
De Week van de Fair Trade
29 september – 9 oktober 2010

nn

Ik moet niet naast 
een boer gaan staan 
om te begrijpen 
waarom Fairtrade 
belangrijk is.

Weerman 
Frank Deboosere

VN Rapporteur Olivier De Schutter 
over honger in de wereld

Al twintig jaar eerlijk bakje troost in de supermarkt

Chef-kok Giovani Oosters kookt Fairtrade

Eric Baranyanka is gek op (h)eerlijke chocolade

5 mythes over Max Havelaar doorprikt

Fairtraderijst uit Afrika op je bord
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Koffie F. Rombouts n.v., Antwerpsesteenweg 136, B-2630 Aartselaar, T +32 3 870 45 45, F +32 3 870 45 59, info@rombouts.com

- € 0,50 
Op fairtrade bio koffie via 

www.defamilierombouts.be  

eerlijke koffie 
vooR de hele FAmilie!
De Fairtrade Bio-koffie van Rombouts wordt in het zuiden geteeld volgens de voorschriften van het 

Max Havelaar keurmerk en de biologische landbouw. Dit biedt niet alleen garanties voor betere leef- en 

werkomstandigheden voor de koffieboeren en hun gezin, maar in combinatie met de kennis van Rombouts, 

ook een kwalitatieve koffie voor ieder van ons!

Be-Bio-01 
non eU AgRicUlTURe

RoC054_MH_FT_AD.indd   1 09/08/10   10:34



“Ik ben 
gevallen 
voor lekker 
eerlijk”

Voorlopig houdt VRT-weerman Frank Deboosere 
het nog bij de bananen, koffie en rietsuiker die hij on-
der het keurmerk Fairtrade Max Havelaar in de super-
markt vindt. “We zijn allemaal gewoontedieren. In een 
warenhuis grijp je eerst naar wat je kent.” In de Oxfam 
Wereldwinkel is hij wel al blijven hangen bij de wijn. “Ik 
zit nog in de proeversfase,” monkelt Deboosere. “Ik 
heb trouwens net ontdekt dat er ook Fairtradetextiel 
is!”

Vlaanderens favoriete weerman had de laatste ja-
ren in zijn supermarkt producten zien opduiken onder 
het keurmerk Fairtrade Max Havelaar. “Ik was nieuws-
gierig. Het was lekker, het was raak.” Dat de boeren 
in het Zuiden er ook beter van worden, ontdekte hij in 
tweede instantie. “Daarna pas ben ik de verpakking 
gaan lezen en meer informatie gaan zoeken.” 

“Deftig betalen”
Deboosere werd er boos van. “Het rijke Westen 

heeft landen economisch leeggezogen en doet dat 
nu nog. Multinationals halen grondstoffen weg uit het 
Zuiden en zetten de lokale bevolking daarbij buiten-
spel. Wat zouden wij ervan vinden als anderen onze 
aardappelen of maïs of suikerbieten kwamen halen 
zonder ons deftig te betalen?” 

“Er is maar één wereld,” zegt Deboosere ferm. 
“Iedereen heeft recht op een eerlijk en fijn en nor-
maal leven.” Het is een argument dat hem mee over 
de streep getrokken heeft. “Laat het maar iets meer 
kosten dan de witte producten waarvan we niet weten 
welk bloed eraan kleeft. Fairtrade kopen is een klein 
beetje het verschil maken. En, toegegeven, jezelf ook 
een goed gevoel geven.”

“Toch overtuig je volgens mij gemakkelijker men-
sen van het belang van Fairtrade met een appèl aan 

hun smaakpapillen en aan de kwaliteit van een pro-
duct, dan met een hoogdravend discours. Met Fair-
trade krijgt de Westerse consument een heel gamma 
aan producten aangeboden die kwaliteitsvol en lekker 
zijn. Zo win je consumentenharten!”

Grootwarenhuis
“In tweede instantie zeggen die dan misschien: 

fijn, nu gaat een deel van wat ik hiervoor heb betaald 
rechtstreeks naar de boeren.” Deboosere was daar-
over aanvankelijk trouwens zelf sceptisch. “Waarom 
vind ik die producten dan in een grootwarenhuis – niet 
meteen het toonbeeld van naastenliefde? Maar dat 
kan blijkbaar op een eerlijke manier, en dan heeft een 
label als Fairtrade Max Havelaar gelijk om de weg van 
de groothandel te bewandelen.”

Groen jasje
Het keurmerk Fairtrade Max Havelaar heeft ook 

een groen jasje. Boeren in het Zuiden moeten het be-
ter krijgen, maar niet ten koste van het milieu. Deboo-
sere, professionele klimaatwaarnemer, heeft gehoord 
over boeren op de hellingen van de Kilimanjaro die de 
opbrengst en de kwaliteit van hun koffieplanten zien 
slinken omdat de gletsjers waarvan het smeltwater 
hun planten irrigeert, verdwijnen. Hij waarschuwt er-
voor om niet voor alles meteen naar de opwarming 
van de aarde te wijzen.

“Het gebrek aan water in sommige regio’s kan ook 
worden veroorzaakt door mensen, door de manier 
waarop akkers verbouwd worden of door verkwisting 
van water voor zwembaden voor toeristen of voor 
waterverslindende monoculturen. Een ernstig beleid 
kan soms al een heel verschil maken.” Goed nieuws, 
want Fairtrade Max Havelaar eist een milieuvriende-

lijke teelt van boeren die haar keurmerk krijgen. De 
boer moet zoveel mogelijk pesticiden vermijden. Hij 
moet bodemerosie tegengaan en mag de bodem niet 
uitputten met één gewas of intensieve machines. 

Deboosere aarzelt nog. “Willen die boeren dat al-
tijd wel? Ze zien anderen aan vervuilende intensieve 
landbouw doen en veel verdienen, en vragen zich 
misschien af waarom zij per se biologisch en ecolo-
gisch moeten zijn?” Het hun zelf gaan vragen, zal hij 
alvast niet doen. Deboosere maakt nooit verre reizen. 
“Al die kilometers en al die CO2. Ik moet niet per se 
naast zo’n boer gaan staan om te begrijpen waarom 
Fairtrade belangrijk is.”

“Ik geloof niet dat Fairtrade de wereld zal redden,” 
besluit Deboosere. “Tenminste, dat alléén Fairtrade 
de wereld zal redden. Er beweegt vanalles aan de ba-
sis. Al die dingen samen, waaronder Fairtrade, zullen 
zorgen voor een betere wereld, met een meer eerlijke 
economie. We zijn met velen, we kunnen er wél iets 
aan doen.”  n

Frank Deboosere ontdekte Fairtrade terwijl hij snuisterde in de 
supermarkt. Thuis drinkt hij nu alleen nog eerlijke koffie met eerlijke 
rietsuiker. “Als alle Vlamingen eerlijke handel een kans geven, 
staan de boeren in het Zuiden veel verder.”
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Wat zouden wij 
ervan vinden als 
anderen onze 
aardappelen 
kwamen halen 
zonder ons deftig 
te betalen?

Weerman Frank Deboosere 
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Economische voordelen
Om te beginnen zijn er economische voordelen 

voor de kleine boer en zijn gezin in het Zuiden: 

de eerlijke minimumprijs voor de geleverde pro-
ducten die bescherming biedt op momenten dat 
de marktprijs extreem laag is,

een betere markttoegang in het rijke Noorden, 

de mogelijkheid van voorfinanciering, 

het afsluiten van langlopende contracten.

Dankzij deze voordelen zijn de boerenfamilies 
beter beschermd tegen tegenslagen en kunnen ze 

n

n

n

n

gemakkelijker naar de toekomst kijken. Daar komt 
nog de Fairtradepremie bovenop. De boerencoöpe-
raties beslissen autonoom waaraan ze deze premie 
besteden. Voorbeelden zijn kwaliteitsverbetering, we-
geninfrastructuur of de overstap naar een biologische 
productie.

Sociale en ecologische 
aandacht
De sociale pijler van Fairtrade Max Havelaar zit 

hem onder meer in medische zorg of onderwijs, maar 
ook in solide coöperaties en het versterkt zelfbeeld 
van de boeren. 

De zorg voor het milieu is inherent aan de Fair-
tradebenadering en vertaalt zich in een groeiende 
belangstelling voor biologische landbouw. Meer dan 
42 procent van de gewassen met keurmerk Fairtrade 
Max Havelaar komt van biologische landbouw. Elk 
jaar groeit dat aandeel want ook boeren in het Zuiden 
zien het belang in van een milieuvriendelijker teelt. 

Kwaliteit
35 gevestigde Belgische koffiemerken hebben 

een Fairtradevariant in hun aanbod. Dat zegt veel 
over de kwaliteit van Fairtradeproducten. Die kwali-
teit wordt ook in het Zuiden erkend. Zo vertelt Mer-
ling Preza Ramos van koffiecoöperatie Prodecoop in 
Nicaragua: “al 23 van de 39 aangesloten coöperaties 
hebben prijzen gewonnen op de Cup of Excellence, 
een wedstrijd die de meest kwaliteitsvolle koffies be-
kroont”.

Fairtrade Max Havelaar 
in de winkel
In het Fairtradeassortiment van Max Havelaar vind 

je zowat alles wat een doorsneegezin in de provisie-
kast heeft staan, behalve vers brood, verse groenten 
en zuivel. Kijk even rond op www.maxhavelaar.be of 
in je warenhuis, en je komt ze tegen: koekjes, koffie, 
thee, chocolade, rijst. Maar ook allerlei sappen, bier 
en wijn, en zelfs kleding kun je vandaag met keurmerk 
Fairtrade Max Havelaar kopen. 

