
 

Page 1 of 17 
 

 

                                                                                    
 

                    JAARVERSLAG 2016/2017 
                                                                            

Inleiding 
 
Op 26 mei 2016 heeft de gemeente ridderkerk de titel fairtrade gemeente bemachtigd. In een 
feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis – in aanwezigheid van vele ondernemers, 
verenigingen en andere vertegenwoordigers van de gemeente – werd door de voorzitter van de 
Max Havelaar Stiching Peter D’Angremont het bord aan de verzamelde werkgroep en de 
vertegenwoordigende wethouder overhandigd.  
 

 
 
De fairtrade gemeente titel houdt in dat lokaal de overheid, organisaties, winkels, horeca, 
bedrijven en inwoners zich inspannen voor meer eerlijke handel. De titel komt na een traject van 
circa vier jaar. In 2012 is een werkgroep samengesteld met een brede vertegenwoordiging van 
alle geledingen in de gemeente (een van de randvoorwaarden voor het behalen van de titel) 
gestart. In 2014 was er een dip in de de werkzaamheden, omdat bleek dat de gemeente niet 
van zijn lopende contract met de leverancier van koffie in het gemeentehuis af kon, maar na 
intensivering en een actievere participatie van de gemeente in de werkgroep, is er snel schot in 
de procedure gekomen. Met het positieve resultaat van 2016! Dit jaarverslag over 2016-2017 
rapporteert over de manier waarop Ridderkerk aan diverse verplichtingen van de 
gemeentecampagne heeft voldaan en wat na de overhandiging is gebeurd.  
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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 bestaat uit tal van vrijwilligers uit diverse geledingen van de Ridderkerkse 
samenleving, zoals sport, onderwijs, het bedrijfsleven, de detailhandel en de gemeente. De 
gemeente heeft een parttime kracht gedetacheerd om de werkgroep te ondersteunen. Over de 
laatste twee jaren heeft de werkgroep de volgende leden gehad: 

 
1) Jan van Hulsteijn              Lid kernteam (kerken) 
2) Rob van Tulder                 Voorzitter kernteam 
3) Ruud Scheenjes               Lid kernteam (winkels) 
4) Marjoleine van Wezemer  Beleidsadviseur BAR organisatie 
5) Mike Duijvestijn                 Lid kernteam 
6) Arianne Ripmeester          Gemeenteraadslid 
7) Jory Rombouts                  Senior adviseur duurzaamheid BAR Organisatie 
8) Jos de Vos                         Lid kernteam (sport) 
9) Frans de Graaff                 Ondersteuner kernteam fairtrade per 1 januari 2018 
10) Carla Duinen                     Vertegenwoordiger Wereldwinkel Ridderkerk 
11) Ella van Wingerden           Lid kernteam (Maxima College)  
12) Ingrid Voogt            Ondersteuner kernteam fairtrade (juli 2015-december 2017) 
13)  Gerard Bosman           Ondersteuner kernteam fairtrade (juli 1015-juli 2016)          

 

                                                 

                     
De werkgroep Fairtrade blijft zich inzetten om de titel te verdedigen. Daarvoor bezoeken zij bedrijven en 
organisatie’s om het gebruik van fairtrade producten te promoten,verder worden er evenementen 
georganiseerd waarbij Fairtrade onder de aandacht wordt gebracht en de nodig publiciteit krijgt o.a ook 
door het gebruik van social media.  
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Criteria 2 de lokale overheid kiest fairtrade 
 
Ridderkerk was al uitgeroepen 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.      
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Criteria 3 winkels en horeca verkopen fairtrade 

producten.                             

 

Aantal winkels per branche 

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

Inwonersaantal  30.000 tot 50.000 

                                                                                           Criteria       Resultaat        Percentage 

Supermarkten                                                                              6                   8                 133 %                

Giftshops en huishoudelijkewinkels                                             2                   2                 100 % 

Wereldwinkel en overige                                                             2                   2                  100 % 

Vrije tijd en recreatie                                                                    2                   2                  100 % 

Horeca                                                                                         4                   7                  175 % 

Overige branches                                                                        2                  13                  650 % 

Stand per eind december 2017 

Winkels 
Op dit moment zijn de landelijke grote ketens zoals, Albert Hein,Lidl,Coop,Dirk van den 
Broek,Jumbo en Dixons al gecertificeerd in Ridderkerk. 
 
