Fairtrade jaarverslag 2021
Ridderkerk viert 5 jaar Fairtrade gemeente 26 mei 2021
en heeft de titel voor 2022-2023 wederom verlengd.
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Fairtrade jaarverslag 2021
De zes campagnecriteria
Criterium 1
Een kernteam stimuleert
Fairtrade
Er is een lokaal kernteam actief die initiatieven neemt om de titel
Fairtrade Gemeente te behalen en te behouden.
Criterium 2
De lokale overheid kiest voor Fairtrade
Het gemeente bestuur spreekt zich uit vòòr Fairtrade.De gemeente
neemt dit op in beleid en koopt Fairtrade producten in.
Criterium 3
Winkels en horeca verkopen Fairtrade producten
In plaatselijke winkels verkopen ze Fairtrade en duurzame producten.
Daarnaast serveren de lokale horecazaken Fairtrade producten.
Criterium 4
Bedrijven en organisaties
gebruiken Fairtrade
Lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken
Fairtrade producten in de kantine en/of op de bedrijfsvloer.
Criterium 5
Lokale (media) aandacht
Het kernteam organiseert publieksevenementen,zorgt voor lokale
Publiciteit rond de campagne en creëert bewustwording over het
thema Fairtrade onder de inwoners.
Criterium 6
Sustainable Development Goals
De titel Fairtrade Gemeente betekent dat jouw gemeente
concreetbijdraagt aan de invulling van de Global Goals.
Het kernteam draagt bij aan het levend maken van de SDG’s
en benoemt daarbij de impact vanFairtrade.

Fairtrade jaarverslag 2021
Criteria 1) Kernteam
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.
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11)

Naam
Prof.dr.Rob van Tulder
Wiena Ramdaras
Frans de Graaff
Henk Zwijnenburg
Jory Rombouts
Arianne Ripmeester
Casper van de Most
Gabien Hitzerd
Ella van Wingerden
Onno Ebbers
Nico Stok

Functie
Voorzitter kernteam /Prof.Dr.Erasmus universiteit
Beleidsondersteuner maatschappelijke zaken
Ondersteuner kernteam
Lid kernteam
Beleidsadviseur duurzaamheid
Gemeenteraadslid
Lid kernteam zorginstellingen
Lid kernteam bibliotheek
Lid kernteam Wereldwinkel /Wereldwerk
Lid kernteam scholen
Lid kernteam kerken

Dit jaar verwelkomden wij 3 nieuwe kerngroep leden Henk Zwijnenberg (opvolger Mike
Duijvestein), Onno Ebbers (opvolger Kim Sikking) en Wiena Ramdaras (opvolger van Arthur
Jongeotter)

Vergaderingen werkgroep Ridderkerk 2021: 16 februari- 28 september

Vergaderingen werkgroep Barendrecht 2021: 6 januari-

Vergaderingen met Fairtrade Nederland 2021: 15 maart – 21 juli -13 september- 17 dec
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Criteria 2) De lokale overheid kiest voor Fairtrade.
Ridderkerk is sinds mei 2016 Fairtrade Gemeente. Op 30-12-2021 is door de inzet van de
gemeente en de vrijwilligers de titel weer voor 2 jaar verlengd tot en met 31-12-2023.
De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar en faciliteert waar mogelijk bij
evenementen.
Via de online kerstmarkt waren er mogelijkheden voor de ambtenaren om een donatie te
doen aan de voedselbank of een duurzaam pakket te bestellen bij de wereldwinkel.
Verder promoot de gemeente en het kernteam Fairtrade bij de omliggende gemeenten.
Tevens is het Fairtrade verhaal gepubliceerd op de website van de gemeente (inwoners) en
wordt er aandacht gegeven via ondernemers nieuwsbrief en de afdeling duurzaamheid
onder andere via de website “Hart voor Klimaatzaken”.
In de media (De Blauwkai) dit is een uitgave van de gemeente Ridderkerk, die wekelijks
verschijnt, wordt al het nieuws zoals Fairtrade weken, evenementen en oorkonde
overhandigingen gepubliceerd.
Persvoorlichters ondersteunen dit met het schrijven van artikelen en het maken van de
bijbehorende foto’s.
Criteria 3) Winkels en horeca verkopen Fairtrade producten
Inwoners
Inwoners
Ridderkerk
Inwoners Ridderkerk
30.000-50.000
50.000-80.000
deelnemers
Juli 2021 (46.768)
Aantal voor criteria Aantal voor criteria per categorie
Supermarkten