Het keurmerk is intussen zo ingeburgerd dat je 
het moeiteloos herkent op de verpakking. Zo zie je in 
een oogopslag hoe ‘fair’ een product wel is. 

Je koopt Fairtradeproducten in om het even welk 
warenhuis, vele buurtwinkels en zeker in je bio- of 
Wereldwinkel, overal in België. Dankzij de campagne 
FairTradeGemeente kom je Fairtrade Max Havelaar 
tegen in de meeste gemeenten van Vlaanderen en 
stilaan ook in Wallonië. Om eerlijke handelsproducten 
te vinden, hoef je dus echt niet lang te zoeken. n

Max Havelaar: 
de sleutelingrediënten van Fairtrade

Eerlijke handel is sinds het begin van deze eeuw aan een 
opmars bezig. Producten met het keurmerk Fairtrade Max 
Havelaar zijn erg populair, zowel bij de boeren in het Zuiden als 
bij vele consumenten hier. Wat maakt het keurmerk voor beide 
groepen zo aantrekkelijk? 

Sinjoren grootste
Fairtradelekkerbekken ter wereld

Antwerpse lekkerbekken hebben 
op 21 mei van dit jaar het wereldre-
cord ‘ijsjes eten’ verpulverd. Het vo-
rige record stond op 629 deelnemers, 
een aantal dat moeiteloos overtroffen 
werd door de 3.049 opgetrommelde 
leerkrachten, leerlingen en andere 
smulpapen. Gelijktijdig stortten zij 
zich op de ijsjes van Ben & Jerry’s, 
het Amerikaanse merk waarvan al-

les wat je in hun naam in het vriesvak 
vindt sinds dit jaar helemaal Fairtrade 
is. De recordpoging was een initia-
tief van de provincie Antwerpen, die 
op deze manier bewust consumeren 
wilde promoten en haar gooi naar 
de titel van FairTradeProvincie extra 
glans wilde geven. De sinjorenstad 
zelf is al sinds 2007 een trotse Fair-
TradeGemeente.
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Beste kwaliteit
en eerlijke handel

L idl staat steeds garant voor 
kwal i te i tsproducten. Met het gevar ieerde 

assor t iment van het Lidl-merk Fairglobe 
ondersteunen we de eer l i jke handel in 
ontwikkel ingslanden. Door de aankoop 
van fair t rade-producten helpt u dus de 
lokale producenten om hun levens- en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Zo werken we met z i jn al len mee aan de 
algemene bewustwording van de kwaliteit 
en de duurzaamheid  van producten uit 
ontwikkel ingslanden.

Het hele assor t iment v indt u terug in onze 
folder.Voor meer informatie,  k i jk op onze s i te 

www.lidl.be



Vredeseilanden zocht toen naar een 
manier om de kwaliteit van de in het West-
Afrikaanse Benin geproduceerde rijst te 
verbeteren en zo de rijst competitiever te 
maken tegenover de geïmporteerde Aziati-
sche rijst. Het potentieel was er, maar de 
rijst uit Benin had geen al te beste reputatie. 
“Vroeger liet de rijst zich bijzonder moeilijk 
bereiden”, vertelt Halima Hamza van Vre-
deseilanden West-Afrika. “Hij zat vol zand, 
zwarte korrels en breuk. Zelfs aan een lage 
prijs kreeg je hem nauwelijks verkocht.”

Om de kwaliteit van de rijst op peil te 
krijgen, besloot Vredeseilanden de boeren 
van Benin te confronteren met de kwali-
teitseisen van de Westerse consument, 
vertegenwoordigd door de inkopers van 
Colruyt en rijstimporteurs en -verwerkers 
als Boost Nutrition. Zo’n aanpak had al 

eerder zijn nut bewezen, vertelt Mieke Lateir van Vre-
deseilanden: “Door aan export te doen, bouwen boe-
rencoöperaties een netwerk uit en leren ze ook com-
mercieel te denken voor hun eigen markt. Anderzijds 
worden door zo’n project ook de inkopers van Colruyt 
en rijstimporteur en -verwerker Boost, geconfronteerd 
met de moeilijke realiteit van kleinschalige producen-
ten in het Zuiden.”

Op stage in Halle
Eind 2006 werden twee me-

dewerkers van het rijstproject uit 
Benin overgevlogen om stage te 
lopen bij Colruyt. Ze maakten in 
het hoofdkwartier in Halle ken-

nis met de interne controlesystemen en zagen hoe 
de distributie en marketing werken. Met die kennis 
motiveerden ze de rijstboeren om de kwaliteit van 
hun rijst te verbeteren. Bovendien beslisten ze om te 
werken naar Fairtradecertificering. “De strikte criteria 
inzake sociale, economische en ecologische normen 
vormden als het ware een educatieve leidraad voor 
de boeren. Ze zetten de rijstproducenten bijvoorbeeld 
aan het denken over duurzame landbouw, democrati-
sche organisatiestructuren en de negatieve gevolgen 
van overbemesting en het gebruik van pesticiden”, 
zegt Hamza. 

Export: middel maar geen doel 
De rijst die je in de Colruyt, Okay en Spar zult 

kunnen kopen, maakt minder dan 1 procent uit van 
de totale jaarproductie van de rijstboeren. Een deel 
van de oogst wordt door henzelf verbruikt. Een an-
der deel wordt verkocht op de lokale markten. Steven 
De Craen, Fair and Sustainable Trade Officer van het 
Trade for Development Centre, vindt de beperkte ex-
port een goede zaak. “Vredeseilanden zocht naar een 
hefboomeffect.

Op de lokale markt wordt kwaliteitsverbetering 
niet meteen beloond, bij export via Fairtrade wel. 
Financieel levert dat een beter resultaat op voor de 
boeren en daarmee wordt ook de hele rijstketen duur-
zamer. Export is dus in de eerste plaats een middel, 
geen doel op zich.” n

“Door export naar het Westen 
wordt de hele rijstketen duurzamer”

Fairtraderijst uit Benin in de rekken bij Colruyt, Spar en Okay

Tweeënzeventigduizend zakjes van een halve kilo lekkere 
Afrikaanse rijst, dat is het eerste tastbare resultaat van de 
samenwerking tussen de Groep Colruyt en Vredeseilanden. Maar 
die �6 ton is slechts het topje van de rijstberg. Het verhaal begon 

zo’n acht jaar geleden. 
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Voor Oxfam-Wereldwinkels is 2010 
het jaar van de kindvriendelijke choco-
lade. In februari begon de belangrijkste 
organisatie van eerlijke handel in Bel-
gië een campagne om de arbeidsom-
standigheden op cacaoplantages aan 
te klagen. Vooral landen als Ghana en 
Ivoorkust, waar 70 procent van de ca-
cao in de wereld vandaan komt, komen 
in het vizier. 

Volgens de Internationale  Arbeids-
organisatie (IAO) werken er meer dan 
100.000 kinderen onder “de ergste 
vormen van kinderarbeid”. Naar schat-
ting 10.000 kinderen zijn het slachtoffer 
van kinderhandel. De IAO maakt hier-
bij een onderscheid tussen kinderwerk 
en kinderarbeid. Marieke Poissonnier, 
beleidsmedewerker grondstoffen bij 
Oxfam-Wereldwinkels, verduidelijkt: 
“Vader helpen op het land is in Afrika 
erg gewoon. Op die manier dragen kin-
deren bij aan het inkomen van de fami-
lie en leren ze de technieken om cacao 
te telen. In de campagne gaat het om 
vormen van kinderarbeid die de ont-
wikkeling en het welzijn van kinderen 
schaden. Werk dat hun gezondheid, 
veiligheid of moraal aantast.” 

Verzoekschrift
Poissonnier is formeel. “De meeste 

chocolade in de Belgische winkelrek-
ken is niet kindvriendelijk, want de 
cacao is geproduceerd op basis van 
dit soort kinderuitbuiting. Oxfam-We-
reldwinkels wil de chocoladebedrijven 
in het chocoladeland bij uitstek ertoe 
aanzetten om alleen nog Fairtrade-
chocolade te maken. Fairtrade betaalt 
de cacaoboeren een onderhandelde 
prijs die hen een menswaardig inko-
men geeft. De boerenorganisatie zet 
de Fairtradepremie in voor de sociale 
en economische ontwikkeling van de 
hele gemeenschap. Op die manier pakt 
Fairtrade de onderliggende oorzaak 
van kinderarbeid aan: de extreme ar-
moede.”

Het vlaggenschip van de campag-
ne is een verzoekschrift aan het Vlaams 
Parlement. Als 15.000 mensen zo’n 
verzoekschrift tekenen, moet het par-

lement een hoorzitting aan het thema 
wijden. Dat getal werd moeiteloos ge-
haald: op 30 juli gaf Oxfam-Wereldwin-
kels 40.000 handtekeningen af in het 
Vlaams Parlement. Tijdens de Week 
van de Fair Trade zullen de wereldwin-
keliers hun eisen voor kindvriendelijke 
chocolade dan ook aan de parlements-
leden voorleggen tijdens een hoorzit-
ting in het parlement. 

Et pour les 
francophones, 
la même chose
Intussen heeft ook Oxfam-Ma-

gasins du Monde zich in de strijd voor 
kindvriendelijke chocolade gestort. 