Giftshops 
Naast de Wereldwinkel ,is Smiley’s sweetest giftshop gecertificeerd. 
 
Vrije tijd en recreatie 
Op dit moment Korfbal Combinatie Ridderkerk en Sport 2000. 
 
Overige branches : 
Mode : O’Moda en Duifhuizen  
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Criteria 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 8 (42%) van de 20 kerken Fairtrade en is er nu ook een 1 school van het 
voortgezetonderwijs Fairtrade in Ridderkerk. 
 
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 2018 
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                   6                      150 % 

Aantal maatschappelijke organisaties                                   8                  13                     162 %     

Stand per eind december 2017 

Criteria 5 lokale (media) aandacht voor fairtrade       

Voor media aandacht en evenementen zie de bijlage’s 1 t/m 7  
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Criteria 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/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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1. Planning voor komende jaren (onze narrative)     
 
Van fairtrade naar duurzaamheid:  een verhaal in drie stappen 
 
Stap 1: behalen 
In 2016 ontving de gemeente Ridderkerk de titel ‘fairtrade gemeente’. Op de meeste invalswegen naar 
Ridderkerk kan men het bewijs daarvan zien. We zijn daar trots op. Daarmee voldeed de gemeente aan 
een zestal criteria om dit predicaat te mogen dragen: een kernteam, een actieve wereldwinkel, een 
college van Burgmeester en Wethouders die actief ondersteunt, net zoals voldoende plaatselijke winkels 
en maatschappelijke organisaties en bedrijven waardoor lokale media regelmatig aandacht aan de 
vraagstukken rondom eerlijke handel besteden. Inmiddels maakt Ridderkerk daarmee deel uit van een 
selecte groep van 73 gemeenten in Nederland en meer dan 1900 faitrade gemeenten in de wereld 
verspreid over 32 landen. Ridderkerk herbergt twee van de 40 fairtrade scholen in Nederland en een 
nog hoger percentage van de 75 fairtrade kerken in Nederland.  
 
Maar fairtrade is slechts een eerste stap op weg naar een meer eerlijke en duurzame wereld. Waarom? 
Ten eerste omdat nog lang niet alle burgers, winkels en horecagelegenheden aan de fairtrade campagne 
meedoen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het aanschaffen van een fairtrade product soms de druk bij 
mensen wegneemt om zich met andere duurzaamheidsproducten bezig te houden. Ten tweede omdat 
lang niet alle producten via handel bij ons komen. Duurzaam inkopen kan bijvoorbeeld ook inhouden 
dat lokaal producten gekocht worden. Ten derde verdienen de producenten onder in de keten van 
producten zoals jeans (katoen), cacao, koffie, bloemen, suiker, rijst, fruit, weliswaar een hoger inkomen, 
maar vaak is dit lang niet genoeg om zich echt verder te ontwikkelen. 
 
