het aanbieden van eerlijke producten in de kantine. En 
bij maatschappelijke organisaties kun je denken aan het gebruik van fairtradeproducten in 
kantines van scholen, geloofsgemeenschappen en (sport)verenigingen.  
 
Op dit moment zijn 9 (47%) van de 19 kerken Fairtrade en is er nu ook een 1 school van het 
voortgezetonderwijs Fairtrade in Ridderkerk.In 2018 zijn verder twee maatschappelijke 
organisatie’s Fairtrade geworden Riederborgh als eerste zorginstelling en Buurtpreventie 
Bolnes. 
 
Eén van de zwaartepunten in Ridderkerk is zo veel mogelijk grootverbruikers mee te krijgen 
in het gebruik van fairtrade producten. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld . grote 
scholengemeenschappen , (sport)verenigingen of politieke partijen. 
 
Onder het mom van” je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen” zullen we ook de in 2019 
de focus leggen op basisscholen. 
 
Aantal bedrijven en organisaties per branche 

De gemeente telt 45.536 inwoners (30 april 2017, bron: CBS) 

Inwonersaantal  30.000 tot 50.000 

                                                                                        Criteria       Resultaat        Percentage 

Aantal bedrijven per branche                                                4                 14                   350% 

Aantal maatschappelijke organisaties                                   8                 19                   237%     
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Criterium 5 : Lokale (media) aandacht voor Fairtrade 

 

Voor media aandacht en evenementen zie de bijlage’s 
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Criterium 6 : Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Duurzaamheid 

De gemeente Ridderkerk streeft naar een CO2-reductie van 40% in 2030 ten opzicht van 
1990. De urgentie en noodzaak om te verduurzamen is groter dan ooit. Het is van groot 
belang verantwoord om te gaan met de begrensde middelen op aarde en duurzaam te 
handelen. Zowel voor u als voor de toekomst van uw kinderen. 

Als gemeente willen wij een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving, ook in 
Ridderkerk. Duurzaamheid raakt veel zaken: het gebruik van energie en grondstoffen, de 
inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid van onze inwoners, het 
onderwijs en onze mobiliteit. Werken aan duurzaamheid kunnen wij niet alleen, maar doen 
wij graag samen met onze inwoners, ondernemers en partners. Wij stimuleren en dagen hen 
uit om mee te doen in ons streven naar duurzaamheid. Bent u benieuwd aan welke projecten 
en onderwerpen de gemeente werkt? Bekijk dan de doelenboom. 

 Duurzaamheidskring 

Steeds meer burgers en partners dragen hun steentje bij aan duurzaamheid: van het 
opwekken van duurzame energie tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. De 
Duurzaamheidskring Ridderkerk is het open netwerk van de Ridderkerkse bedrijven, 
(gemeentelijke) organisaties, verenigingen en inwoners dat zich inzet voor een 
sociaal en economisch duurzamer Ridderkerk. 

 Duurzaamheidsprijs 

Ieder jaar wordt er een duurzaamheidsprijs uitgereikt door de Duurzaamheidskring 
Ridderkerk aan een persoon, ondernemer of organisatie in of uit Ridderkerk die zich 
heeft onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. 

 Financieren energiebesparende maatregelen 

U kunt op vele manieren energie (en zodoende ook geld) besparen. Van kleine 
aanpassingen in uw gedrag tot grotere maatregelen aan uw woning. Heeft u plannen 
om energiebesparende maatregelen te treffen aan uw eigen woning? De 
goedkoopste mogelijkheid om dit te financieren is met eigen geld. U kunt ook gebruik 
maken van onderstaande mogelijkheden. 

  

http://www.ridderkerk.nl/document.php?fileid=58321&f=63e018767effbe81f19516e4a26a8ab1&attachment=1&c=52831
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/duurzaamheidskring_51479.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/duurzaamheidsprijs_51481.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/financieren-energiebesparende-maatregelen_51467.html
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 Lokale energiecoöperatie De Groene Stroom: samen 

duurzaam én lokaal energie opwekken  

Sinds oktober 2015 is de Coöperatie ‘De Groene Stroom’ een feit. Met de oprichting 
van de Coöperatie willen de initiatiefnemers de verduurzaming van Ridderkerk een 
flinke oppepper geven. De initiatiefnemers, betrokken inwoners van Ridderkerk, zijn 
positief over de kansen voor energiebesparende maatregelen en zonne-energie in 
Ridderkerk. 