Een parlementair verzoek-
schrift kennen ze in Wallonië 
niet, maar L’esclavage des 
enfants, c’est dégoûtant 
zorgt er wel voor beroering 
onder de chocoladesnoe-
pers. De campagne eindigt 
in het weekend van 20 en 21 
november met een Fairtra-
deontbijt in 90 Waalse We-
reldwinkels. 120 middelbare scholen 
met een jongerenwerking van Oxfam-
Magasins du Monde voeren het hele 
schooljaar acties voor kindvriendelijke 
chocolade. n

www.kindslavernijlustikniet.be

www.omdm.be/chocolat

Switch naar fair trade en win mooie prijzen
www.oxfamwereldwinkels.be

Oxfam-Wereldwinkels 
haalt kindslaven 
uit je chocolade

Kunnen �0.000 Vlaamse handtekeningen iets 
betekenen voor 100.000 kindarbeiders op de 
cacaoplantages van West-Afrika? Dat weten we 
hopelijk in de Week van de Fair Trade.
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Een beetje ‘Tempo’ zetten 
achter Fairtrade kan nu 
eenmaal geen kwaad.
Mobistar steunt Fairtrade via TempoPlay, een tombola voor 
klanten met een Tempo-herlaadkaart. Maandelijks maken zij 
kans op heel wat mooie prijzen. Maar niet alleen Mobistar-
klanten winnen met deze tombola. 

Een deel van het verzamelde budget gaat rechtstreeks naar 
organisaties zoals Max Havelaar Fairtrade. Deze organisaties 
steunen landbouwers uit het Zuiden zodat ze een 
gegarandeerde minimumprijs voor hun producten krijgen. 

De Zuiderse telers krijgen ook een premie en kunnen 
gebruikmaken van een fonds dat hen fi nancieel bijstaat om hun 
Fairtrade-certifi caat te verwerven. Zo kunnen ze offi cieel deel 
uitmaken van de grote Fairtrade-familie.

Ontdek de TempoPlay-tombola op www.tempoplay.be. 
Neem gerust deel. Dan steun jij indirect de landbouwers 
in het Zuiden. 

Mobistar steunt 
Fairtrade 

via TempoPlay
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Vijf Mythes
over Max Havelaar

“Max Havelaar? 
Dat is een merk, toch?”

Neen. Max Havelaar is als een stempel 
van goedkeuring. Het logo op de verpakking 
garandeert dat een product voldoet aan de 
strenge Fairtradecriteria. Max Havelaar con-
troleert die van bij de boer tot in de winkel. Er 
zijn producten van wel 140 verschillende mer-
ken die het keurmerk Fairtrade Max Havelaar 
hebben. Het is dus geen merk,
maar een keurmerk.

“Max Havelaar is 
altijd duurder”

Neen. Soms is Fairtrade duurder, soms 
goedkoper. Wie de prijs van Fairtradetoppers 
als koffie en bananen met het keurmerk Fair-
trade Max Havelaar vergelijkt met die van de 
marktleiders, zal geen verschil zien. Het is niet 
het keurmerk Max Havelaar dat de prijs aan 
de kassa bepaalt. Dat doen de merken en de 
winkels zelf. Max Havelaar waakt over de prijs 
voor de boeren in het Zuiden.

“Max Havelaar 
speelt sinterklaas 
voor de boer”

Neen. Fairtrade is geen liefdadigheid. De 
boer krijgt niet meer of minder dan een cor-
recte prijs voor een volwaardig product. Het 
is wat een product kost dat sociaal en ecolo-
gisch verantwoord gemaakt is en dat boeren 
in het Zuiden de kans geeft om verder te kij-
ken dan de dag van morgen.

“Max Havelaar, 
moeilijk te vinden”

Neen. Je kunt Max Havelaar overal vin-
den. In de 217 Oxfam-Wereldwinkels uiter-
aard, in bars en restaurants, en in bio- en 
Fairtradespeciaalzaken. Maar ook in elke 
supermarkt, op Aldi na. En nog verrassender: 
in apotheken en bioscopen. En kijk ook zeker 
eens rond op café en op het werk.“Max Havelaar? 

Die hebben alleen maar koffie!”
Neen. De lijst van producten met het keurmerk Fairtrade Max Havelaar groeit jaar na jaar. 

In België zijn er nu meer dan duizend producten, van koffie, fruit en rijst, over wijn en katoen, 
tot en met chocolade, rozen en nog veel meer.



1. Waarom is er honger in de wereld?
“Ongeveer 1 miljard mensen lijden honger. De 

helft daarvan zijn mensen met een lapje grond en 
geen mogelijkheden om hun oogst te bewaren. Dat 
betekent dat ze hun gewassen meteen na de oogst 
voor weinig geld moeten verkopen. In de tussenperi-
ode moeten ze zelf bij handelaren voedsel kopen aan 

een prijs die veel hoger ligt.

De tweede soort hongerlijders zijn seizoenarbei-

ders op grote plantages. Die verdienen amper genoeg 

om een gezin te onderhouden.

De derde soort vindt het steeds moeilijker om toe-

gang te krijgen tot visgronden. Door de druk op het 

land wordt ook hun jachtgebied beperkt. 

Tenslotte heb je de armen in de stad: mensen die 
het platteland zijn ontvlucht en in de stad een slecht-
betaalde job of zelfs helemaal geen baan hebben.”

2. Is het niet mogelijk om een oplossing 
voor honger te bedenken?

“Veel regeringen weten niet hoe, of hun buiten-
landse schuld is zo groot dat ze zich voortdurend af-
vragen hoe ze die kunnen terugbetalen. Er zijn ook 
regeringen die het niet willen, die profiteren van het 
feit dat de bevolking hen niet verantwoordelijk acht 
voor de armoede en de honger in het land.”

3. Heeft de economische crisis ook het 
Zuiden getroffen?

“Landen die afhangen van de export van bijvoor-
beeld landbouwproducten hebben afgezien, want de 
vraag bij ons is fel afgenomen. Ook de stroom van 
middelen die migranten bij ons naar huis hebben ge-
stuurd, is afgenomen. Het is ook duidelijk dat de bud-
getten voor ontwikkelingshulp onder druk zijn komen 
te staan.”

4. De eerste Milenniumdoelstelling zegt 
dat tegen 2015 honger en armoede in de 
wereld gehalveerd moeten zijn. Halen we die 
doelstelling?

“Helaas: neen! We hebben te veel geïnvesteerd 
in een grotere voedselproductie. Het is niet omdat 
je meer voedsel produceert dat dat voedsel ook te-
rechtkomt bij mensen die honger hebben. We hadden 
meer moeten doen om de mensen voor zichzelf te 
laten zorgen, om landbouw ook te zien als een mid-
del om mensen werk te verschaffen en een inkomen 
te laten verwerven, als een middel om een regio tot 
ontplooiing te laten komen.”

5. Hoe valt kleinschalige landbouw te 
rijmen met de vrije markteconomie?

“Als je de vrije markt laat spelen, komen het land 
en het water in handen van enkele kapitaalkrachtigen. 
Ik hoor overal ter wereld politieke leiders zeggen dat 
we het moeten opnemen voor de kleine landbouwer, 
maar ik zie weinig politieke moed om iets te doen aan 
het ongebreidelde van de vrije markt.

We leren nog altijd niet genoeg uit onze fouten. 
Ngo’s en boerenorganisaties weten al lang dat klein-
schaligheid de toekomst is, maar de beleidsvoerders 
zijn daar nog niet van overtuigd. De ngo’s en de boe-
renorganisaties moeten dus meer op het beleid we-
gen.”  Á

“Als regeringen in geïndustriali-
seerde landen echt iets voor 
ontwikkelingslanden willen doen, 
waarom verminderen ze dan niet 
de invoerrechten voor eerlijke 
producten uit die landen?”

Sinds 200� is de Belg Olivier De Schutter, professor internationaal 
recht aan de Katholieke Universiteit in Louvain-la-Neuve (UCL), 
speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de Verenigde 
Naties (VN). Niemand weet beter dan hij hoe het is gesteld met de 
honger in de wereld.

OLIVIER
DE SCHUTTER,

speciaal Rapporteur bij 
de Verenigde Naties 

voor het Recht op Voedsel

VRAGEN
VooR
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Op 6 oktober – tijdens de 
Week van de Fair Trade – vindt 
de eerste editie van de Belgian 
Fair Trade Wine Awards 
plaats. De jury wordt voor-
gezeten door Pedro Bal-
lesteros (Weinakademiker) 
en Filip Verheyden (Belgian 
Wine Personality of the 
Year). Samen met drie an-
dere wijnkenners zullen zij 
de beste rode, witte en rosé 
fair trade wijnen op de Bel-
gische markt bekronen met 
een Belgian Fairtrade Wine 
Award. 

De Belgian Fair Trade 
Wine Awards worden ge-
organiseerd door Max Havelaar 
en worden mede mogelijk ge-
maakt door:

Á 6. Zullen de producten van kleine 
producenten niet automatisch duurder zijn 
dan die van de grote spelers?

“We moeten de kloof kleiner maken tussen wat 

de boer krijgt voor zijn producten en wat de consu-
menten ervoor betalen. Dat die kloof nu nog zo groot 
is, komt door al die tussenhandelaren. Zij gaan met 
de grote winsten lopen. We moeten de kleine boeren 
helpen aan een directere toegang tot de markt.”