6

8

10

Fairtrade en giftshops

2

2

3

Kleding winkel

2

2

5

Vrije tijd en recreatie

2

2

9

Horeca

4

6

6

Overige branches(*)
2
2
16
Totaal
18
20
49
(*) reisburo-optiek-mode-slijterij
Criteria 4) Bedrijven en organisaties gebruiken Fairtrade
Inwoners
Inwoners
Ridderkerk
30.000-50.000
50.000-80.000
deelnemers
Aantal voor criteria Aantal voor criteria per categorie
Bedrijven per branche (1)
Maatschappelijke organisaties (2)
Totaal

4
8
12

8
8
16

15
25
40

1.hovenier,notaris,groothandel,juwelier,makelaar etc
2.buurtpreventie,waterschap,geloofgemeenschap,sportvereniging,scholen,bibliotheek,etct

Bekijken we de deelnemers in Ridderkerk per categorie dan zien we dat we zelfs aan de
criteria kunnen voldoen voor een gemeente tot 80.000 inwoners.
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Criteria 5) Lokale (media) aandacht
INDICATOREN VOOR HET BEHALEN VAN CRITERIUM 5:
• Er zijn minimaal zes inhoudelijke artikelen (nieuws- en/of persberichten) verschenen in de
lokale media. Eigen ontwikkelde content op social media platform wordt hierin ook
meegenomen*
• Er heeft minimaal één publieksevenement plaatsgevonden
• Het kernteam zorgt ervoor dat hun eigen gemeente-pagina op
www.fairtradegemeenten.nl altijd up-to-date is.
Wij publiceren nieuws, acties en evenementen via :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

De Combinatie
De Blauwkai
Het Ridderkerks dagblad
RTV Ridderkerk en RTV Rijnmond
Op de website van de gemeente Ridderkerk
Op de website van Fairtrade Nederland
In de bedrijven nieuwsbrief van de gemeente Ridderkerk
Via de website’s van Fairtrade deelnemers in Ridderkerk
Een eigen Facebook pagina.
Zichtbaarheid dmv certificaten en stickers “Fairtrade wij doen mee”

Inhoud kan vanuit de werkgroep, en vanuit deelnemende bedrijven/winkels/organisaties
komen.
Behaalde resultaten worden (in publicaties) met betrokkenen gedeeld.

DE BLAUWKAI
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Criteria 6) Sustainable Development Goals
Het zesde criterium gaat over de Sustainable Development Goals (SDG’s) / Global Goals.
De titel Fairtrade Gemeente betekent dat de gemeente concreet bijdraagt aan de invulling
van de Global Goals. Deze 17 door de VN opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen dragen
bij aan een eerlijke wereld met respect voor mens, milieu en klimaat. Door met de Global
Goals aan de slag te gaan is het ook veel makkelijker om met andere duurzame partijen in de
gemeente op te trekken en gezamenlijk aandacht te vragen voor de wereldwijde ambities
INDICATOREN VOOR HET BEHALEN VAN CRITERIUM 6:
• Het kernteam geeft concreet invulling aan optie 1, 2, 3 of 4, waarbij gelet wordt op:
• de faciliterende rol van het kernteam als partner i.s.m. met duurzame initiatieven
• de inzet van het kernteam en haar expertise als Fairtrade koploper
• de inzet, vertegenwoordiging en aandacht van Fairtrade binnen de Global Goals
• hoe het kernteam bewustwording onder inwoners en organisaties teweegbrengt.
Optie 1: Oprichten duurzaam platform of initiatiefgroep
Hart voor
Klimaat

Hart voor Klimaatzaken is een initiatief van de Duurzaamheidskring Ridderkerk. 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 Ridderkerkse bedrijven, (gemeentelijke) organisaties,
verenigingen en inwoners dat zich inzet voor een sociaal en economisch duurzamer
Ridderkerk.
Optie 2: Organiseren van SDG activiteit

1

2

Foto1 Van 7 tot en met 13 september 2021 kon je meedoen met de Verspillingsvrije week in
Barendrecht en Ridderkerk. De week was een groot succes! Veel mensen kwamen een kijkje
nemen bij onze kramen bij Jumbo en Hema in Ridderkerk en de foodtruck op de markt in
Barendrecht.
Foto 2 Wereldwinkel 23 oktober 2021 LEKKER RidderkerkNaast alle proeverijen van de
plaatselijke horeca en foodondernemers uit het winkelhart zal ook de Wereldwinkel weer
deelnemen aan LEKKER Ridderkerk. De winkel die producten presenteert uit alle
windhoeken van de wereld zal u ook weer verrassen met iets lekkers dat natuurlijk is
samengesteld met ingrediënten die op een faire wijze zijn ingekocht waarbij producenten
volgens de formule van Fairtrade worden behandeld.
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Criteria 6) Sustainable Development Goals
Optie 3: Bewustwordingscampagne