 Oplaadpunten elektrische auto's en fietsen 

Elektrisch vervoer is schoner, stiller en zuiniger. Daarom hebben wij als gemeente 
deze manier van rijden gestimuleerd. Wanneer meer mensen elektrisch gaan rijden 
verbetert de luchtkwaliteit, daalt de CO2-uitstoot en vermindert de geluidsoverlast. 

 Voordelige lening voor energiebesparende 

maatregelen 

Wij bieden non-profitorganisaties, (sport)verenigingen, verenigingen van eigenaren 
(VvE’s), scholen en energiecoöperaties de mogelijkheid voordelig een lening af te 
sluiten voor energiebesparende maatregelen. 

 WoonWijzerWinkel: uw woning energiezuinig maken 

Als u als woningeigenaar uw energierekening omlaag wilt brengen, kunt u terecht bij 
de WoonWijzerWinkel. De WoonWijzerWinkel biedt betrouwbaar en deskundig advies 
over hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken. U vindt er inspirerende 
oplossingen: van isolatiematerialen en radiatorfolie, van warmtepompen en energie-
efficiënte thermostaten, tot zonnepanelen en energiezuinige verlichting. 

 Zonnepanelen op uw dak? 

Wilt u in één oogopslag zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen? Dat is vanaf nu heel eenvoudig. U kunt hiervoor terecht op de site 
van zonatlas. Op deze website zijn alle daken binnen de stadsregio Rotterdam in 
beeld gebracht. 

  

http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/lokale-energiecooeperatie-de-groene-stroom-samen-duurzaam-en-lokaal-energie-opwekken_52889.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/lokale-energiecooeperatie-de-groene-stroom-samen-duurzaam-en-lokaal-energie-opwekken_52889.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/oplaadpunten-elektrische-autos-en-fietsen_51476.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/voordelige-lening-voor-energiebesparende-maatregelen_59176.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/voordelige-lening-voor-energiebesparende-maatregelen_59176.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/woonwijzerwinkel-uw-woning-energiezuinig-maken_51466.html
http://www.ridderkerk.nl/inwoners/duurzaamheid_48216/item/zonnepanelen-op-uw-dak_51485.html
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Media aandacht en evenementen     

 
 De Combinatie 2 januari 2018 
Jan van Hulsteijn met Arie Bos en Mike Duijvesteijn van Wereldwerk Ridderkerk (Foto: Johan Kruithof) 

Bestuur voor Wereldwerk en Wereldwinkel 
RIDDERKERK - Met ingang van 1 januari 2018 zijn de Stichting Wereldwerk Ridderkerk en de Stichting 

Wereldwinkel Ridderkerk onder één bestuur gebracht. "Net als dat geldt voor veel verenigingen 

vinden ook wij niet zo eenvoudig meer mensen die bereid zijn om bestuurswerk op zich te nemen. 

Wereldwerk en de Wereldwinkel hebben al veel met elkaar te maken en dat heeft ons op het idee 

gebracht om dit bestuurlijk in elkaar te schuiven" zegt voorzitter Jan van Hulsteijn. 

Beide stichtingen vierden het afgelopen jaar het 25-jarig bestaan. Dat gebeurde in aanloop van de 

opening van de Wereldwinkel in Ridderkerk. Wereldwerk Ridderkerk werd gevormd als 

koepelorganisatie van een lokale ideële organisaties, die het belangrijk vonden om zich ook met een 

informatie- en verkooppunt in Ridderkerk te manifesteren. Vanaf het begin hierbij aangesloten 

waren de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede, Vluchtelingenwerk Ridderkerk De lokale werkgroep van 

Amnesty International,het regionaal Unicef comité, de MOV-groep van de St. Joriskerk, het 

Interkerkelijk Diakonaal Beraad (IDB) en de Stichting Wereldwinkel Ridderkerk. De stichting heeft ten 

doel de bewustwording van de Ridderkerkse bevolking met betrekking tot 

ontwikkelingssamenwerking, vredesbeleid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling te stimuleren. 