7. Waarom is de Fairtradebanaan 
duurder dan de gewone banaan?

“De vraag naar fair trade producten is niet groot 
genoeg, waardoor de distributie per product duur-
der wordt. Als regeringen in geïndustrialiseerde lan-
den echt iets voor ontwikkelingslanden willen doen, 
waarom verminderen ze niet de invoerrechten voor 
eerlijke producten uit die landen? Totnogtoe hebben 
we te veel gehoopt dat fair trade zou toenemen om-
dat consumenten in de geïndustrialiseerde wereld nu 
eenmaal die producten zouden kopen. Welnu, dat ge-
beurt niet voldoende. Nog minder dan 1 procent van 
de handel is Fairtrade gecertificeerd.

Alle openbare besturen, daar reken ik ook de 
scholen onder, zouden enkel producten uit de eerlijke 
handel moeten kopen en gebruiken. En de overheid 
zou de taak moeten krijgen om het publiek te informe-
ren over Fair Trade.”

8. Welke boodschap heeft u voor al die 
westerse bedrijven die hun grondstoffen in 
het Zuiden halen?

“Ik zeg hen dat elke handel eerlijk zou moeten 
zijn. Het zou niet mogen dat een bedrijf oneerlijke 
handel voert.

Meer en meer bedrijven worden zich bewust van 
het belang van ethisch handel drijven, ook omdat dat 
voor hun imago belangrijk is. Kijk naar koffieketen 
Starbucks. Die hebben aangekondigd dat tegen 2015 
al hun koffie Fairtrade zal zijn.

Andere, zelfs grote bedrijven zijn dan weer niet zo 
bekend bij het grote publiek en hebben dus minder 
belang bij een schoon imago. Het komt eropaan die 
bedrijven ervan te overtuigen op een ethische manier 
aan handel te doen. We moeten bedrijven ook zo ver 
krijgen dat ze van hun leveranciers de garantie vragen 
dat hun producten Fairtrade zijn.”

9. U pleit voor eerlijk én ecologisch 
produceren. Is dat niet veel ineens?

“Synthetische meststoffen zijn hoofdzakelijk af-
komstig uit petroleum en gas. Onze landbouw is bij-
gevolg enorm afhankelijk van de olieprijs. Reken daar-
bij dat de productie van voedsel verantwoordelijk is 
voor ongeveer 40 procent van de broeikasgassen…

We moeten, bij ons én in het Zuiden, naar biolo-
gische middelen om gewassen te beschermen, naar 
natuurlijke meststoffen en naar integrale landbouw: 
gedifferentieerde landbouw in plaats van monocultu-
ren. Agro-ecologie is de enige manier om aan duur-
zame landbouw te doen.”

10. Wat met biotechnologie?
“Ik vind het jammer dat wetenschappers ons nog 

altijd niet kunnen zeggen welke gevolgen biotechno-
logie heeft voor het milieu en de volksgezondheid.

En dan de economische vraag: hoe afhankelijk 
maakt biotechnologie de landbouwers? Een van de 
grote gevaren is dat de zaadmarkten geconcentreerd 
komen te zitten bij een handvol zeer machtige produ-
centen. Dat zou de landbouwers in een zeer kwets-
bare positie plaatsen.” n

“Steeds meer bedrijven zien het belang in van ethisch handel drijven. Kijk naar Starbucks; zij gaan 
al hun koffie Fairtrade maken tegen 2015.”

Eerste Belgian Fair Trade Wine Awards
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Geneviève Ligny, 
vicevoorzitster van de Unie 

voor Waalse Landbouwsters 
(UAW), voert een verbeten 

strijd voor het behoud van 
de familielandbouw die 

vaak onder de voet wordt 
gelopen door de grote jongens 

van de multinationale 
landbouwindustrie.

Dit betekent niet dat Ligny niet stilstaat  bij het lot 
van landbouwers in het Zuiden – ze drukt zelfs haar 
oprechte bewondering uit voor zulke producenten. 
Ligny bewaart uitstekende herinneringen aan een re-
cent bezoek aan de Dominicaanse Republiek, spil van 
de bananen- en cacaoteelt. “Ik had het geluk om er 
cacao- en bananencoöperaties te kunnen bezoeken.” 
vertelt ze. 

Respect voor de stiel
“Ik heb met eigen ogen gezien wat de kwaliteit 

van de productie is en hoeveel respect er daar is voor 
de landbouwstiel. Meer nog zag ik welke voordelen 
Fairtrade ter plaatse zoal biedt. Door een rechtvaardig 
sociaal systeem, ondersteuning en loon naar werk, is 
de levensstandaard van de boeren sterk verbeterd. Ze 
kunnen nu hun dromen waarmaken dankzij waardige 

levensomstandigheden.” De inspraak die producen-
ten er hebben, trof Geneviève ook. “De landbouwers 
blijven niet aan de zijlijn staan terwijl hen een juist inko-
men wordt beloofd,” zegt Ligny. “Ze zijn echte beleids-
bepalers binnen de coöperatie; ze spelen een beslis-
sende rol bij de ontwikkelingen in hun vak.”

Gek zijn
De kennismaking met Fairtrade heeft Ligny be-

koord, zoveel is duidelijk. Misschien zouden, of liever, 
moeten wij in het Westen ook lessen trekken uit het 
Fairtrademodel? “Je moet wel gek zijn om landbouwer 
te willen worden in Europa”, antwoordt ze. “We zijn het 
vermogen kwijt om onze producten zelf op de markt 
te brengen en vaak dekt de prijs die we ontvangen 
voor onze grondstoffen niet eens de productiekosten. 
In landen in het Zuiden daarentegen geeft Fairtrade 
de zekerheid van een minimumprijs, die omhoog kan 
worden getrokken bij marktveranderingen.”

Werk aan de winkel
Door haar ervaring op het veld, heeft Ligny ook 

verschillende mensen in haar entourage warm ge-
maakt voor Fairtrade. “Ik stond ervan versteld dat 
zelfs goed geïnformeerde, hoogopgeleide kennissen 
niets afwisten over Fairtrade. Er is dus nog heel wat 
sensibilisatie- en informeerwerk aan de winkel.” vindt 
Ligny. “Eerlijk consumeren,” gaat ze verder, “betekent 
niet enkel eerlijke handel steunen in het Zuiden, maar 
ook het gebruik van lokale en seizoenproducten aan-
moedigen. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen aan 
dezelfde kar duwt om deze nieuwe manier van pro-
duceren en consumeren te verspreiden, iedereen hier 
bij wint – ook de consumenten. Die zien het geld dat 
ze neertellen voor hun aankopen niet langer in rook 
opgaan, maar krijgen kwaliteitsvolle voedingsproduc-
ten geteeld door producenten die niet langer worden 
weggedrumd door een handelsmodel in dienst van het 
kapitalisme.” n

ORGANIC NOUGAT
FAIRTRADE CANE SUGAR, HONEY, COFFEE & COCOA

Nougatfabrikant Vital uit Nevele bereidt sinds 1926
artisanale nougat en besloot dit jaar ook voor fairtrade
te gaan. Het familierecept werd aangepast aan de 
beschikbare ingrediënten en Vital besloot om ook 
voor biocertifi cering te kiezen. Vital startte met drie 
 populaire nougatsmaken en ontwikkelde een elegante,
hedendaagse verpakking.

Vitals bio/fairtrade nougat is vervaardigd met rietsuiker uit 
Paraguay, vanille uit Madagascar, Braziliaanse koffi e en 
Belgische chocolade op basis van Ghanese cacao.

Verdeler voor België: BVBA Hygiena, Sint-Niklaas, 
info@hygiena.be

Info: VITAL 1926 NV  Vaart Links 61  9850 Nevele

www.vital.be

“We kunnen veel 
opsteken van Fairtrade”

Geneviève Ligny, vicevoorzitster van de Unie voor Waalse Landbouwsters (UAW)
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In september 200� 
startte in Aalst de 
campagne om van 
de stad een echte 
FairTradeGemeente te 
maken. In december 
200� – dus een dik jaar 
later – waren de zes 
criteria om de titel te 
behalen al vervuld. Aalst 
is duidelijk meer dan een 
carnavalsstad. Het is ook 
een stad met een boon 
voor eerlijke handel.

Al bijna drie jaar is Aalst erkend als FairTrade- 
Gemeente. De Week van de Fair Trade biedt een 
mooie kans om het enthousiasme nog eens aan te 
zwengelen, zeggen Ingrid Van Geit en Katrien Wau-
ters van de Dienst Internationale Samenwerking in 
koor. Dat doet de Fairtradetrekkersgroep van de 
gemeente op een ludieke manier. “Tijdens de Week 
van de Fair Trade sturen we de FT-flikken – enkele ac-
teurs van de animatiegroup The Amazing Fruitcakes  
– op pad om na te gaan of elke stadsdienst zich houdt 
aan de afspraak en Fairtradekoffie schenkt.” Daar-
naast geeft de trekkersgroep naar goede gewoonte 
ook het jaarlijkse Fairtradereceptenboekje uit. “Dat 
verspreiden we onder de jeugdverenigingen. Het is 
een efficiënte manier om jongeren bij het Fairtrade-
verhaal te betrekken.” De pendelende Aalstenaar 
wordt tijdens diezelfde week voor hij op de trein stapt 
getrakteerd op een bioboterham met Fairtradechoco.