Energiebox en energie
coach voor inwoners

Op woensdagmiddag 27 oktober was een excursie gepland bij AGF-leverancier Van Gelder.
Ze noemen zichzelf oer-Hollands maar toch hypermodern. Maar hoe duurzaam zijn ze? We
namen een kijkje. De excursie begon met een toespraak van wethouder duurzaamheid van
Ridderkerk, Marten Japenga. Hij had het erover dat we allemaal moeten verduurzamen, ook
ondernemers hebben die verantwoordelijkheid. Maar vaak weten zij niet hoe. Daarom zijn
er ondernemers uitgenodigd die hun ervaringen met hen wilden delen.
Optie 4: Bedenk je eigen initiatief

1

2

Foto 1 Woont en/of werkt u in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk en heeft u een
duurzaam idee of al een project of activiteit uitgevoerd in een van deze gemeenten? Geef u
op voor de Duurzaamheidsprijs. .
Foto 2 EUR onderzoek waar voor BAR de kansen liggen om de klimaatdoelen te halen.
De samenwerkingsovereenkomst tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeenten
in de BAR regio is ondertekend door de wethouders Duurzaam: Tanja de Jonge
(Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Marten Japenga (Ridderkerk) en de
vertegenwoordiger namens de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. dr. Victor Bekkers,
decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het onderzoek
maakt gebruik van drie wetenschappelijke disciplines, te weten psychologie, sociologie en
bestuurskunde en staat onder leiding van dr. William Voorberg. Het project heeft een
looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd.

Bijlage 1 Fairtrade jaarverslag 2021
Milieu- en Duurzaamheidsprogramma eindevaluatie 2016-2020
Publicatie 25 januari 2021

Vereiste criteria 6 : Aantoonbare inzet de realisering van de Sustainable Development
Goals.
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De Blauwkai 4 maart 2021 (8 maart: Internationale Vrouwendag)
Een groot deel van al het voedsel ter wereld wordt geteeld door vrouwen. Toch bezitten ze
vaak zelf geen land en zien ze weinig van de winst die ermee wordt gemaakt. Fairtrade
probeert deze genderkloof te dichten.
Dat doet de organisatie met programma's zoals de 'Women's School of Leadership' of
'Fairtrade's Growing Women in Coffee'. Afgestudeerden van de school vervullen nu
leiderschapsrollen in hun lokale vrouwenverenigingen en coöperaties. Echte powervrouwen
dus.
Internationale Vrouwendag
Elk jaar is het op 8 maart Internationale Vrouwendag. Het doel van deze dag is aandacht te
geven aan vrouwenthema’s, zoals economische zelfstandigheid, maar ook huiselijk geweld
en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie. Met
verschillende activiteiten kaarten vrouwengroepen, antidiscriminatie-organisaties, politieke
partijen en andere organisaties deze onderwerpen aan op of rond 8 maart.
Dit jaar is het thema ‘Invloed met Impact’: Op welke manier kunnen vrouwen op een
positieve manier invloed uitoefenen? Samen kunnen wij de verharding in de maatschappij
tegengaan door op een positieve manier in te steken op de maatschappelijke problemen die
op ons bordje liggen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de wereld een beetje
mooier te kleuren.
Fairtrade
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in
de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een
duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen
maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen. Ridderkerk is een Fairtradegemeente. In een Fairtrade-gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale
overheid samen voor meer eerlijke handel.
ActiviteitenDit jaar zijn er op 8 maart, vanwege de coronacrisis, online activiteiten. Op
www.internationale-vrouwendag.nl/zuid-holland ziet u wat er in Zuid-Holland te doen is.
Meer informatie over Fairtrade vindt u op www.fairtradenederland.nl.
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Facebook Fairtrade gemeente Ridderkerk en website nieuws uit Ridderkerk 18 maart 2021
21 maart dag van het bos

Bomen zijn belangrijk voor ‘t milieu en ‘t bestaan van onze aarde, maar helaas is ontbossing
wereldwijd ’n groot probleem. Een grondoorzaak voor dit probleem is de lage prijs die de
boeren krijgen voor hun product. Fairtrade werkt aan de grondoorzaak van ontbossing en
neemt ook verschillende maatregelen om ontbossing te stoppen. Zo heeft ze strenge
milieuregels, maar biedt ook kennis, verschillende trainingen én door de extra premie is er
geld beschikbaar om te investeren in bestaande plantages, zodat ’t niet nodig is om bomen
te kappen. Dus, wil je bewust kiezen? Let dan op ’t Fairtrade logo!
Een mooi voorbeeld van hoe Fairtrade zich inzet voor onze planeet, is het ‘Alliances for
Sankofa’ project in Ghana. Het doel is om 400 hectare agroforestry-percelen op te zetten,
ehh…. wattes?! Bomen en landbouw op één perceel. Dit is ’n boost voor de biodiversiteit,
mét bescherming van de bossen. Da’s nog eens een win-win situatie.
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HART VOOR KLIMAATZAKEN APRIL 2021 EUR ONDERZOEKT VOOR BAR
WAAR DE KANSEN LIGGEN OM DE KLIMAATDOELEN TE HALEN