Later is ook aangesloten door de Ambassade voor Vrede, Artsen zonder Grenzen, Vrouwen voor 

Vrede op de Molukken en het project Duurzaam Zonder Grenzen. 

"Zowel voor de Wereldwinkel als bij Wereldwerk waren er bestuursvacatures. Er kwamen ook geen 

opvolgers voor mensen die al eigenlijk wilden stoppen" stelt Van Hulsteijn, die al de voorzittershamer 

van de Wereldwinkel had.   
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Media aandacht en evenementen     
 

De Combinatie-het Zuiden-Facebook 20 januari 2018 
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Media aandacht en evenementen     
De Blauwkai-Het Zuiden-Facebook 22 januari 2018 

Ridderkerk blijft Fairtrade gemeente 
In 2016 kreeg Ridderkerk de eervolle titel Fairtrade gemeente. Regelmatig toetst een landelijke jury of 
de titel nog terecht is. De jury vindt dat Ridderkerk voldoet aan alle criteria. Daarmee blijft onze 
gemeente de komende twee jaar Fairtrade gemeente. 
 
De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te verdedigen. Daarvoor promoot zij onder 
andere fairtrade producten. In mei is er zelfs een fairtrade week. Op de website 
www.fairtradegemeenten.nl ziet u waar deze producten in Ridderkerk te koop zijn.  
 
Door fairtrade producten te kopen, kunnen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden investeren in 
een duurzame toekomst voor hun bedrijf, kinderen en de gezondheidszorg.  
 
Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten , sportverenigingen en kerken in Ridderkerk 
gebruiken of verkopen fairtrade producten. Ook vrijwilligers en inwoners zijn al heel actief. De 
werkgroep spant zich ook dit jaar weer in om deelnemers te werven.  
 
Wilt u zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Vul dan het formulier in op 
www.fairtradegemeenten.nl (zoek op Ridderkerk). 
 
 
<in kader> 
 
Eerlijke handel 
Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van 
alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft  op of onder de armoedegrens. Fairtrade streeft naar 
eerlijke handel, waarbij lokale boeren en producenten in staat zijn om zelf hun levensomstandigheden 
te verbeteren.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.fairtradegemeenten.nl/
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Media aandacht en evenementen     

De Bibliotheek aan zet  

Koffie met... 

Ridderkerks dagblad – Website Wereldwinkel 8 februari 2018  

een medewerker van de Wereldwinkel  

Een medewerker van de Wereldwinkel komt vertellen over haar werk in de wereldwinkel. 
Wat voor werk doe je in een wereldwinkel wat zijn de doelstellingen? Wat is fairtrade? 

Koffie met... 
Koffie met... is een laagdrempelige reeks koffieochtenden, waar mensen elkaar ontmoeten 
en kennis delen. Elke keer staat een lokaal thema of een lokale gast centraal. 

Praktische informatie 
Locatie: Bibliotheek Ridderkerk 
Datum en tijd: Donderdag 8 februari van 10.30 - 12.00 uur 
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Media aandacht en evenementen     

Nieuwsgierig naar fairtrade? 
Waar komt fairtrade-koffie, -hagelslag of -rijst vandaan? En waarom zou u die 
producten kopen in plaats van de artikelen die u normaal gesproken koopt? Kom 
vrijdag 9 februari op de koffie in de bibliotheek in het Centrum. Een medewerker van 
de Wereldwinkel vertelt u daar meer over. 
Tussen 10.15 en 12.00 uur wordt u graag meegenomen in het verhaal van de Wereldwinkel. 
Deze winkel vol fairtrade-producten en mooie cadeautjes vindt u aan de Schoutstraat, vlakbij 
de bibliotheek. Bent u toch aan het winkelen, dan is een bezoekje zeker de moeite waard. 
Kom op de koffie 
U hoort deze ochtend meer over het vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel, waarom het 
belangrijk 
is dat Ridderkerk zo’n winkel heeft en wat fairtrade is. Uiteraard wordt er fairtrade -koffie en -
thee geschonken met iets lekkers erbij uit de Wereldwinkel. De toegang is gratis. 
 

