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Inleiding
Met gepaste trots bieden wij u hierbij het jaarverslag 2019 van de Stichting Fairtrade Gemeente
Doetinchem aan. Ook Wehl en Gaanderen behoren bij de Fairtrade Gemeente Doetinchem.
Het was een zeer succesvol jaar voor onze Stichting: nadat we de titel Fairtrade Gemeente hebben
behaald op 12 september 2018 is op 7 augustus de Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem
opgericht.
Fairtrade Wehl is onderdeel van de groep Fairtrade Gemeente Doetinchem. Het jaarverslag 2019 van
Fairtrade Wehl is bij dit verslag gevoegd.

“WE GEBRUIKEN DE FAIRTRADE PREMIE
VOOR TRAININGEN OM DE KWALITEIT VAN DE
KOFFIEBESSEN TE VERBETEREN”

“Laten we de wereld een beetje mooier maken”
De Fairtrade Gemeente Campagne is het werk van vele burgers, bedrijven, overheden en
organisaties die kiezen voor Fairtrade. Meer dan 700 vrijwilligers zetten zich in voor een eerlijke
wereld en verenigen zich in een lokaal kernteam. Deze teams motiveren, inspireren, vergaderen en
organiseren een waaier aan activiteiten in hun gemeenten om zo te pleiten voor Fairtrade. Het
aantal Fairtrade Gemeenten blijft groeien. Eind 2019 wonen bijna 7 miljoen Nederlanders in 90
Fairtrade Gemeenten en zijn er twee Fairtrade provincies. Op 1 januari 2019 bedroeg het aantal
gemeenten in Nederland 355. Dit betekent dat 1 op de 4 gemeenten een Fairtrade Gemeente is. 143
gemeenten zijn op één of andere manier actief bezig om Fairtrade te promoten waarvan 71
gemeenten op weg zijn naar de titel. In totaal gebruiken 6.123 bedrijven en organisaties dagelijks
Fairtrade producten.

We zijn blij dat gemeente Doetinchem één van deze Fairtrade Gemeenten is.
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Stichting Fairtrade Gemeente:
De Stichting Fairtrade Gemeente bestaat uit een bestuur en een werkgroep.
In het bestuur zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd:
•
•
•
•
•
•
•

Anneke Peerenboom, voorzitter. Vertegenwoordigt de werkgroep
Joël Rothuis, penningmeester. Vertegenwoordigt het bedrijfsleven/winkeliers
Laura Heermans, secretaris. Vertegenwoordigt het bankwezen
Hans Baan, lid. Vertegenwoordigt het onderwijs
Winfried Alofs lid. Vertegenwoordigt Fairtrade Wehl
Vacant, vertegenwoordiging uit Gaanderen
Vacant, vertegenwoordiger Horeca

De werkgroep bestaat uit 8 leden. Er is vertegenwoordiging vanuit de Gemeente, vanuit de
Wereldwinkel en vanuit Wehl. Voor Gaanderen is helaas nog steeds niemand gevonden.

Vergaderingen:
De werkgroep Fairtrade Gemeente Doetinchem is zeven keer bij elkaar geweest.
Het bestuur vergaderde drie keer.

Deelnemende bedrijven:
Bedrijven kunnen op twee manieren meedoen:
1. Door het verkopen van Fairtrade producten of door Fairtrade in je bedrijf te gebruiken. Denk
bijvoorbeeld aan Fairtrade koffie/thee in de bedrijfskantine.
2. In bepaalde sectoren zijn geen Fairtrade mogelijkheden maar bestaan wel duurzame alternatieven.
Denk aan groene stroom, duurzaam geteelde bloemen of duurzaam gefabriceerde kleding en
schoenen. Deze laatste groep doet mee als MVO ondernemer.
In totaal heeft Doetinchem 77 bedrijven die voldoen aan de criteria van de Fairtrade gemeente. U
vindt deze in bijlage 1.
In 2019 hebben we tien nieuwe bedrijven mogen verwelkomen en moesten we om uiteenlopende
redenen (verhuizing, faillissement) afscheid nemen van 4 bedrijven

Nieuwe bedrijven in 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerderij Ruimzicht
De Blauwe Hand
De Steck
Giesen Schoenmode
Meester Mokka
Morgana
Orcon Workwear
Rabobank Graafschap
Reuring Smaak en Vermaak
Senioren Ontmoetingspunt

Niet langer deelnemend
•
•
•
•

EKO Vleesboerderij "De laan van Wisch", Biologische
vlees (verdwenen van de markt in Doetinchem)
Rafelder Biologische tuinderij (Vervangen door
Boerderij Ruimzicht)
Stadskamer (opgegaan in ander filiaal)
Wil Klaasen Mode (failliet)
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Activiteiten Fairtrade Gemeente Doetinchem
Uitgevoerde Activiteiten
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 januari: Fairtrade Gemeente Doetinchem gaf Fairtrade bananen, een chocolaatje en een
ballon aan Kanjers voor Kanjers. Dit als bijdrage aan lunch en plezier tijdens een uitje voor
gezinnen met kinderen die het minder breed hebben
7 februari: Fairtrade Wehl heeft meegedaan met de Ladies Night in Nieuw-Wehl in
samenwerking met de Wereldwinkel Doetinchem
10 maart: Fairtrade Wehl deelt Fairtrade bananen uit op de Elverloop
26 maart: Eerste uitgave van het magazine Wehl Durft met daarin de 9 duurzame doelen
waar Wehl aan gaat werken. De groep Fairtrade Wehl participeert in Wehl Durft.
29 april: De Regiovergadering van de Fairtrade Gemeente Campagne, georganiseerd door
Fairtrade Gemeente Doetinchem in het gemeentehuis van Doetinchem