Vele mensen willen wel duurzamer leven, maar weten niet goed hoe. Het kiezen voor een
duurzame leefstijl is niet voor iedereen even gemakkelijk te maken en voor sommigen ook
nog eens lastig vol te houden in het dagelijks leven. Het is een zoektocht voor inwoners én
gemeenten naar waar de kansen liggen. De inzet is het behalen van de klimaatdoelstellingen
voor 2050 wanneer Nederland nagenoeg CO2 neutraal moet zijn. De Erasmus Universiteit in
Rotterdam onderzoekt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk waar
de kansen liggen om de klimaatdoelen te halen. Een voor Nederland nog niet eerder
vertoonde, unieke opdracht en samenwerking.
Onderzoek
De samenwerkingsovereenkomst tussen Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeenten
in de BAR regio is ondertekend door de wethouders Duurzaam: Tanja de Jonge
(Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Marten Japenga (Ridderkerk) en de
vertegenwoordiger namens de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. dr. Victor Bekkers,
decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het onderzoek
maakt gebruik van drie wetenschappelijke disciplines, te weten psychologie, sociologie en
bestuurskunde en staat onder leiding van dr. William Voorberg. Het project heeft een
looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd.
Dagelijkse routine doorbreken
Door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de onderzoeksopdracht
gegeven om op zoek te gaan naar manieren om verschillende bewonersgroepen te bereiken
en te stimuleren duurzamere keuzes te maken in alledaagse activiteiten, zoals koken,
wassen, kinderen naar school brengen.
Wethouder Duurzaamheid Marten Japenga: “Dagelijkse gewoonten en gedrag zijn lastig te
veranderen. Logisch, want dit doe je alleen als het een duidelijk doel dient of als het in eigen
belang is. Toch verlangen gemeenten steeds vaker dat hun inwoners een duurzame leefstijl
omarmen. Uiteindelijk begint een duurzame wereld toch bij jezelf. Maar dit is natuurlijk niet
van vandaag op morgen geregeld. Hoe kun je zo veel mogelijk bewoners stimuleren voor het
maken van duurzame keuzes? Dat is de vraag die voorligt bij de universiteit. Deze
samenwerking met de EUR zal bepalend zijn hoe we de komende jaren ons beleid
vormgeven en communiceren richting onze inwoners.”
Kansen voor gedragsverandering
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben Erasmus School of Social
and Behavioural Sciences (ESSB) de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar manieren om
verschillende bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren duurzamere keuzes te maken.
William Voorberg: “Maatschappelijke impact is een belangrijk uitgangspunt van de strategie
van de EUR en de ESSB, daar past dit onderzoek goed bij. Het project maakt onderdeel uit
van de strategische afdeling ‘Behavioural Change’ van de ESSB Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences. We willen begrijpen waar bij verschillende groepen kansen liggen voor
gedragsverandering en hoe de gemeenten dat kunnen vormgeven
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Pasen op z’n paasbest met Fairtrade! Want door jouw aankoop kunnen de boeren worden
opgeleid en krijgen ze ‘n betere prijs voor hun cacao. Zo kunnen de boeren zelf op een
milieuvriendelijke manier verbouwen en investeren in hun gemeenschap en kunnen ze
werken aan een hoopvolle toekomst. Alleen samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke
kansen voor iedereen. Doe je deze Pasen ook mee?
BAR –Organisatie trakteert ambtenaren op Fairtrade chocolade eitjes.