 

Ontbijt voor Postcode Loterijwinnaars in 

Ridderkerk 
De Combinatie – het Zuiden  1 februari  2018  

RIDDERKERK - Goed nieuws voor 468 deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen 
met wijkcode 2981 in Ridderkerk. Zij hebben in de decembertrekking een Fairtrade 
Ontbijtbox gewonnen met daarin een selectie van eerlijke en duurzame ontbijtproducten. 
Vanaf zaterdag 10 februari kunnen de winnaars hun prijs gedurende twee weken afhalen in 
de buurt.De ontbijtbox bevat een selectie van producten met het Fairtrade keurmerk. Dit 
betekent dat deze producten onder goede omstandigheden zijn gemaakt en voor een eerlijke 
prijs zijn gekocht bij boerenorganisaties en plantages. Op die manier kunnen boeren en 
arbeiders zelf werken aan een betere toekomst.Prijs afhalen De winnaars krijgen een 
cadeaubon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen afhalen. Dit kan van zaterdag 10 
februari tot en met zondag 25 februari bij Jumbo, Ridderhof 72 in Ridderkerk. 
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Media aandacht en evenementen     

Verenigingen gaan ‘Duurzaam Doen!’ 

      De Combinatie 22 februari 2018 

 

Verenigingen, kerken en scholen die nu nog oud papier en karton inzamelen gaan zich op 
een andere manier inzetten voor een duurzaam Ridderkerk. Op maandag 19 februari toostte 
een afvaardiging van deze partijen met wethouder Marten Japenga op deze nieuwe 
samenwerking onder de titel ‘Duurzaam Doen!’. 

In 2018 gaat de gemeente oud papier en karton zelf inzamelen waardoor de rol van de 
vrijwilligers bij de huidige papierinzamelaars verandert. Afstand doen van een jarenlange 
traditie vergt tijd. Daarom is afgelopen jaar uitvoerig gesproken met de verenigingen, kerken 
en scholen over hun nieuwe rol en activiteiten. De gemeente betaalt hiervoor een bedrag 
aan deze vrijwilligers dat gelijk is aan het uitgekeerde bedrag in 2016. 

Bewoners van laagbouwwoningen krijgen in 2018 een minicontainer voor oud papier en 
karton aan huis. Bij alle hoogbouwwoningen komen voorzieningen, zodat men oud papier en 
karton dicht bij de woning kan wegbrengen. Tot dat moment blijven de verenigingen, kerken 
en scholen oud papier en karton ophalen. 



 
 
 
 

                      Bijlage 7 

                                                                 

Media aandacht en evenementen     

 

De Blauwkai 22 februari 2018 
 
Muzikanten met een missie. Zo kun je de leden van HarpeDavids uit Ridderkerk wel 
noemen. Binnen de energieke harmonievereniging, die in 2020 haar honderdjarige 
bestaan viert, bestaat niet alleen een grote passie voor muziek, maar ook voor de 
omgeving. Zo staat duurzaamheid hoog op de agenda. Als het aan voorzitter Maarten 
Verhoeve ligt, wordt dit thema steeds belangrijker voor ‘de Harp’: “Ik zou het geweldig 
vinden als Harpe Davids een echte groene muziekvereniging wordt 
 
 
Fair Trade 
Om de duurzame ambities van Harpe Davids duidelijk te maken, wil de vereniging zich graag 
profileren als een ‘Fair Trade’-organisatie. Maarten: “Ridderkerk is al een Fair Trade 
gemeente. 
Het leek ons een logische stap om ook een Fair Trade-muziekvereniging te zijn. Zo willen wij  
binnen de Harp zoveel mogelijk gebruik maken van eerlijke en duurzame producten. 
 