Stap 2: verbreden  
Duurzame ontwikkeling is derhalve meer dan een inkomen hoger dan het bestaansminimum. Duurzame 
ontwikkeling vertegenwoordigt een veelkoppig monster dat zowel internationaal als lokaal is, zowel 
economisch als sociaal en ecologisch is. Deze dimensies zijn met elkaar verbonden en een tweede stap is 
derhalve om te kijken hoe we fairtrade meer kunnen koppelen aan de bredere duurzaamheidsdiscussie.  
Gelukkig heeft de wereld in 2015 17 Global Goals afgesproken die de belangrijkste dimensies van de 
duurzaamheidsdiscussie omvatten. Deze lopen van armoedebestrijden tot en met vrede en veiligheid. 
Zonder vrede is een faire keten bijvoorbeeld onmogelijk te realiseren. Fairtrade heeft directe 
raakvlakken met tenminste acht van deze doelstellingen: geen armoede (doel 1), geen honger (2), 
gender gelijkheid (5), eerlijk werk en economische groei (8), verantwoorde consumptie en productie 
(12), klimaatactie (13), vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (16), partnerschappen om de 
doelstellingen te bereiken (17). Met de faitradecampagne levert de gemeente dus een veel grotere 
bijdrage aan duurzame ontwikkeling dan alleen via eerlijke handel. Maar de relatie is ook wederzijds: als 
aan deze doelstellingen niet fundamenteel wordt bijgedragen, dan loopt de fairtradecampagne het 
gevaar te worden gemarginaliseerd. Daarom probeert de fairtrade werkgroep ook aansluiting te vinden 
bij de andere duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente. Dit uit zich onder meer op het vlak van 
klimaat door mee te denken met ecologische duurzaamheid. Maar bij verantwoorde consumptie en 
productie is het bereiken van een lokale circulaire economie net zo goed belangrijk. Hierbij moet goed 
gekeken worden naar de effecten op bestaande ketens. Dat is het bredere verhaal voor stap 2. 
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Stap 3: verdiepen 
Een bredere aanpak vergt echter ook verdieping. In de Global Goals staan ook zogenaamde 
‘randvoorwaardelijke’ doelstellingen als goede gezondheid en welzijn (doel 3), kwaliteitsonderwijs (4), 
betaalbare duurzame energie (7), verminderde ongelijkheid (10), duurzame steden en gemeenschappen 
(11). Ook in het welvarende Nederland valt op deze voorwaarden nog behoorlijk te knutselen. Fairtrade 
kan daarbij een catalysator van verdieping zijn. Wat blijkt namelijk: in een ongezond klimaat, met 
laagopgeleide mensen in steden met grote inkomensverschillen is het lastiger om over duurzaamheid, 
laat staan fairtrade, te praten. Dat blijkt een gemiste kans omdat juist op deze gebieden er de meeste 
winst te boeken is voor de Nederlandse samenleving. Dit heeft te maken met de zogenaamde ‘nieuwe 
economie’ – we staan aan de vooravond daarvan. Duurzame energie bijvoorbeeld kan een banenmotor 
zijn voor de toekomst. Technologisch goede, maar goedkope producten kunnen arme mensen overal ter 
wereld bereiken – hetgeen in een verder stagnerende wereldeconomie nog enorme groeipotentieel 
heeft. Daarnaast: in het onderwijs blijkt juist de aanpak van deze diepere maatschappelijke 
vraagstukken de meeste (leer)motivatie op te roepen.  
 
Met het betrekken vooral van basisscholen en middelbare scholen in de eerste fase van de fairtrade 
gemeentecampagne heeft de werkgroep eigenlijk al de eerste stappen gezet richting verbreding en 
verdieping. Alleen zal dat niet lukken. Wie doet mee? 
 
2018 planning 
1) Uitbreiding participanten bedrijven en organisaties. 
2) Samenwerking andere afdelingen gemeente Ridderkerk. 
   (Met name duurzaamheid,inkoop en verantwoordelijke voor subsidie verstrekkingen) 
3)Het optimaal gebruiken van social media voor freepublicity. 
  (Website gemeente,bedrijven,twitter, facebook etc.) 
4)Versterken van de werkgroep. 
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Bijlage 1 
De Combinatie 2 juni 2016      
Sinds donderdag 26 mei is Ridderkerk officieel een Fairtrade Gemeente.  De afgelopen jaren 

werkte de gemeente hard om dit doel te bereiken. Uit handen van Peter d’Angremond, directeur 

Stichting Max Havelaar, ontving wethouder Marten Japenga en de werkgroep symbolisch het 

bijbehorende 'Fairtrade Gemeente'-bord.  

 

De Combinatie 9 juni 2016 

   

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben de Wereldwinkel Ridderkerk geselecteerd als 
onderwerp van hun studie. Hun studiemodule "Innovation Lab" is bedoeld om met innovatieve 
ideeën te komen voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van de winkel voor het publiek.Het 
onderzoeksproject loopt inmiddels zo'n tien weken en vier groepen van vijf studenten testen 
allerlei ideeën om de wereldwinkel meer bekendheid te geven bij de Ridderkerkse bevolking. 
Afgelopen zaterdag was een groep met een popup-actie actief in het centrum. Bij deze actie 
werd 20% korting gegeven op nonfood producten van de Wereldwinkel. Een dag voor 
moederdag werden zo ook de cadeauartikelen van de Wereldwinkel gepromoot.Ook heeft een 
groep specifieke Faitrade-producten getest, die vooral door jongeren aantrekkelijk worden 
gevonden. Dit hebben zij getest op 1 mei op de Swanmarkt in Den Haag (markt voor jonge 
ondernemers). Het bleek dat de Doppers en de Tonychocolonely chocoladerepen het meest 
populair waren. Ander studenten zijn betrokken bij het ontwikkelen van een interactief scherm, 
waarmee in de winkel meer informatie gegeven kan worden over alle organisaties die zijn 
betrokken bij Wereldwerk Ridderkerk. Voor de vrijwilligers van de Wereldwinkel werd op 3 mei 
een workshop gegeven, gericht op betere verkoopresultaten.De Wereldwinkel heeft een enorm 
divers aanbod aan Fairtrade producten. De afgelopen maanden is de winkel dan ook veranderd 
in dé Fairtrade cadeauwinkel. De winkel biedt cadeaus aan voor elke gelegenheid en elk jaar 
verzorgen zij voor vele bedrijven de kerstpakketten. 
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Bijlage 2 
 