Rode draad
In Aalst is Fair Trade de rode draad door heel wat 

evenementen, zegt Katrien Wauters. “Tijdens de Dag 
van de Jeugdbeweging krijgen 800 Aalsterse jonge-
ren Fairtradechocomelk op de Grote Markt. En op 
het wereldfeest Casa del Mundo is Fair Trade promi-
nent aanwezig.” Zelfs de lokale plantenbeurs heeft 

iets met Fair Trade. “Het invullen van het laatste cri-
terium – lokale producten promoten – vonden we het 
lastigst. Maar daar hebben we toch enkele creatieve 
ideeën rond verzameld. Zo is Aalst in 2010 Stad van 
de Smaak. Naar aanleiding daarvan zetten we ver-
geten groenten uit de streek in de kijker.” Naast de 
obligate pastinaak en warmoes maakt de Aalstenaar 
straks kennis met de pistoolpeer, een oude Oost-
Vlaamse fruitsoort.” In juni was de BioPlusMarkt een 
groot succes. Marktgangers konden er duurzame 
producten kopen, waaronder ook Fairtrade. Er wer-
den gratis Fairtradebananen uitgedeeld.  Tijdens de 
markt tekenden veel bezoekers de Oxfam-Wereld-
winkel petitie tegen kindslavernij.

Mooiste herinnering
Aan welk evenement houdt de trekkersgroep 

vandaag de mooiste herinnering over? “Aan het Fair-
tradeontbijt voor bedrijfsleiders in 2009. Er kwamen 
80 ondernemers op af. Maar het mooist van al: de 
eigenaresse van het restaurant waar het ontbijt 
plaatsvond, kende Fair Trade niet. Na het ontbijt 
besliste ze om in haar restaurant voortaan ook Fair-
tradekoffie en -suiker te gebruiken.” Van een onmid-
dellijk resultaat gesproken! Intussen vindt de consu-
ment in Aalst 21 winkels en tien horecazaken waar 

Fairtradeproducten te koop zijn. En ook acht scholen 
bieden hun leerlingen Fairtradeversnaperingen aan. 
“Voor 2010 stellen we bovendien een lastenboek op 
om in de zalen van de stad en in het cultureel cen-
trum Fairtradeautomaten te plaatsen.” 

Werken aan een FairTradeGemeente houdt dus 
nooit op. Er zijn altijd wel nieuwe doelen die je jezelf 
kunt stellen.. n

Aalst, 
stad van carnaval en … Fair Trade

Hoe verdien je de titel?
Het gemeentebestuur steunt Fair Trade met een 
resolutie, koopt eerlijk aan en communiceert 
haar engagement

Winkels hebben Fairtradeproducten in de rek-
ken, horecazaken op de kaart

Scholen, bedrijven en organisaties kopen Fair 
Trade en spijkeren de kennis over eerlijke handel 
bij via informatiecampagnes

De campagne valt regelmatig op in de media

Een lokale trekkersgroep leidt de campagne in 
goede banen

De trekkersgroep neemt een initiatief dat lokale 
productie en consumptie van duurzame voe-
ding promoot
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Els Verstraeten geeft voeding een gezicht

De jongste 
en beste van de klas

Vorig jaar hebben de oudste leerlingen 
van basisschool De Vierboete tijdens de Week 
van de Fair Trade het project (H)eerlijk uitge-
werkt. Leerkracht Philip Hoogewys vertelt dat 
de opzet was om van Nieuwpoort een Fair-
TradeGemeente te maken. Het werd alvast 
de meest jeugdige trekkersgroep die de cam-
pagne tot dan toe gekend had. “Inmiddels 
werden een heleboel acties ondernomen. De 
leerlingen trakteerden de burgemeester op 
een bezoek, lieten hem een intentieverklaring 
ondertekenen en brachten toneel en liedjes. 
Er kwamen ook sprekers naar de school en 
Fairtradeproducten werden verkocht en ge-
proefd.” De Vierboete was algauw ‘verkocht’ 
aan Fair Trade. Één jaar later is de campagne 
ook door de gemeente zelf overgenomen, 
vertelt Hoogewys. Er is de politieke belofte 
tegen de Week van de Fair Trade de titel van 
FairTradeGemeente te halen. De school wil de 
stad Nieuwpoort nog één keer met tekenin-
gen overspoelen om haar aan haar belofte te 
herinneren.  n

Meer info? Neem een kijkje op
http://devierboete6hs.spaces.live.com/

Els Verstraeten doet meer dan koeien melken op haar 
boerderij in Kuringen, vlakbij Hasselt. “Ik verwerk hun melk 
dezelfde dag nog in kaas, yoghurt, boter en ijs. Heel verse 
producten dus, ambachtelijk geproduceerd. Die verkoop 
ik in onze hoevewinkel en aan de Voedselteams.” 

“Steeds meer mensen zijn bewust bezig met wat er 
op hun bord komt. Daarom nemen ze de moeite om te 
kopen bij plaatselijke boeren. Wat iemand koopt en eet, 
krijgt in onze winkel een gezicht.”

Verstraeten neemt deel aan de campagne FairTra-
deGemeente. “De boeren in het Zuiden krijgen te wei-

nig geld voor hun waren. Maar ook wij, landbouwers in 
Vlaanderen, worden niet voldoende gewaardeerd. We 
zorgen voor heel verse producten. Die worden scherp 
gecontroleerd. Voor veilige voeding willen wij een cor-
recte prijs. Het is belangrijk om de consument daarvan 
bewust te maken.”

In Hasselt kost dat blijkbaar weinig moeite. “Het aan-
tal klanten in onze winkel groeit gestaag. En in april, bij 
een fietstocht langs alle Hasseltse boeren die aan Fair-
TradeGemeente meedoen, bleek dat we al met een tiental 
zijn.”  n

Sportief was het voorbije seizoen geen onver-
deeld succes voor KVC Westerlo, maar in de afdeling 
‘Fairtrade’ dribbelde de club de tegenstand op een 
hoopje. 

“Westerlo is sinds 2006 een FairTradeGemeente. 
Toen de gemeente vroeg om aan de campagne mee 
te werken, hebben we snel positief gereageerd”, zegt 
commercieel manager Jan Caers. “KVC Westerlo is 
een gezellige, familiale club. We staan goed aange-
schreven op het vlak van fair play. We hebben een 
sterke communitywerking, die bijvoorbeeld mensen 
met een beperking de kans biedt om te voetballen. 
Voor onze spelers uit Afrika en Latijns-Amerika is het 

een schitterende zaak dat Fairtrade iets kan betekenen 
voor hun land.”

Evident was de overstap van ‘solidariteit’ naar Fair-
trade niet. “Een voetbalclub leeft bij de gratie van spon-
soring. Dat beperkt onze mogelijkheden. Toch drinken 
spelers, staf, bezoekers en supporters vanaf nu koffie 
en sap met het keurmerk Fairtrade Max Havelaar. Ook 
het chocolaatje en de suiker bij de koffie zijn Fairtrade. 
We waren aangenaam verrast dat enkele Fairtrade pro-
ducten goedkoper zijn dan de reguliere merken. Kom 
mij niet meer vertellen dat Fairtrade duur is. We wil-
len echt een voorbeeldfunctie hebben. Voor ploegen in 
eerste nationale. En voor ploegen in de streek.” n

KVC Westerlo: van fair play naar Fairtrade

Een faire provincie
“We geven graag het voorbeeld,” ant-

woordt gedeputeerde Walter Zelderloo op de 
vraag waarom Vlaams-Brabant voor Fairtrade 
kiest. “Wij hebben 800 medewerkers, enkele 
grote scholen en vier provinciedomeinen, 
waar veel volk zich komt ontspannen. Al die 
mensen kunnen we inspireren.” Hoe doe je 
dat? “Met Fairtradespandoeken in het pro-
vinciehuis, aan de provinciedomeinen en 
scholen. En door zelf veel Fairtradeproduc-
ten te gebruiken. Tijdens recepties 
of het werk.” Levert het wat op? “Ik 
merk al minder vooroordelen over 
Fairtrade op. Dat het duur zou zijn 
of minder lekker. Niemand gelooft 
dat nog.” Welke raad heeft Walter 
Zelderloo voor de gemeenten en 
bedrijven? “Maak gebruik van je 
potentieel. Overal vind je geënga-
geerde mensen.”  n

In de bres voor FairTradeGemeente
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Vandaag hebben zo 
goed als alle grootwarenhuizen in ons 
land de hand aan Fairtrade gereikt. Zo-
wel Carrefour als Lidl bieden een door 
Max Havelaar gecertificeerd gamma 
van Fairtradehuismerken aan. Colruyt 
en Spar kiezen ervoor met een merk 
als Oxfam Fairtrade in zee te gaan. Del-
haize zet zowel in op huismerken als op 
gevestigde merken.

Zelfde garantie, 
andere missie
Een evenwicht tussen deze twee is 

ideaal, vernemen we van Laurent Ver-

heylesonne, retail market manager bij 
Max Havelaar. “Brands als Oxfam Fair-
trade, het huismerk van Oxfam-Wereld-
winkels, hebben met het alternatieve 
handelsmodel gepionierd. Huismerken 
hebben eerlijke handel toegankelijk ge-
maakt voor de consument.”

De garanties voor de consument 
zijn dezelfde. Dat gaat dan vooral over 
een eerlijke prijs voor de producent, 
plus een extra premie voor de coöpe-
ratie waartoe die behoort. “Een  ngo als 
Oxfam heeft natuurlijk een heel andere 
missie dan een winstgericht bedrijf. 
Oxfam investeert in de begeleiding van 
de producenten in het Zuiden”, legt 
Verheylesonne uit.