In deze reeks komen verenigingen,kerken en scholendie oud papier en karton 
huis-aan-huis inzamelen aan het woord en vertellen over hun vernieuwde bijdrage 
aan een duurzaam Ridderkerk. Volgende week leest u op deze plek een interview 
met Saturnus ’72. 
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Media aandacht en evenementen     

 

De Blauwkai 4 april 2018 
Wethouder Marten Japenga en vertegenwoordigers van de Ridderkerkse Fairtrade-werkgroep 
reikten onlangs weer vier Fairtrade-certificaten uit: aan Paviljoen Struis, de Maranathakerk, Atrium 
Makelaardij en Notariskantoor Van Dongen. 
Fairtrade maakt het verschil 
Er zijn al veel winkels en supermarkten in Ridderkerk waar u Fairtradeproducten kunt kopen. Van 
fruit tot chocola, van cadeautjes tot tassen en nog een heleboel meer. Bij een aantal 
horecagelegenheden, scholen, kerken en verenigingen wordt Fairtradekoffie, -thee, -sap en wijn 
geschonken. Zij laten u graag het ‘verschil’ proeven en zien met ‘normale’ producten. 
Ook Paviljoen Struis (horeca bij de aanlegplaats van de waterbus), de Maranathakerk, Atrium 
Makelaardij en notariskantoor Van Dongen hebben sinds kort het Fairtradecertificaat. Ze schenken 
Fairtrade-koffie en –thee. Paviljoen Struis gebruikt in het restaurant aan het water ook cacao, suiker, 
honing en wijn met het Fairtrade-predicaat. Daarnaast staan biologisch vlees/gevogelte en 
verantwoord gevangen vis op de kaart. Atrium koopt bovendien kerstpakketten en 
relatiegeschenken bij de Wereldwinkel. 
Lekker en betaalbaar 
Fairtradeproducten zijn lekker en betaalbaar en bieden nog meer voordelen. Fairtrade betekent 
eerlijke handel, betere leefomstandigheden en een mooiere toekomst voor boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden.  
Ridderkerk mag zich dankzij de inzet van een werkgroep met enthousiaste vrijwilligers sinds 2016 
Fairtrade Gemeente noemen. Het is de werkgroep – mede dankzij vele nieuwe deelnemers - gelukt 
om die titel te behouden! De vrijwilligers blijven zich inspannen voor een groter aanbod van en een 
grotere vraag naar Fairtradeproducten. 
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de Blauwkai 2 mei 2018 

Van 5 t/m 13 mei: eerste landelijke Fairtrade Week 

Stand4fairness, sta voor eerlijkheid, is het thema van de eerste landelijke Fairtrade week. Want 

Fairtrade producten zijn eerlijke producten, gemaakt door mensen met een eerlijk loon en betere 

werkomstandigheden. In de Fairtrade Week kunt u het uitgebreide aanbod van Fairtrade 

producten ontdekken. Ook zijn verschillende Fairtrade producten in de aanbieding.  

Sinds 2016 is Ridderkerk met trots een Fairtrade gemeente. Inwoners, winkeliers, horeca, bedrijven, 

en de gemeente laten hiermee zien Fairtrade belangrijk te vinden en er actief aandacht aan te 

besteden. Frans de Graaff is adviseur Fairtrade bij de gemeente. Hij vertelt over Fairtrade en de 

Fairtrade Week.  

Duurzame handel 
Frans legt uit: “Fair trade staat voor eerlijke handel. Het is een duurzame vorm van handel, omdat de 
lokale bevolking door de eerlijke lonen een echte kans krijgt op een beter leven. Met de extra 
inkomsten worden scholen gebouwd, waterputten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Fairtrade 
producten maken voor deze mensen het verschil tussen overleven en zich kunnen ontwikkelen. Maar 
Fairtrade staat ook voor duurzaamheid. Er wordt immers op een verantwoorde manier omgegaan 
met het milieu.” 
 
Een beter leven 
Doel van de landelijke Fairtrade Week is mensen motiveren om voor Fairtrade producten te kiezen. 
“Met elke Fairtrade aankoop krijgt een kleine producent in Azië, Afrika en Zuid-Amerika de kans op 
een beter leven. Als consument heeft u de mogelijkheid hun levensomstandigheden te verbeteren.”  
 