Rosine Bekoinis is ’n cacaoboerin en secretaris van de 'Women’s Society' bij de Cayat
coöperatie in Ivoorkust. Met de Fairtrade premie bouwt ze aan ‘n toekomst voor haar
kinderen door ze ‘n goede opleiding te geven, maar ze bouwt ook in de letterlijke betekenis
van ‘t woord: ze kocht bakstenen om aan haar eigen huis te beginnen. Door deze Pasen
voor Fairtrade producten te kiezen, kunnen mensen zoals Rosine zelf investeren in hun
toekomst en in die van hun kinderen.
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DUURZAAMHEIDSWEEK IN
RIDDERKERK
Van maandag 25 oktober tot en met zaterdag 30 oktober 2021 vindt in Ridderkerk de
eerste Duurzaamheidsweek plaats. Dit doen we omdat we weten dat andere gemeenten al
eerder een succesvolle ervaring hebben gehad met deze week.
Vanuit de gemeente en stichting Limonade, betrekken wij jeugd, jongeren, hun
(groot)ouders, ondernemers en alle andere geïnteresseerde inwoners bij hun leefomgeving.
Gevarieerd aanbod
Duurzaamheid is het grote thema. In deze week zetten wij ook graag duurzame
ondernemers in het zonnetje die met ons het duurzame verhaal verder willen brengen en
openstaan voor ideeën van anderen.
Bibliotheek AanZet, Het Repair Café, Enerless, woningbouwcorporatie Wooncompas, de
lokale Rabobank en Loods 38 zijn al betrokken bij de organisatie. Ook scholen worden
benaderd. Het programma wordt momenteel nader ingevuld. De eerste contouren zijn al
zichtbaar. Zo is er een fietsroute langs groene ondernemers (staat u al op het lijstje?) ,
gastlessen over energiebesparing en zwerfafval, een grondstoffenconferentie. Er komt een
markt met duurzame lokale producten en inwoners kunnen advies krijgen over het
verduurzamen van woningen. Er is voor ieder wat wils: kinderen, jongeren, volwassen,
ouderen, ondernemers, verenigingsbesturen, ga zo maar door!
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden
De duurzaamheidsweek is uw kans om uw duurzame bedrijf te laten zien aan de
Ridderkerkers. Interesse gewekt? Meld u dan bij Edo van Baars van de BAR
organisatie e.v.baars@bar-organisatie.nl om samen te kijken hoe we uw idee of bijdrage
vorm kunnen geven tijdens de Duurzaamheidsweek. Deelname aan de Duurzaamheidsweek
is kosteloos.
Samen maken we een succes van de Duurzaamheidsweek 2021 en hopelijk betekent dit ook
de start van een mooie jaarlijkse traditie!