De Combinatie 28 mei 2016 
 

  

RIDDERKERK - Donderdag is de nieuwe Wereldwinkel heropend. Voorzitter Jan van 

Hulsteijn: "Ons nieuwe gezicht, zowel binnen als buiten, wil uitstralen dat we een 

moderne "Fairtrade Cadeauwinkel" geworden zijn.""Bij ons kunnen de mensen bijzondere 

producten uit de hele wereld kopen. Dat zijn altijd eerlijke producten met een bijzonder verhaal 

en vaak ook een bijzondere betekenis". 

Daar speelt de Wereldwinkel nu maximaal op in door het creëren van beleefmomenten. Dat zijn 

goed herkenbare plaatsen waar bijzondere symboolgeschenken bij elkaar staan. met cadeaus 

die passen bij de verschillende momenten in het leven: "Zwangerschap en Baby", "Geluk", 

"Liefde" en "Herinneringen" 

Max Havelaar website Juni 2016     
RIDDERKERK - Als tiende gemeente in Zuid-Holland mag Ridderkerk het Fairtrade-label 
voeren. In het gemeentehuis werd het predicaat namens Max Havelaar door Peter d' 
Angremond uitgereikt aan wethouder Marten Japenga. "Dit is geen prijs voor de 
gemeente, maar een prijs voor de hele gemeenschap" werd bij de overdracht van het 
oranje bord onderstreept. 
Ridderkerk heeft deze erkenning gekregen omdat er op meerdere fronten aan Fairtrade wordt 
gedaan. Een lokale werkgroep wist de afgelopen jaren voldoende bedrijven, kerken, clubs en de 
gemeente te winnen voor Fairtrade-producten. Dat werd bij de label-overdracht onderstreept 
met uitreiking van oorkondes voor weer tien ondernemers en instellingen die (deels) zijn 
overgestapt op Fairtrade. Peter d' Angremond vindt het bijzonder dat Ridderkerk erin geslaagd 
is om meerdere horecaondernemers over de streep te krijgen: "Het meekrijgen van de horeca is 
vaak het moeilijkst. Hopelijk is hiermee een trend gezet en zullen meerdere gemeenten volgen." 
Freek van der Valk, die nu met hotel Ridderkerk en grandcafé Burgerzaken twee Fairtrade-
oorkondes heeft, vindt het een logische keus: "De verschillen in de wereld zijn veel te groot. Dat 
kunnen we alleen veranderen als we allemaal zelf onze verantwoordelijkheid nemen." 
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Bijlage 3 
 
 
Ridderkerk plaatst onderbord Fairtrade-gemeente juli 2016 Ridderkerks dagblad 
 

 
Vlakbij het plaatsnamenbord ‘Ridderkerk’ op de Vlietlaan hangt sinds kort ook het bord 
‘Fairtrade Gemeente’. Wethouder Marten Japenga nam op 26 mei namens de gemeente de 
eervolle titel Fairtrade-gemeente in ontvangst. Daarbij kreeg hij dit bord aangeboden. 
Binnenkort worden op nog meer toegangswegen borden geplaatst, zodat het verkeer ziet dat 
Ridderkerk Fairtrade-gemeente is. De gemeente is trots op Fairtrade Ridderkerk! De titel 
Fairtrade-gemeente staat voor meer eerlijke handel door lokale samenwerking van de winkels, 
horeca, bedrijven, organisaties, de gemeente en inwoners. De werkgroep Fairtrade heeft dit 
mooie resultaat samen met de gemeente bereikt. Zij hebben zich de afgelopen jaren 
ingespannen om de vraag naar en het aanbod van Fairtrade producten te vergroten. Hierdoor 
krijgen boeren en producenten in ontwikkelingslanden de kans om zelf hun 
levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun 
familie en hun omgeving. 