Met een marktaandeel van 6,8 
procent en een omzet van 9,3 miljoen 
euro in 2009 nemen Fairtradebananen 
zowat een derde van alle Fairtrade-
verkoop in de grootwarenhuizen voor 
hun rekening. Fairtradekoffie realiseert 
vandaag een jaarlijkse omzet van 5,8 
miljoen euro. Mooie cijfers. Maar: in 
de Zwitserse supermarkten is één op 
de twee verkochte bananen afkomstig 
van eerlijke handel. Ook in het Verenigd 
Koninkrijk halen de Fairtradeproducten 
beduidend hogere marktaandelen. “In 
die landen zetten supermarktketens 
stappen om de duurzaamste van de 
klas te zijn”, merkt Verheylesonne op. 
“Elk land heeft een leider nodig die de 
rest omhoog trekt.” 

Nummer een
Het lijkt er sterk op dat Delhaize 

in België het leiderschap wil claimen. 
De keten werd in 2009 de grootste 
afzetmarkt voor Fairtrade Max Have-
laar (22,6 procent). “We geloven sterk 
in Fairtrade en willen in de Belgische 
supermarktwereld de nummer één 
voor Fairtradeproducten zijn. Voor 
elke relevante productcategorie moet 
er minstens één Fairtradevariant zijn”, 
luidt het in een engagementsverklaring 
naar aanleiding van de Week van de 
Fair Trade. 

Twee directieleden van Delhaize 
trokken in augustus naar Peru om er 
met eigen ogen de realiteit bij coöpera-
ties van Fairtradeproducten te beleven. 
Ze willen nu hun ervaringen in het Fair-
trade-engagement verder uitdragen, 
zowel in hun bedrijf als naar de klanten 
van Delhaize. 

Supermarkten die zorgen voor meer 
Fairtradeproducten, dat klinkt Max Ha-
velaar directeur Lily Deforce als muziek 
in de oren. “En ook de producenten zit-
ten te wachten op meer afzetmogelijk-
heden”, zegt ze. “Gemiddeld kan een 
door Max Havelaar erkende coöperatie 
slechts 40 procent van haar opbrengst 
aan Fairtradevoorwaarden verkopen. 
Het aanbod is nog altijd groter dan de 
vraag. Producenten moeten genoeg 
kunnen verkopen opdat het de moeite 
loont om in het Fairtradesysteem te 
stappen.”

Massageolie
Er is ook leven buiten de klassiekers 

als koffie en bananen. Het ijsjesmerk 

Ben & Jerry’s kleeft op steeds meer van 
zijn producten het keurmerk Fairtrade 
Max Havelaar. “Geen enkele handelaar 
haalt het in zijn hoofd om die hippe 
ijsjes niet in het schap te zetten”, zegt 
Verheylesonne. “Zo wordt Fairtrade de 
norm: een product dat je koopt omwille 
van zijn reputatie en kwaliteit, en dan 
pas omdat het Fairtrade is.” 

En in welke supermarkt zullen we 
de eerste baobabvruchten aantreffen? 
Ook voor die delicatesse bestaan er 
sinds dit jaar internationale Fairtrade-
criteria. In het rek Fairtrade is mee met 
zijn tijd wint BioPlanet echter con brio. 
Je vindt er onder meer minibananen, 
tiramisu, massageolie en katoenen 
badhanddoeken, allemaal met het logo 
Fairtrade Max Havelaar.

De bio-filialen van Colruyt vormen 
een kleine keten met navenante volu-
mes. “Maar het zou niet de eerste keer 
zijn dat een succesvol product naar het 
‘moederhuis’ Colruyt doorstroomt”, 
zegt Verheylesonne. n

Klassieke koffie 
of trendy tiramisu?

 In 1��0 was Delhaize de eerste 
supermarkt die een product met keurmerk 
Fairtrade Max Havelaar in zijn rekken 
plaatste. Niet toevallig ging het om een 
pakje koffie. De bruine bonen waren toen, 
met voorsprong, het uithangbord van de 
Fairtradeboodschappers. Twintig jaar later 
is Delhaize nog altijd de voornaamste 
aanbieder van Fairtradeproducten in de 
Belgische supermarkten. Maar solo speelt 
deze retailer allang niet meer.

Fairtrade Max Havelaar 20 jaar in de supermarkt

1�

Lily Deforce, directeur Max Havelaar

Laurent Verheylesonne, 
retail market manager Max Havelaar
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EXKi en Fairtrade, dat is een trein 
die op wieltjes loopt. En toch. “Toen we 
in 2001 met EXKi begonnen, wisten we 
niet goed wat er met Fairtrade te win-
nen en verliezen viel”, vertelt Laurent 
Kahn, general manager van de keten 
voor gezonde fastfood. “Maar onze 
keuze voor natuurlijke en biologische 
producten heeft ons snel naar Fairtrade 
geleid. Haast op hetzelfde moment 
hebben we de handen in elkaar gesla-
gen met het koffiebedrijf Café Liégeois 

en het keurmerk Fairtrade 
Max Havelaar. Want wan-
neer je afweegt wat er alle-
maal op het spel staat met 
eerlijke handel, kom je snel 
tot het besluit dat Fairtrade de enige 
juiste keuze is. Daarom proberen we 
ook zo veel mogelijk Fairtradeproduc-
ten in onze restaurants aan te bieden. 
Daarnaast blijft het ook belangrijk om 
onze klanten én ons personeel te sen-
sibiliseren”, zegt Kahn. n

“De enige juiste keuze”
Laurent Kahn, general manager van EXKi
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“Ons steentje bijdragen”
Michel Liégeois, gedelegeerd bestuurder van Café Liégeois

“Wanneer je in de wereld van kof-
fie zit en regelmatig naar landen in het 
Zuiden reist, word je je snel bewust 
van de problemen daar,” vertelt Michel 
Liegéois, gedelegeerd bestuurder van 
het koffiefamiliebedrijf Café Liégeois. 
“Door Fairtrade te steunen, kunnen we 
met Café Liégeois ons steentje bijdra-
gen. Met dat doel voor ogen hebben 
we het Mano Mano-gamma gecreëerd, 
het resultaat van onze bekommernis 
om koffieproducenten in het Zuiden. 

We hebben het gamma zo ontworpen 
dat iedereen er het zijne in kan terug-
vinden – van particulieren over horeca-
zaken tot instellingen.

Voor de particuliere verkoop heb-
ben we ook een project opgezet 
waarbij we de Belgische vzw Terre 
Solidaire in Chiapas, Mexico steu-
nen. Voor elk verkocht pakje Mano 
Mano Chiapas-koffie storten wij 10 
eurocent aan de vzw. En natuurlijk is de 
koffie zelf Fairtradekoffie.” n
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  keurmerk

*Biologisch 
  FAIRTRADE katoen

*100% gerecycleerd
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“Uit de klauwen van 
drugsbaronnen”

Pastor Singama Guerra, cacaoproducent, 
lid van Oro Verde, coöperatie van koffie- en ca-
caoproducenten, Peru.

“Enkele jaren geleden was deze streek nog in 
de greep van drugsbaronnen. Zij dwongen mij om 
illegaal coca te kweken. Maar de boeren hebben 
de handen in elkaar geslagen en samen een co-
operatie opgezet. Daardoor konden we stoppen 
met cocabladeren te telen en beginnen met het 
kweken van voedings- en marktgewassen als ca-
cao. Eindelijk kunnen we nu waardig leven, zonder 
angst. Ik ben nu ook zeker dat ik een eerlijke prijs 
voor mijn cacao krijg. En dankzij de Fairtradepre-
mie volg ik op dit moment een opleiding biologi-
sche landbouw. Door Fairtrade hebben we de ne-
gatieve spiraal doorbroken.” n

“Werk in eigen streek”
Sompoi Chansang, manager van 

Rice Foods Surin, oöperatie van rijstpro-
ducenten, Thailand. 

“Dankzij Fairtrade werken we meer 
samen. De biologische productiewijze 
maakt bovendien dat we zelfstandiger zijn 
en minder schulden hebben, doordat we 
onze eigen mest maken. Dit vergt mis-
schien meer werk, maar we krijgen nadien 
een betere prijs voor onze oogst. We sti-
muleren ook een meer diverse productie. 
Zo kunnen producenten andere producten 
telen tussen twee oogstperiodes in. Die 
verkopen we op de markt die we hier ge-
organiseerd hebben, in plaats van dat we 
werk zoeken in de stad. Onze kinderen 
beseffen zo dat je je uit de slag kunt trek-
ken met de landbouw, zonder je streek te 
moeten verlaten.” n

“Een mentale revolutie!”
Hiderico Zavala Bocangel, directeur van 

Oro Verde, coöperatie van koffie- en cacaopro-
ducenten, Peru.

“Bij Fairtrade is het is niet alleen de bedoe-
ling om geld te verdienen. Fairtrade maakt het 
vooral mogelijk om ook de hoofden te vullen! 
Natuurlijk is het ook een kwestie van eerlijke prij-
zen. De Fairtradepremie biedt ons bovendien de 
kans om onze leden te vormen en te versterken. 
Maar naast die zuiver financiële zaak is Fairtrade 
een echte levensfilosofie. Het is een manier van 
denken, die de mens opnieuw een plaats geeft 
in zijn omgeving en in zijn milieu. Ik ben ervan 
overtuigd dat deze nieuwe visie zal leiden tot een 
grote verandering in de manier waarop de wereld 
draait.” n 
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De Choco Gang. Zo had zanger Eric Baranyanka – ex-Ketnetband – zijn nieuwe groep 
genoemd. Een stom toeval. “Je weet wel, Afrikaan, choco … Om met mezelf te spotten,” lacht hij. 
Met zijn bandleden verzon hij een verhaal rond die naam. “Over zeven jazzmuzikanten die 
gek zijn op chocolade en die rondhangen in de chocobar en daar plezier en leuke muziek 
maken. Onze single heet trouwens Choco Loco: gek op chocolade!”