Vereiste criteria 6 : Aantoonbare inzet de realisering van de Sustainable Development
Goals.
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De Blauwkai 29 april 2021 – RTV Ridderkerk – Website nieuws uit Ridderkerk –FacebookLinkedin Hart voor Klimaatzaken.
Ridderkerk in actie tijdens Nationale Fairtradeweek
De landelijke Fairtradeweek staat weer voor de deur. Van 8 tot en met 16 mei zetten
bedrijven, winkels, -gemeenten en vele vrijwilligers zich in voor fairtradeproducenten en producten.
Fairtrade-gemeente
Ridderkerk is sinds 2016 officieel Fairtrade-gemeente. Dat betekent dat het bestuur van de
gemeente, inwoners en bedrijven zich actief inzetten voor meer eerlijke handel. De
gemeente kijkt dan ook uit naar landelijke Fairtradeweek.
Wethouder Marten Japenga: “In deze onzekere tijd is aandacht voor Fairtrade-producten
belangrijker dan ooit. Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden worden hard geraakt door
het coronavirus. Veel producten die we kopen worden massaal geproduceerd in
derdewereldlanden. De arbeidsomstandigheden in veel fabrieken waren al mensonterend.
Covid-19 heeft deze situatie verergerd. Ridderkerk wil inwoners daarom graag stimuleren zo
veel mogelijk voor Fairtrade-producten te kiezen. Het helpt daarbij dat veel supermarkten
zorgen dat deze producten extra aandacht krijgen. Zo kunnen we als gemeente samen de
wereld eerlijker maken.
Vijf jaar
In mei viert Ridderkerk ook haar vijfjarige jubileum als Fairtrade-gemeente. Binnenkort
blikken wethouder Japenga en Rob van Tulder, voorzitter van de werkgroep Fairtradegemeente, in De Blauwkai terug op de eerste vijf jaar.
Meer informatie?
Wilt u zich met uw organisatie aanmelden als Fairtrade deelnemer? Stuur dan een e-mail
naar Frans de Graaff: f.d.graaff@ridderkerk.nl.
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De Blauwkai 20 mei 2021
Ridderkerk is vijf jaar Fairtrade Gemeente
Op 26 mei is het vijf jaar geleden dat Ridderkerk een Fairtrade Gemeente werd. De Blauwkai
praat met Marten Japenga, wethouder duurzaamheid, en Rob van Tulder, voorzitter van de
plaatselijke Fairtrade-werkgroep.Ridderkerk laat al vijf jaar zien dat gemeente, inwoners,
winkels, horeca, bedrijven en instellingen Fairtrade belangrijk vinden. Fairtrade staat voor
eerlijke handel: producenten in arme landen krijgen een eerlijke prijs voor hun product.
Daarnaast is er aandacht voor werkomstandigheden en het milieu.Kopers van Fairtradeproducten dragen bij aan de vooruitgang van mensen in arme landen. Want door boeren en
producenten een eerlijke prijs voor hun producten te betalen hebben zij betere inkomsten,
en kunnen zij zelf investeren in hun bedrijf, dorp en land.
,,We zijn nu zo'n tien jaar bezig'', zegt Van Tulder, in het dagelijks leven hoogleraar
bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. ,,Er is in Ridderkerk steeds meer steun voor dit
onderwerp. Van winkels, sportverenigingen en restaurants tot kerken, scholen en
verzorgingshuizen. We mochten veel Fairtrade-certificaten uitreiken. We zijn nu bezig met
verbreding en verdieping, met aandacht voor de mondiale doelen op het gebied van
duurzaamheid. Dan gaat het naast groene duurzaamheid ook over sociale en economische
duurzaamheid. Een zonnepaneel is mooi, maar wat zijn de arbeidsomstandigheden
waaronder zo'n paneel is gemaakt?''
Wethouder Marten Japenga is vol lof over wat de Ridderkerkse werkgroep onder leiding van
Van Tulder heeft neergezet. ,,Er is hard gewerkt met een groot draagvlak voor Fairtrade als
resultaat.'' In Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn nu ook Faitrade-werkgroepen
opgericht, met inbreng van kennis en ervaring uit Ridderkerk.
Japenga en Van Tulder zijn wel een beetje bezorgd over de toekomst van de Wereldwinkel,
een belangrijk uithangbord voor Fairtrade. Het is steeds lastiger om vrijwilligers te vinden.
Van Tulder: ,,Alle Wereldwinkels in Nederland zijn bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden.
Voor een deel heeft dat ook een positieve oorzaak: steeds meer Fairtrade-producten
worden niet alleen in de Wereldwinkel verkocht, maar ook via reguliere afzetkanalen, zoals
de supermarkt.'' Van Tulder ziet een blijvende rol voor Wereldwinkels. ,,Wereldwijd is veel
bereikt op het gebied van armoedebestrijding en gezondheidszorg, maar nu zijn er toch ook
weer negatieve ontwikkelingen. Voor de Wereldwinkel blijft een rol weggelegd om daar
aandacht voor te vragen.''
Wethouder Japenga ziet het als een uitdaging om inwoners mee te krijgen bij dit soort
thema's. ,,Fairtrade vraagt om voortdurende aandacht. Anders zakt het weg. Het uitreiken
van een Fairtrade-certificaat is mooi, maar daarmee stopt het niet.'' Als het aan de
wethouder ligt, blijft Ridderkerk ook in de toekomst hiervoor menskracht beschikbaar
stellen.,,Ons doel is dat uiteindelijk iedereen op een Fairtrade-manier denkt en handelt. Dat
is een opdracht voor gewone inwoners, maar ook voor winkels en ondernemingen. Die
laatsten hebben veel invloed op de keuzes die consumenten maken'', besluiten Japenga en
Van Tulder.
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Publicatie in de nieuwsbrief Interkerkelijk Diaconaal Beraad in Ridderkerk 2021-1 Wereldwinkel en
2021-2 5 jaar Fairtrade gemeente

Kopen bij de Wereldwinkel is een vorm van solidariteit tussen mensen
Wereldwinkel Ridderkerk
De Corona maatregelen hebben niet alleen grote impact op de continuïteit van onze
Ridderkerkse Wereldwinkel maar ook op het inkomen van de makers van de producten die
geïmporteerd worden uit derde wereldlanden.
Hoe U de Wereldwinkel kunt steunen?
Koop bij hen uw cadeau's en fairtrade producten.

Ridderkerk wil inwoners daarom graag stimuleren zo veel mogelijk voor Fairtrade-producten
te kiezen. Het helpt daarbij dat veel supermarkten zorgen dat deze producten extra aandacht
krijgen. Zo kunnen we als gemeente samen de wereld eerlijker maken.
In mei vierde Ridderkerk haar vijfjarige jubileum als Fairtrade-gemeente. In een feestelijk
moment blikten wethouder Marten Japenga en Rob van Tulder, voorzitter van de werkgroep
Fairtrade-gemeente, terug op de eerste vijf jaar.
Meer informatie? Wilt u zich met uw organisatie aanmelden als Fairtrade-deelnemer? Stuur
dan een e-mail naar Frans de Graaff: f.d.graaff@ridderkerk.nl.
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De Combinatie 21 oktober 2021

Wereldwinkel 23 oktober 2021 LEKKER Ridderkerk
Naast alle proeverijen van de plaatselijke horeca en foodondernemers uit het winkelhart zal
ook de Wereldwinkel weer deelnemen aan LEKKER Ridderkerk. De winkel die producten
presenteert uit alle windhoeken van de wereld zal u ook weer verrassen met iets lekkers dat
natuurlijk is samengesteld met ingrediënten die op een faire wijze zijn ingekocht waarbij
producenten volgens de formule van Fairtrade worden behandeld.
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Bezoek de Duurzaamheidsweek in Barendrecht en Ridderkerk van zaterdag 23 oktober tot
en met zaterdag 30 oktober!