bron en foto: Gemeente Ridderkerk 
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Bijlage 4 
De combinatie februari 2017      

  
Prijs van de Wereldwinkel 

 
RIDDERKERK - De afgelopen maand is er een Fairtrade actie gehouden in de 
Wereldwinkel in Ridderkerk. 
Bij aankoop van een Fairtrade Original artikel mochten de klanten een bonnetje invullen 
om zo mee te dingen naar het Foodpakket t.w.v. 40 euro. Vele bezoekers van de 
Wereldwinkel hebben hieraan meegedaan. Maandagmiddag werd er door een 
willekeurige klant in de winkel een winnaar getrokken. Yvonne Norder was de gelukkige. 
Zij heeft het pakket al in ontvangst mogen nemen.Bij de Wereldwinkel kan iedereen 
terecht voor een verantwoord en een origineel cadeau. De vrijwilligers helpen iedereen 
graag. 
 

Het Zuiden mei 2017 

 
Waterbus-reizigers genoten zichtbaar van Fair Trade 

Zaterdag 11 mei 2017was het World Fair Trade Day, een internationale dag om aandacht te vragen voor 

eerlijke handel. De Waterbus sloeg samen met Fairtrade Gemeenten Dordrecht, Ridderkerk en Rotterdam 

die dag de handen ineen om fairtrade producten die dag te ervaren. Honderden bezoekers van de 

Waterbus waren verrast en konden de actie enorm waarderen. 

Van gratis bananen tot chocolade workshop 
Op vier Waterbus schepen op lijn 20 (Dordrecht –Rotterdam) was een fairtrade stand te vinden. 
De Dordtse PLUS supermarkten deelden die dag fairtrade bananen uit, de Albert Heijn 
Maasplaza, Achterom en Van Eesterenplein uit Dordrecht hadden een pakketje samengesteld 
van fairtrade thee en chocola. De andere twee Waterbus schepen werden bemand door 
Fairtrade Gemeenten met fairtrade wenslintjes en winkelroutes, en Gimsel uit Rotterdam met 
faire chocola. 
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Bijlage 5 
 

Multiculti markt met 40 kramen op Colijnplein 30-05-2017 

RIDDERKERK – De Food Company en de Kledingbank organiseren op zaterdag 1 juli 'voor hun 
deur' een multiculturele markt op het Colijnplein. Maar liefst ongeveer veertig kramen tonen 
producten van vooral Ridderkerkse bedrijven. Daarnaast is er op het podium tussen tien en vijf 
uur veel te doen. Radio Ridderkerk is de hele dag aanwezig om verslag te doen van het 
evenement.Een van de belangrijkste acts op het podium is zangeres Justine Pelmelay, die om 
13.00 uur optreedt. Zij heeft Indonesische 'wortels'. Ook iets om naar uit te kijken is het 
optreden van de Lapré Band. Voor velen is deze uit de gelijknamige familie voortgekomen band 
bekend om zijn leuke, brede repertoire. 

Met vrolijke Spaanse muziek zal Javi Escalera veel mensen ongetwijfeld een groot plezier doen. 
Mogelijk af en toe oorverdovend, maar zeker muzikaal, wordt het optreden vanuit muziekschool 
ToBe met trommelen op vuilnisbakken. Een hoogtepunt wordt vast ook het kickboksen voor 
kinderen, dat samengaat met een leuk beweegprogramma voor hen. Met het bekende Rad van 
Fortuin zijn mooie prijzen te winnen. 

Dat medewerkers rond de Foodcompany en de Kledingbank bijna een half jaar voorbereiding in 
de organisatie van het evenement steken, is ook goed te zien in de grote afwisseling in de 
kramen op de markt. "Het is een multiculturele markt maar ook met wat Nederlands erbij. Van 
alles en nog wat", vertelt Miriam Renzen namens hen. 

Susi's Henna, Fruitzaam in Ridderkerk, een bijzondere kruidenkraam, soep van de Food 
Company, een glutenvrije shop, de Rotary winkel, een vega tafel en een kraam van de Moskee. 
Het is zomaar een greep uit wat er op 1 juli allemaal te beleven is op het Colijnplein. 