“Goede voorbeeld 
geven aan kinderen”

Eric Baranyanka (De Choco Gang)

Niet preken
Baranyanka broedt op een ma-

nier om die boodschap via De Choco 
Gang tot bij kinderen te krijgen. “Niet 
dat De Choco Gang plots prekerige 

liedjes gaat brengen. Dat pakt niet bij 
die gasten. Hoe we het precies gaan 
aanpakken, moeten we nog bekijken. 
Een gratis concert voor Fairtrade? 
Iets interactiefs met onze website? Of 

waarom niet: boegbeeld zijn voor de 
eerlijke handel?”

“Het is zeker niet de bedoeling om 
chocolademakers de gordijnen in te ja-
gen. Wel om hen op te roepen om bij-
voorbeeld een charter te ondertekenen 
voor het maken en gebruiken van eer-
lijke chocolade, zoals in Nederland. Ik 
wil proberen om hen te overtuigen om 
zich te engageren.”

Baranyanka wil niet heiliger zijn dan 
de paus. “Natuurlijk wil ik De Choco 
Gang promoten. Maar ik wil vooral een 
band met een ziel zijn. Ik wil de aan-
dacht trekken, om die dan te gebrui-
ken om spelenderwijs een boodschap 
mee te geven. Als kidsband hebben we 
toch een voorbeeldfunctie. Kinderen 
moeten weten dat er dingen fout lopen 
in de wereld, maar ze moeten ook zien 
dat er oplossingen zijn. Fairtrade bij-
voorbeeld.” n

www.dechocogang.be

Met onze biologische en 
Fairtrade gecertifi ceerde
koekjes geniet je 
van eerlijke producten!

Met onze biologische en 
Fairtrade gecertifi ceerde
koekjes geniet je 
van eerlijke producten!

Met onze biologische en 
Fairtrade gecertifi ceerde

van eerlijke producten!

C.R.V. CORTHOUTS NV - 3290 Diest 
Tel. 013/35 11 00 - www.biokornbiscuits.com

Muesli 
Chocolade Kokos Chocolade Cacao
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“Pas achteraf vroeg ik me af: hoe 
zit dat nu eigenlijk, met die chocolade? 
Hoe koosjer is dat? Chocolade geeft 
mensen een warm en knus gevoel. 
Een huiselijk gevoel. Maar is de manier 
waarop die chocolade er komt, wel 
voor iedereen warm en knus? Waar 
komt die cacao vandaan? Hoe zit dat 
met die boeren?”

Kinderzweet
Baranyanka ging op zoek naar in-

formatie. Hij ontdekte dat de meeste 
cacao uit Ghana en Ivoorkust komt. En 
dat aan veel chocolade het zweet van 
duizenden kinderhanden kleeft. Baran-
yanka heeft zelf Burundese roots. Maar 
dat heeft volgens hem geen uitstaans 
met het feit dat het verhaal van cacao-
boeren op zoek naar een deftig leven 
een gevoelige snaar raakte.

“Ik probeer te leven als een bewus-
te mens, punt. Het maakt me niet uit 
of die cacaoboeren nu in Zuid-Amerika 
of Afrika wonen. Het is één wereld. Ik 
probeer juist te handelen en te leven. Ik 
wil niet genieten op de rug van andere 
mensen.”

“Ik probeer dus producten uit de 
eerlijke handel te kopen. Niet evident, 
met tieners thuis die hun eigen voor-
keuren hebben, en met een buurtwin-
kel met een beperkt assortiment. Maar 
ik probeer het zoveel mogelijk.”

Baranyanka wil dat engagement 
ook doortrekken in zijn kidsband. “Ik 
gebruik mijn bekendheid om acties te 
steunen. Ik wil dat kinderen ook ver-
antwoordelijkheid leren dragen voor de 
wereld waarin ze leven. Dat ze even stil-
staan bij hoe dat nu zit met die choco-
lade. Wat heeft dat die boeren gekost? 
Wat heeft hen dat opgebracht?”



 Fairtrade@Work deelt voortaan sterren uit

“In 2011 verwachten we een 
duurzaam engagement”

Fairtrade@Work heeft er vier edities opzitten. 

Elke keer namen meer bedrijven deel aan de actie 

die Fairtrade ingang laat vinden in het bedrijfsle-

ven. Elk jaar kregen tien deelnemende bedrijven 

de Fairtrade@Work Award. Volgens coördinator 

Sylvie Walraevens van Max Havelaar is het nu 

tijd om te oogsten en om een versnelling hoger 
te schakelen.

“De Fairtrade@Work Award hebben we in de 
kast geborgen. Mei 2010 was de laatste uitreiking. 
We houden nog steeds een à twee sensibilise-
ringsacties per jaar, maar vanaf 2011 belonen we 

vooral structureel engagement. Bedrijven dingen 
niet langer naar een eenmalige Award, maar kun-
nen de titel Fairtrade@Work verwerven. Die hou-
den ze dan voor een langere periode.”

Voor Walraevens is de nieuwe formule een 
win-winsituatie. “Bedrijven die aan de opgelegde 
criteria voldoen, verdienen tot drie sterren. Ze 
mogen deze sterren gebruiken in hun communi-
catie.”

De criteria voor het behalen van de sterren 
zijn bewust eenvoudig gehouden. Alleszins voor 
de eerste ster. Aanmoedigen om te starten is het 
eerste doel. “We vermoeden dat bedrijven daarna 
zelf verder willen gaan – en elkaar inspireren – om 
ook de andere sterren te behalen.”

Vanaf september
Fairtrade@Work 0.2 gaat in december van 

start. Walraevens maakt zich sterk dat het initia-
tief een zeer ruime belangstelling zal krijgen. “De 
drempel is laag, er zit een competitie-element in, 
bedrijven maken met de behaalde sterren hun 
engagement zichtbaar, zowel voor het eigen per-
soneel als voor alle stakeholders. En het is géén 
ééndagsgebeuren, maar iets permanents. Het is 
dus een fantastische manier voor bedrijven om 
zich te outen.”

Carglass® 
ziet een sterretje meer 
Begin mei 2010 kregen tien Belgische bedrij-

ven de Fairtrade@Work Award. Sommige waren 
groot en bekend zoals Fortis of Sodexo. Andere 
eerder klein en minder bekend. Maar wel erg Fair-
trade, zoals Credal of Sinergiek. Ook aanwezig in 
het rijtje: Carglass®.

Carglass® Fairtrade? Toch wel. “Fairtrade past 
helemaal in de waarden van ons bedrijf: eerlijk-
heid, respect, solidariteit,” zegt HR-directeur Bart 
Lambrechts. “Je merkt aan nieuwe werknemers 
dat ook zij er belang aan hechten. Respect voor 
de planeet en zijn bewoners vinden ze belangrijk. 
Dat geldt evengoed voor veel van onze klanten.”

In mei 2010 bood Carglass® naar aanleiding 
van Fairtrade@Work het personeel in alle 42 
vestigingen een Fairtrade ontbijt aan. Maar bij 
Carglass® is Fairtrade ook op andere momenten 
van het jaar aanwezig.  “Tijdens de Week van de 
Smaak staan er bij ons Fairtradeproducten op de 
kaart. En in het eindejaarsmandje voor onze werk-
nemers zitten altijd Fairtradegeschenkjes.”

Heeft Carglass® nog toekomstplannen met 
Fairtrade? “Onze klanten krijgen altijd een kopje 
koffie aangeboden tijdens het wachten. Vanaf 1 
oktober 2010 zullen we aan al onze klanten overal 
en altijd Fairtradekoffie aanbieden,” zegt Lam-
brechts. Hiermee mogen we dus extra Fairtrade-
sterren uitdelen aan het bedrijf. Sterren zijn toch 
de specialiteit van Carglass®?   n

En de winnaars zijn…

In 2010 kregen tien bedrijven, verdeeld over twee 
categorieën, de Fairtrade@Work Award. Dit zijn de winnaars:

Categorie impact:
Carglass®

Electrabel – GDF Suez

Fairtrade Original

Fortis BNP Paribas

Sodexo

n

n

n

n

n

Categorie creativiteit:
Ad Hoc Communication

Credal

Katholieke Hogeschool Leuven

Sinergiek

Stad Brugge

n

n

n

n

n

Sylvie Walraevens, 
Fairtrade@Work-coördinator1�



De Fairtrade- 
brownies van 
Giovani:

Zo maak je ze:
Smelt de chocolade met de boter en de helft van de chocolade op een zacht vuur. 

Klop het ei au ruban (tot het wit en smeuïg ziet) met de rest van de suiker. Meng langzaam 
het chocolademengsel met het ei en zeef er de bloem over. Voeg het bakpoeder en de 
koffie toe en meng ook dit er langzaam onder. 

Boter een bakvorm in en bebloem ze. Giet het chocolademengsel erin en bak in een 
voorverwarmde oven op 180°gedurende ongeveer 20 minuten. De brownie moet mooi 
krokant zijn aan de bovenkant en smeuïg vanbinnen.  

Laat de brownie afkoelen en snij ze in de gewenste grootte.