De Duurzaamheidsweek wordt symbolisch geopend bij Loods38 door wethouders
duurzaamheid Tanja de Jonge (Barendrecht) en Marten Japenga (Ridderkerk) om 13.00
uur. Laat je verrassen door alles wat met duurzaamheid te maken heeft tijdens Green Fest:
de feestelijke opening van de Duurzaamheidsweek bij Verse Grond, voormalig Loods38!

Op het terrein worden er naast een toffe markt ook groene workshops georganiseerd, geniet
je van een bio-borreltje én luister je naar de speech van wethouders de Jonge en Japenga.
Ook doe je inspiratie op om je eigen huis duurzamer te maken en kun je vast spieken bij de
horeca-kas in wording. 's Avonds neem je plaats in de pop-up bioscoop en geniet je van de
film Tomorrow. Ook aan een hapje en drankje is gedacht. De WoonWijzerWagen is aanwezig
en het is mogelijk om een gratis energiebesparingsbox op te halen!
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De Blauwkai 28 oktober 2021
Ridderkerk viert Fairtrade Week
Van 30 oktober tot en met 7 november is het Fairtrade Week. Ook in Ridderkerk staan
Fairtrade-producten in de schijnwerpers en is er een winactie.
Iets goeds doen kan heel simpel zijn. Kies bijvoorbeeld eens voor Fairtrade-thee bij het
boodschappen doen. Met veel liefde voor u geplukt. Door te kiezen voor Fairtrade-thee
draagt u bij aan een eerlijke wereld. Wanneer u voor Fairtrade koopt, kiest u voor eerlijkere
inkomens, empowerment, gendergelijkheid, onderwijs en kiest u voor het aanpakken van
klimaatverandering.
Eerlijke wereld
Naast thee zijn er natuurlijk veel meer Fairtrade-gecertificeerde producten. Denk hierbij aan
koffie, rijst, kokosmelk, bananen, suiker, koekjes en chocolade. Fairtrade helpt boeren en
arbeiders in ontwikkelingslanden om een betere plek te verwerven in de handelsketen,
zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.
Alleen samen kunnen we werken aan een eerlijke wereld, met gelijke kansen voor iedereen.
Winactie
Deze Fairtrade Week is er een thee-actie. Fairtrade Gemeente Ridderkerk roept zoveel
mogelijk mensen op een foto te maken van hun samen-thee-moment. Onder de inzendingen
worden twee theepakketten verloot. Die zijn rijkelijk gevuld met een theepot, twee
theekopjes, Fairtrade-thee, Fairtrade-chocolade en nog meer lekkers en leuks.
Hoe werkt het? Volg Fairtrade Gemeente op Facebook (fairtrade.gemeente) en Instagram
(fairtradegemeente) en deel de foto tijdens de Fairtrade Week met #samentheemoment.
Hebt u geen openbaar profiel? Stuur dan een foto van uw post naar
info@fairtradegemeenten.nl.
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De Combinatie 18 november 2018 Kerstpakketten van Wereldwinkel