Fairtrade verhaal Ella van Wingerden Maximacollege 

Fairtrade aan leerlingen vertellen is niet gemakkelijk omdat je wil dat ze het begrijpen.Het 

gebeurt zo ver weg en daardoor niet zo belangrijk voor kinderen. Om het levend te maken is 

een ontbijt concreet en dichtbij. Tijdens het eten van Fairtrade producten laat je zien wat het 

merk is en doormiddel van een filmpje leg je uit wat het inhoudt.In de oudere klassen heb je een 

gesprek over de zin van Fairtrade en waarom ze dit moeten weten.Door het te herhalen wordt 

het steeds zichtbaarder en kunnen ze er over meepraten en misschien wel kopen.Het inzicht 

krijgen in Fairtrade is een belangrijk om mee te geven op een leuke manier. 

  



 

Page 16 of 17 
 

  Bijlage 6 
           

 

De Combinatie  14 september 2017   

 

Wethouder Marten Japenga, voorzitter Rob van Tulder (Fairtrade-werkgroep) en Rob Schmidt 
(Pelican Rouge) nemen de drankenautomaat in gebruik. 
Ridderkerk was al uitgeroepen 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. Wethouder Marten Japenga (duurzaamheid), voorzitter Rob van 

Tulder van de Ridderkerkse Fairtrade-werkgroep, en Rob Schmidt van koffieleverancier Pelican 

Rouge, namen de drankenautomaat in de hal van het gemeentehuis vorige week officieel in 

gebruik. Niet alleen de dranken uit de automaten zijn voortaan ‘fairtrade’, ook de koffie en thee 

die geserveerd worden aan het bezoek van collegeleden hebben dat predikaat. Fairtrade staat 

voor eerlijke producten, waaraan geen kinderarbeid te pas komt en die geproduceerdeerd 

worden onder goede arbeidsverhoudingen. In een Fairtrade-gemeente zorgen inwoners, 

winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid samen voor een eerlijke 

handel. Op 26 mei vorig jaar werd Ridderkerk officieel Fairtrade-gemeente. De plaatselijke 

werkgroep Fairtrade heeft zich de afgelopen jaren daarvoor erg ingespannen. Dankzij fairtrade-

producten krijgen boeren en producenten in ontwikkelingslanden de kans om zelf hun 

levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun 

familie en hun omgeving. 
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Bijlage 7 
De Combinatie 28 oktober 
De werkgroep heeft meermaals de publiciteit weten te behalen. O.a. met een 
informatiebijeenkomst over de campagne voor geinteresseerden, een fairtrade koffieproeverij 
voor het bedrijfsleven, en een fairtrade markt voor het publiek op World Fair Trade Dag en met 
een Fair Trade schoolontbijt op een aantal scholen. 
 

 
 
Steeds meer food-bedrijven bieden in hun assortiment Fairtrade producten aan of gebruiken 
ingrediënten in de gerechten die zij op hun menukaart hebben staan. 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 en een eerlijke 
prijs krijgen voor hun producten. Tijdens Lekker Ridderkerk is de Wereldwinkel aanwezig met 
een stand om u kennis te laten maken met en te proeven van Fairtrade producten. 
Naast aandacht voor Fairtrade is er ook ruimte voor de Food Company Ridderkerk. Deze 
stichting wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en verspilling 
van voedsel tegengaan. Zij maken daarbij gebruik van levensmiddelen die beschikbaar gesteld 
worden door supermarkten, groenteboeren, bakkers en tuinderijen. Voor Lekker Ridderkerk 
wordt er een soep klaargemaakt van de voor die dag beschikbaar gestelde ingrediënten. 
Het leukste culinaire festijn van Ridderkerk wordt mede mogelijk gemaakt door: Bram Ladage, 
Burgerzaken, Van der Valk Hotel, Brussels Lof, By Nikki, Kippie, Hema, Albert Heijn, Bakker 
van der Waal, Gall & Gall, Van Gelder groenten & fruit, Turkse Pizzabakkerij Ridderkerk, Multi 
Vlaai, Vishandel Van Wijnen, Achilles, Etos, Frank's Tapasbar, Toko Ibu Dapur, Bakkerij 
Voordijk, New York Pizza, Fairtrade Wereldwinkel, Food Company, Jumbo Supermarkt, Brurs, 
Theo Barten slagerij, Restaurant Bardot, Kaasbest, Restaurant Bregje en Brasserie Njoy. 

 
Overige activiteiten 

Fairtrade ontbijt Farel College 
Max  Havelaar lezing 
 


