
 

Fairtrade week van 6 t/m 14 mei 

 

De voorjaarseditie van de 

Fairtrade week staat bijna 

weer voor de deur  met op 

zaterdag 13 mei Wereld 

Fairtrade Dag. 

 

Het thema van deze Fairtrade week is ‘Celebrate 

Fairtrade!’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is daarom de speciale uitdaging voor alle 

(inmiddels 73) Fairtrade Gemeente kernteams: 

Bedenk de leukste Fairtrade Celebration en win 

extra ondersteuning voor je event! Doe zelf 

tijdens deze week ook mee door iemand die 

belangrijk voor je is op een ‘Fairtrade Celebration’ 

te trakteren en word zo onderdeel van de grootste 

Fairtrade Celebration die de wereld ooit heeft 

gezien! Daarnaast organiseren supermarkten, 

Wereldwinkels en Fairtrade Gemeenten ook weer 

acties om  extra aandacht te vragen voor het 

belang van eerlijke handel (let op de FT week 

folder). Wereldwinkel Rhenen zet tijdens  deze 

week vooral in op een Fairtrade-actie met 

fairtrade serveerplankjes van Eco Collection uit 

Thailand in diverse vormen en tinten. Ontzettend 

leuk voor het serveren van je tapas of mezzes! 
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Vul ook de Kromme Kieswijzer in … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 1 maart heeft Stichting Max 

Havelaar de online Kromme Kieswijzer gelan-

ceerd om o.a. via stellingen te ontdekken 

hoeveel jouw supermarkt eerlijk verhandelde 

bananen verkoopt.  

Bananen zijn het meest gegeten en populairste 

fruit in Nederland.  Vaak ook lekker goedkoop. 

Om de supermarkten zover te krijgen dat 

bananenboeren een prijs krijgen die het hen 

mogelijk maakt investeringen te doen in het 

verbeteren van leef- en werkomstandigheden, 

steunt ook Wereldwinkel Rhenen deze actie. Doe 

je ook mee (klik hier)?  

Moederdag op 14 mei                     

 

 

 

Veel moeders worden op Moederdag in het 

zonnetje gezet met een persoonlijke 

verwennerij. Een dikke zoen, een mooi gedicht 

of een  andere lieve verrassing.  In onze 

Fairtrade Cadeauwinkel is voor elke 

portemonnee wel  een uniek en verrassend 

cadeau te vinden. Van een heerlijke Tony’s 

Chocolonely reep, een uniek notitieboek (met 

een kaft  van gerecyclede Sari’s), een fleurig 

windlicht tot leuke oorbellen of een mooie tas. 

Natuurlijk gaat ons inkoopteam nog extra aan 

de slag voor Moederdag, maar ook om ons 

assortiment te blijven vernieuwen.  

 

 

http://www.rhenen.wereldwinkels.nl/
http://www.krommekieswijzer.nl/