“Ik kook Fair Trade”
Giovani Oosters werd dankzij het televisiescherm bekend als sexy survivalkok in Ex-

peditie Robinson en gastchef in het zomerprogramma 1000 zonnen. Hij runt een catering-
bedrijf en een restaurant-hotel in Hasselt, kookt aan huis en organiseert kookworkshops. 
Als het kan met Fairtradeproducten. Oosters: “Als kok ben je altijd op zoek naar nieuwe 
en kwaliteitsvolle producten. Ik vind dat Fairtradeproducten, en ook bioproducten, hier 
perfect in passen. Ik gebruik niet álle producten van Oxfam Fairtrade, maar ik sta voor 
de volle honderd percent achter het idee van een eerlijke prijs voor een goed en correct 
product. Ik vind het dan ook niet erg om iets meer te betalen. Ik maak in mijn restaurant 
weloverwogen keuzes, ik wil echt met de beste producten werken.” 

Giovani bereidde nog meer heerlijke gerechten met Oxfam Fairtradeproducten. Je 
vindt de recepten op www.oxfamfairtrade.be/recepten

Bron: Oxfam-Wereldwinkels

70 gram chocolade met Fairtradecacao

70 gram boter

1 ei

60 gram Fairtraderietsuiker

n

n

n

n

40 gram patisseriebloem 

1 theelepel bakpoeder

1 theelepel Fairtradekoffie

n

n

n
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De Week van de Fair Trade, van 29 
september tot en met 9 oktober 2010, is 
het moment bij uitstek waarop in ons land 
eerlijke handel in de schijnwerpers staat. In 
2010 is dat reeds voor het negende jaar op 
rij. Deze keer zal het swingen!

Samuel Poos, coördinator van het 
Trade For Development Centre (TDC) legt 
uit: “We leggen dit jaar de nadruk op het 
engagement van iedere Belg om zich in 
te zetten voor een meer eerlijke en soli-
daire wereld. De campagne zet dan ook 
de doorsnee Belgische consument in de 
kijker. Daarom kozen we er ook voor om 
bekende Belgen te gebruiken in ons cen-
trale campagnebeeld.”

Op die manier wil het TDC eerlijke 
handel dichter bij de mensen brengen en 
hen aanmoedigen om fair trade producten 
in hun wekelijks boodschappenkarretje te 
leggen, om zo van Fair Trade een vaste ge-
woonte te maken.

Upperfairparty’s
Tijdens de Week van de Fair Trade 

worden in het hele land evenementen en 
happenings georganiseerd, van ludiek tot 
educatief. Charleroi organiseert een vol-
ledige Fairtradedag waar je meer kan le-
ren over eerlijke handel, naar hartenlust 
Fairtradeproducten kunt proeven en zelfs 
prijzen kunt winnen. Voor de nachtmens 
heeft de stad Leuven voor het tweede jaar 
op rij een heuse Nacht van de Fair Trade in 

petto. Wil je liever kokkerellen, dan moet je 
naar Mechelen. Daar vinden verschillende 
Upperfairparty’s plaats: kookworkshops 
met Fairtrade-ingrediënten onder leiding 
van hobbykoks en chef-koks zoals Jeroen 
Meus. Modeliefhebbers trekken tijdens de 
Week het best naar Walhain, in de Van Fair-
tradedraad tot elegant ornaat-show lopen 
modellen er dan op de catwalk met Fairtra-
dekledij uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

En de award gaat naar …
Daarnaast rijkt het TDC op 30 sep-

tember voor de vijfde keer op rij de Be 
Fair and Sustainable Awards uit. Het TDC 
beloont daarmee de beste initiatieven van 
duurzame en eerlijke handel in België en in 
het Zuiden. Er zijn verschillende awards te 
geef: een Be Fair Award voor Belgische on-
dernemingen die fair trade producten en/of 
-diensten verkopen en een Be Sustainable 
Award voor Belgische ondernemingen die 
duurzame producten en/of diensten verko-
pen. Daarnaast worden ook twee Be Fair 
Awards uitgereikt aan producenten in het 
Zuiden die actief zijn op het vlak van eer-
lijke Zuid-Zuid handel en aan producenten-
organisaties in het Zuiden waar vrouwen 
de hoofdrol spelen.

Ga naar www.befair.be om een plaats-
je te bemachtigen voor de feestelijke uit-
reiking van de Awards en om te ontdekken 
wat er tijdens de Week van de Fair Trade 
nog meer te doen is. n

Het Trade for Development Centre 
organiseert voor de 9e keer de Week van de Fair Trade

Upperfairparty’s, 
modeshows en Bekende Belgen

De winnaars van de Be Fair and 
Sustainable Awards in 2009 

met Minister van Ontwikkelings- 
samenwerking Charles Michel

20
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Deze koffie met zijn unieke

smaak is het resultaat van

een wereldwijde aanpak
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EXKi koffie
wordt gemaakt met de beste 
koffiebonen uit de eerlijke handel, 
die gebrand worden door de 
familie Liégeois, meesterkoffie-
branders sinds 1955.

Wij nodigen u uit
om deze te degusteren,
vergezeld van een chocolaatje 
met wortel waarvan ook 
de cacao het Max Havelaar-
keurmerk draagt. 

www.EXKi.com

Wij schenken u
een koffie bij elke aankoop
vóór 30 oktober 2010.

Upperfairparty’s, 
modeshows en Bekende Belgen

Op 30 september vindt 
het jaarlijkse prestigieuze 
colloquium van Max Have-
laar plaats. Na stereconome 
Noreena Hertz vorig jaar, geeft 
dit keer Olivier De Schutter, VN 
Speciaal Rapporteur voor het 
Recht op Voedsel, zijn des-
kundige kijk op het belang van 
familielandbouw en de rol die 
Fairtrade daarbij kan spelen.

5 opvallende evenementen 
tijdens de Week van de Fair Trade

Van 29 september tot 
9 oktober organiseert Fair-
TradeGemeente haar allereer-
ste FairTradeBustoer. De Bus 
trekt elf dagen lang kriskras 
door Vlaanderen om verschil-
lende FairTradeGemeenten 
een bezoekje te brengen en 
allerlei activiteiten tijdens de 
Week van de Fair Trade in de 
schijnwerper te zetten. Neem 
een kijkje op www.fairtradege-
meenten.be om te ontdekken 
waar en wanneer de Bus naar 
jouw gemeente komt.

Op 4 oktober vindt in de 
EXKi-vestiging in hartje Brus-
sel een debatavond rond eerlij-
ke handel plaats. Op het menu 
staat, naast eerlijke drank en 
hapjes, ook het verhaal van 
een bananencoöperatie uit 
de Dominicaanse Republiek; 
twee vertegenwoordigers ko-
men vertellen wat Fairtrade 
voor hen veranderd heeft.

Op 7 oktober krijgt we-
verij Jules Clarysse hoog be-
zoek. Die dag belonen prins 
Filip en prinses Mathilde met 
een koninklijke visite de jaren-
lange Fairtradesamenwerking 
van het bedrijf met producen-
ten in het Zuiden.

9 oktober is het 
opnieuw Wereldwin-
keldag. Trek op die 
dag naar je lokale 
Oxfam-Wereldwin-
kel voor (h)eerlijke 
en kindvriendelijke 
chocolade, switch 
naar Fairtrade en 
maak zo kans op 
verschillende prijzen, van een 
wijnpakket tot een reis naar 
de Dominicaanse Republiek. 
Meer info vind je op www.ox-
famwereldwinkels.be 

Meer dan 100 
evenementen over heel 

het land; ontdek ze op 
www.maxhavelaar.be

21



Hoofdredactie:
Sandra Galbusera, Linda Thompson

Redactie:
Isa Van Dorsselaer, Paul Van Damme, Ben Schok-

kaert, Vincent Schmidt, Sandra Galbusera, Linda 
Thompson, Céline Van Moeseke, Lynn Geerinck, Jé-
rôme Chaplier, Jan Bosteels, Catherine Closson

Fotografie:
Eric de Mildt, Frederic Raevens, Didier Bauwens, 

Linda Thompson, Bryan Delodder, Simon Rawles

Vormgeving:
Jos Verbeeck, Corelio

Verantwoordelijk uitgever:
Lily Deforce, Max Havelaar, 

Edinburgstraat 26, 1050 Brussel

© Standaard Uitgeverij -  Suske en Wiske: De Halve Havelaar

Strip

Colofon
SWBB310_adv.indd   2 02-09-2010   16:40:08

******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

******************
SWITCHeZ verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable******************

SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

SWITCH
naar FaIrTrade

& WIn
******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable******************

SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable

******************
SWITCHeZ
verS l’équITable

& gagneZ
Het keurmerk voor eerlijke handel
Le label du commerce équitable



Inderdaad, achter dit pakje fairtrade rijst zit een groot verhaal, over hoe de boeren in Benin erin geslaagd zijn om hun 
kwaliteit sterk te verbeteren. Deze Afrikaanse primeur bewijst dat kleinschalige scholings- en opleidingsprojecten  
bijdragen tot een betere toekomst. 

Bij de Groep Colruyt vindt u meer duurzame producten uit het Zuiden met het nieuwe zegel Collibri Foundation for 
education.  Vijf procent van de verkoopprijs gaat naar educatieve projecten in het Zuiden. Omdat kennis rendeert. 

www.collibrifoundation.be

Het nieuwe fonds Collibri Foundation for education steunt boeiende projecten in het Zuiden. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
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AL 20 JAAR VERANDEREN
JOUW BOODSCHAPPEN HIER,

HUN LEVEN DAAR.

75
plus-punten

bij aankoop van 3 producten 

uit het gamma Fairtrade

naar keuze

3 producten 

ma Fairtradeprod
a

keuze

20 JAAR