Deelnemers Fairtrade Ridderkerk 

Winkels                                             
Albert Hein Ridderkerk 

Albert Hein Slikkerveer 

Boons's Markt Ridderkerk 

Coop Drievliet 

Cuppamore 

Dirk van den Broek Bolnes 

Dirk van den Broek Ridderkerk 

Duifhuizen 

Gall & Gall Ridderkerk 

Gall & Gall Slikkerveer 

Hema 
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Winkels 

Jumbo Ridderkerk 

Kronemeijer optiek 

Lidl Bolnes 

Lidl Ridderkerk 

O'Moda 

Put Fashionstore 
Smiley's sweetest giftshop 
Smit mode dames 
Smit mode heren 
Snuffelpand 
Sport 2000 

Van Gelder versmarkt 

Wereld Winkel Ridderkerk 
Wijnhandel van der Staay 
 
Horeca 

Bij Nikki aan Tafel 

Bij Wil! 

Brasserie Njoy 

Grand café Burgerzaken 

Multivlaai 

Pannenkoekhuis Oosterpark 

Paviljoen Struis 

Ross Lovell 

Van der Valk hotel Ridderkerk 

Bedrijven 

Aardoom Hoveniers 

Atrium Makelaardij 

Bouwkundig Adviesbureau Aalders 

Kraaijveld G&F 

Mister Sales 

Notariskantoor van Dongen 

Observator Instruments b.v 

Rabobank Ridderkerk 
Van Gelder 

Kerken 

Doopsgezinde kerk 

Hervormde Gemeente Rijsoord 

Maranatha Kerk 
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Kerken 
Opstandings kerk Rijsoord 

Protestantse gemeente Bolnes 

Protestantse gemeente de Levensbron 

Protestantse gemeente Irenekerk 

Protestantse gemeente Slikkerveer 

Sint Joris Parochie kerk 
 
 
 
 

Scholen 

Farel College 
 

Sport 

Korfbal Combinatie Ridderkerk 

Portes du Ski 
 

Maatschappelijke organisaties 

Gemeente Ridderkerk 

Maaltijden project Welkom 

Stichting Wereldwerk 

Woonvisie 
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           De Blauwkai 19 september 2018                                

    

 

Vier nieuwe Fairtrade-cerficaten uitgereikt 

Sinds 2016 heeft Ridderkerk de eervolle titel van Fairtrade Gemeente. Dat wordt je niet zomaar: in 

een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor 

meer eerlijke handel.  

Onlangs reikten wethouder Marten Japenga en vertegenwoordigers van de Werkgroep Fairtrade 

Ridderkerk vier Fairtrade-certificaten uit. Boon’s markt, Fruitzaam, Gall & Gall en Multivlaai namen 

deze vol trots in ontvangst.  

Waarom Fairtrade? 

Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stelt u boeren en producenten in ontwikkelingslanden in 

staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun 

bedrijf, hun familie en hun omgeving. 

Meedoen 

U doet mee door zelf Fairtrade producten te verkopen of te gebruiken en dat actief uit te dragen. Zet 

u zich in voor eerlijke handel en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een certificaat? Kijk dan 

op www.fairtradegemeenten.nl voor meer informatie of neem contact op met Frans de Graaff van de 

Werkgroep Fairtrade Ridderkerk.  
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De Blauwkai 24 oktober 2018                                

 

 

 De Fairtrade Week komt er weer aan! Deze zal plaatsvinden van 27 oktober tot 4 

november. Het thema van de Fairtrade Week staat in teken van Women Empowering. 

Thema 

Het thema, Women Empowering, is belangrijk voor de Fairtrade Week omdat ongelijkheid 

een grote belemmering is voor de menselijke ontwikkeling, zo ook in de fairtrade wereld. 