De Wereldwinkel is al weer druk bezig met de kerstpakketten voor dit jaar.In de winkel staan
verschillende voorbeelden van pakketten, maar men kan uit het enorme assortiment ook
zelf een pakket met Fairtrade-producten samenstellen of dit samen doen met de vrijwilligers
van de Wereldwinkel. De Wereldwinkel aan de Schoutstraat 17 is geopend op dinsdagt t/m
van 11.00 tot 15.00 uur.Bedrijven kunnen nog bestellingen plaatsen.De inpakkers van de
Werelwinkel kunnen het allemaal tijdig verzorgen.Voor meer informatie kan men contact
opnemen met Truus Luijendijk : truusluijendijk@hotmail.com of 06-41229636
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BAR-organisatie steunt met de online kerstmarkt de voedselbank
en de Wereldwinkel
ONLINE KERSTMARKT
We brengen de mini-kerstmarkt gewoon ‘naar je toe’. Vanuit huis kun je lekker neuzen
tussen allerlei moois en lekkers van lokale ondernemers en iets naar jouw smaak uitkiezen.
Zit er toch niets voor je bij? Dan kun je een waardebon uitkiezen die je later bij een van de
deelnemende ondernemers kunt besteden.
Liever doneren aan een goed doel? Dat kan ook! Het gekozen goede doel is de voedselbank
en de Wereldwinkel. Het totale gedoneerde bedrag aan het goede doel wordt dan verdeeld
over de voedselbanken in onze gemeenten.
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Titelrapport Fairtrade Gemeente Ridderkerk
Utrecht, december 2021
Beste kernteamleden van Fairtrade Gemeente Ridderkerk,
Gemeente Ridderkerk is sinds 2016 Fairtrade Gemeente. Het kernteam van Ridderkerk
bestaat al ruim 5 jaar uit een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid, de politiek,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en consumenten. Met een wisseling van 3
leden in 2021 blijft het team stabiel. Dat geeft slagkracht. Dat is te zien aan de in 2021
ondernomen activiteiten. Ook in 2021 weten jullie, ondanks de beperkingen veroorzaakt
door coronamaatregelen, op diverse manieren consumenten en ondernemers te bereiken.
De gemeente ondersteunt het kernteam met budget en ambtelijke ondersteuning. Maar
geeft ook duidelijk zelf het goede voorbeeld. Zo wordt, waar mogelijk in de gemeentelijke
media, Fairtrade onder de aandacht gebracht. Het aantal deelnemers uit alle sectoren is nog
steeds ruim voldoende. Ondanks terugloop in de horeca, voldoet het aantal deelnemers ook
daar nog steeds ruimschoots. Hetzelfde kan geconstateerd worden in het aantal deelnemers
uit bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Qua aantallen deelnemers zit het dus wel goed. We complimenteren jullie met het creëren
en behouden van een grote betrokkenheid bij de campagne. Jullie geven aan, als uitdaging
voor de komende tijd, een verdiepingsslag te willen maken, door restaurants, scholen en
kerken te stimuleren tot het behalen van een eigen Fairtrade titel. Met 11 deelnemende
geloofsgemeenschappen lijkt dit een kansrijke uitdaging. Met een ruime hoeveelheid
scholen (zowel basis als middelbare onderwijs), met zowel in Ridderkerk als Barendrecht
vestigingen, liggen daar ook mogelijkheden. Dat past in jullie ambities om buurgemeenten te
stimuleren ook Fairtrade gemeente te worden.
Opmerkingen en suggesties Het kernteam heeft ambities. Of alles uitgevoerd kan worden
zal deels afhangen van de verdere ontwikkelingen inzake Covid-19. Aan jullie als kernteam
zal het niet liggen, want jullie beschikken over daadkracht, creativiteit en veerkracht. Het
kernteam heeft geen jaarplanning met een begroting gemaakt. We hebben er vertrouwen in
dat er de nodige activiteiten ondernomen worden en zien jullie berichtgeving hierover in de
media dan ook vol verwachting tegemoet.
Conclusie
Ridderkerk verdient een titelverlenging van 2 jaar. Wij wensen jullie veel succes met het
uitvoeren van de plannen voor de periode 2022-2023 en kijken uit naar de behaalde
resultaten.
Faire groet,
Bestuur en landelijk campagnebureau Fairtrade Gemeente
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De Blauwkai 30 december 2021

Ridderkerk blijft Fairtrade-gemeente
Ridderkerk mag zich ook de komende twee jaar Fairtrade-gemeente noemen. Een jury
toetst elke twee jaar of de titel nog terecht is.
De jury vindt dat Ridderkerk voldoet aan alle criteria. In 2016 kreeg de gemeente deze titel
voor het eerst. De werkgroep blijft zich inzetten om de titel te behouden. In mei en oktober
worden er bijvoorbeeld Fairtrade-weken gehouden.
Ridderkerk doet van alles om aan de voorwaarden te doen. Een greep hieruit: Er is een
lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel Fairtrade-gemeente te behouden.
Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór Fairtrade. De gemeente neemt dit op in beleid en
koopt Fairtrade in. In plaatselijke winkels worden duidelijk zichtbaar eerlijke producten
verkocht en horecazaken serveren Fairtrade-producten. Ook lokale bedrijven en
maatschappelijke organisaties kopen en gebruiken deze producten. En de werkgroep
ondersteunt of onderneemt zelf initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid.
Meer dan zestig procent van alle werkenden in ontwikkelingslanden leeft op of onder de
armoedegrens. Door Fairtrade-producten te kopen, kunnen boeren en arbeiders in deze
landen investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf en hun kinderen en in
gezondheidszorg.
Op www.fairtradegemeenten.nl ziet u waar deze producten in Ridderkerk te koop zijn. Wilt u
zich als deelnemer aanmelden of heeft u goede ideeën? Vul dan het formulier in op de
genoemde website (zoek op Ridderkerk).