Fairtrade wil ongelijke machtsrelaties doorbreken zodat er meer gendergelijkheid komt en 

vrouwen meer macht krijgen. Dit willen ze bereiken door het vrouwelijke humane, sociale, 

financiële en fysieke kapitaal te versterken.Het thema past ook goed bij de global goals 

nummer 5 en 10. Global goal 5 richt zich op het stoppen van alle vormen van discriminatie, 

het tegengaan van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en het bereiken van 

volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming.  Volgens het World 

Food Programme zou ‘het aantal hongerlijdenden in de wereld gereduceerd kunnen worden 

met 150 miljoen als boerinnen dezelfde toegang tot middelen hadden als boeren’. Fairtrade 

wil gelijkheid promoten en mannen en vrouwen beiden de kans geven fairtrade te handelen. 

Global goal 10 wil ervoor zorgen dat iedereen sociaal, economisch en politiek aansluiting kan 

vinden. Het gaat onder andere om gelijke kansen voor iedereen. 
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Een beter leven 

Doel van de landelijke Fairtrade Week is mensen motiveren om voor Fairtrade producten te 

kiezen. “Met elke Fairtrade aankoop krijgt een kleine producent in Azië, Afrika en Zuid-

Amerika de kans op een beter leven. Als consument heeft u de mogelijkheid hun 

levensomstandigheden te verbeteren.”  
 

Acties 

Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten , sportverenigingen en kerken in 

Ridderkerk gebruiken of verkopen fairtrade producten. Tijdens deze week zullen diverse 

bedrijven dan ook weer met aantrekkelijke actie’s  via huis –aan- huis bladen Fairtrade 

produten promoten. 
             

 

Pasar Malam 

Dit jaar wordt er zelfs al op vrijdag 26 oktober om 10.00 uur gestart met een Pasar Malam,. Dit 

is een Indische markt met tal van oosterse waren, snuisterijen en gerechten. De markt loopt 

door tot 21.00 uur. Op zaterdag start de Pasar wederom om 10.00 uur en duurt dan tot 17.00 

uur.  
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 Deelnemende bedrijven lekker Ridderkerk 
 

        

 

  Wereldwinkel                                                                            

http://www.winkelhartridderkerk.nl/uploads/page/side/default_108_1933.jpg
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30 October 2018 -  MAX HAVELAAR EVENT   

Na tien jaar opeenvolgende Max Havelaar lezingen,werd met de 2018 editie werd een 

nieuwe weg ingeslagen ; van lezing naar aktie ! 

Als eerste werden er twee nieuwe boeken van Rob van Tulder gelanceerd, “Getting al the 

moves right” en “Business and Substainable Goals Development”. 

Het evenement was georganiseerd door drie samenwerkende organisaties ;  Rotterdam 

School of Management,de Max Havelaar stichting en het SMO platform. 

Het evenement had dit jaar ook een nieuwe opzet,133 Master van RSM (Global Business & 

Sustainability) waren getraind om bedrijven te analyseren en een vertaalslag te maken naar 

sociale en wereldwijde duurzaamheid doelstellingen.Er werd deelgenomen door 40 

organisaties, groot en klein,branchorganisaties,overheid,sociale en jongerenorganisaties. 

Deze organisaties werden aan de hand van checklijsten geinterviewd,om zodoende te 

kunnen kijken waar zij kunnen verbeteren op het gebied van internationale duurzaamheid. 

 

 

                                                                               Fruitzaam Ridderkerk  

Fruitzaam en gemeente Ridderkerk participeren in fairtrade event op de Erasmus Universiteit 
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Riederborgh en Buurtpreventie Bolnes nu 

ook Fairtrade deelnemers  

7 november 20187 november 2018 RTV Ridderkerk 

 

 

Ridderkerk is twee nieuwe Fairtrade deelnemers rijker. Riederborgh ontving op 29 
oktober als eerste lokale zorginstelling het Fairtrade certificaat. En Buurtpreventie 
Bolnes kreeg dat als eerste buurtpreventie.  

Om deelnemer te worden hebben zij een ‘Verklaring van deelnemerschap’ ondertekend. 
Daarin staat aan welke eisen moet worden voldaan. Ridderkerk is Fairtrade Gemeente. 
Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten, kerken en sportverenigingen 
gebruiken of verkopen Fairtrade producten. Eerlijke handel Door deze producten te 
(ver)kopen steunen we met elkaar boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Van de 
opbrengsten kunnen zij bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, familie en omgeving. 

Ook interesse in een certificaat? Kijk dan op www.fairtradegemeenten.nl of bel Frans de 
Graaff (Werkgroep Fairtrade Ridderkerk): (0180) 451 234.  

 

 

  

https://www.rtvridderkerk.nl/lokaal/riederborgh-en-buurtpreventie-bolnes-nu-ook-fairtrade-deelnemers/
http://www.fairtradegemeenten.nl/
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De Blauwkai 7 november 

 

Riederborgh en Buurtpreventie Bolnes nu ook Fairtrade deelnemers  

Ridderkerk is twee nieuwe Fairtrade deelnemers rijker. Riederborgh ontving op 29 oktober 

als eerste lokale zorginstelling het Fairtrade certificaat. En Buurtpreventie Bolnes kreeg dat 

als eerste buurtpreventie.  

 

Om deelnemer te worden hebben zij een ‘Verklaring van deelnemerschap’ ondertekend. 

Daarin staat aan welke eisen moet worden voldaan.  

 

Ridderkerk is Fairtrade Gemeente. Steeds meer bedrijven, horeca, scholen, supermarkten, 

kerken en sportverenigingen gebruiken of verkopen Fairtrade producten.  

 

Eerlijke handel 

Door deze producten te (ver)kopen steunen we met elkaar boeren en producenten in 

ontwikkelingslanden. Van de opbrengsten kunnen zij bouwen aan een toekomst voor hun 

bedrijf, familie en omgeving. 

 

Meer weten over het verkrijgen van een certificaat? Kijk dan op www.fairtradegemeenten.nl 

of neem contact op met Frans de Graaff van de Werkgroep Fairtrade Ridderkerk via 

telefoonnummer (0180) 451 234.  
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De Combinatie 15 november 2018 

 

Wereldwinkel Ridderkerk verzorgt al heel veel jaren relatiegeschenken en 

kerstpakketten voor bedrijven, instellingen en particulieren. 

Waarom een Fair Trade kerstpakket van de Wereldwinkel Ridderkerk? 

-u laat uw medewerkers, klanten of relaties zien dat u maatschappelijk betrokken bent 

-u gunt hardwerkende ondernemers in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs 

-uw pakket wordt maatwerk; wij helpen u graag bij het samenstellen van uw unieke pakket 

-onze vrijwilligers pakken uw pakket feestelijk en met de grootste zorg in 

-u betaalt bij ons geen kosten voor het inpakken en ook geen bezorgkosten in de regio 

-kortom: u geeft iets bijzonders 

Een bijzonder kerstpakket op maat 

Zoals gezegd kunt U uit het enorme assortiment van de Wereldwinkel dus zelf een 

kerstpakket naar wens samenstellen. Zo kunt U kiezen voor een bepaalde kleur of voor een 

bepaald thema. Onze ervaring heeft ons geleerd dat de ontvangers van de kerstpakketten 

deze extra aandacht enorm weten te waarderen. Met elk idee waar U mee komt vinden wij 

samen met U een creatieve oplossing. Bij ons is alles mogelijk. 

U kunt zich ook laten inspireren door De Kerstkrant 2018. klik op deze link. 

Neemt u voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Truus 

Luijendijk. 

Tel. 06 - 41229636 of truusluijendijk@hotmail.com 

  

http://www.schoonhoven.wereldwinkel.nl/nl/documents/KerstKrant_Wereldwinkel_2018.pdf
javascript:em_go('323')
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De bibliotheek aan zet 

Vrijdag 30 november sluiten we Nederland Leest af met een chocolade dag 

 

Van 10.30 - 12.00 uur is er koffie met... Special! De Wereldwinkel komt ons 

alles vertellen over Tony's Chocolonely en fair trade. De toegang is gratis en 

natuurlijk kun je een lekker stukje proeven. 

 

Van 15.00 - 17.00 uur is de film Sjakie en de chocoladefabriek te bewonderen bij 

de familiefilmmiddag. Aanmelden voor de film kan via onze website of aan de 

balie. Uiteraard is er chocolade! 

 