Fairtrade Week in Voorjaar:
o Deel en zin actie op facebook Fairtrade Doetinchem
o Puzzel, gepubliceerd in huis-aan-huisblad Doetinchems Vizier op de gemeente
pagina, website en facebook
o Uitdelen bananen awards (7) in Wehl en Doetinchem
o Prijsvraag in supermarkt PLUS: Hoeveel Fairtrade producten verkoopt PLUS. Met
chocoladefontein
20 mei: Ons bestuurslid Joël Rothuis won in de Fairtrade week een prijs met zijn foto met een
banaan
20 mei: Fairtrade Doetinchem deelde Fairtrade bananen uit op de eerste dag van de
avondvierdaagse in Doetinchem
25 mei: Fairtrade ontbijt op het Dorpsfeest in Wehl
26 juni: Kraam van Fairtrade Wehl op de Braderie Wehleriade in Wehl
28 juli: Fairtrade Doetinchem met kraam in het centrum van Doetinchem
7 augustus: oprichting Stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem
4-19 september: Rabobank Clubkas Campagne van @Rabobank Graafschap. We haalden
hierdoor een bedrag op van 152,82
2 november: Fairtrade Brunch in Doetinchem
8 november: Fairtrade Wehl Fairtrade schenkt koffie en thee geschonken en deelt chocolade
uit tijdens de dankmaaltijd voor de oogst
Tot aan de zomer 2020 bestaat er samenwerking met het project World Servants. 30
jongeren uit Doetinchem en omgeving gaan in de zomer van 2020 3 weken werken op een
Fairtrade cacaoplantage. Fairtrade Doetinchem is nauw betrokken bij het promoten en de
activiteiten van dit project. Wij versterken hiermee elkaars activiteiten
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Fairtrade Doetinchem was aanwezig op:
•
•
•
•
•

De Regiovergaderingen in Doetinchem (29 april) en Apeldoorn (9 oktober)
21 september: Vrijwilligersmarkt in Doetinchem
1 oktober: Kennismaking met Young en Fair (georganiseerd door het landelijk bureau)
5 november: Meet en Match markt in Doetinchem
13 december: Eindejaarsfeest Fairtrade Gemeenten

Ontwikkeld PR materiaal in 2019:
Naast de reeds in 2018 gerealiseerde facebookpagina en 3 roll-up banners zijn onderstaande
PR-materialen in 2019 gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

website www.Fairtradedoetinchem.nl
Grote banner met tekst Fairtrade Gemeente
Doetinchem, Wehl en Gaanderen
Grote banner met tekst Fairtrade Wehl
Roll-up banner voor de Fairtrade Gemeente
Doetinchem, Wehl en Gaanderen
Boekenlegger Fairtrade Wehl
Boekenlegger Fairtrade Doetinchem
Flyer Fairtrade brunch in Doetinchem
Flyer Fairtrade ontbijt in Wehl
Kerstkaart voor de deelnemende bedrijven

Media in 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandelijks staat er in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Doetinchem een artikel
over Fairtrade
Maandelijks (behalve de 3 zomermaanden) staat er in katern AktuWehl van het huis-aanhuisblad Doetinchems Vizier een stukje over Fairtrade
Twee keer per jaar geeft de wereldcontactgroep Wehl een nieuwsbrief uit waar ook een
terug blik van de activiteiten van Fairtrade Wehl in staan
19 april: Puzzel over Fairtrade en duurzaamheid, gepubliceerd op de gemeente pagina in het
huis-aan-huisblad Doetinchems Vizier
1 mei: Fairtrade week: Artikel met foto over Fairtrade en duurzaamheid in Doetinchemse
huis aan huis bladen
15 mei: Artikel met foto over het uitdelen van de bananen award in Doetinchemse huis aan
huis bladen
Mei: Fairtrade Gemeente Doetinchem wordt genoemd in het VNG-Magazine (Vereniging
Nederlandse Gemeenten)
3 oktober: Gemeente Doetinchem wordt genoemd in een advertentie van het
VNG-Magazine
16 oktober, 26 oktober, 6 november: Berichten over de Fairtrade brunch in Doetinchemse
huis aan huis bladen
29 oktober: Berichtje over de Fairtrade brunch in de Gelderlander
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Financiën en sponsoren:
•
•
•
•
•

Fairtrade Gemeente Doetinchem krijgt jaarlijks een bijdrage van € 1250,- van de Gemeente
Doetinchem
De Fairtrade brunch wordt geheel gesponsord door lokale ondernemers en supermarkten
(bijlage 2)
Via de clubkas campagne Rabobank Graafschap kregen wij € 152,Via de clubkas campagne Rabobank Graafschap kreeg afdeling Wehl € 212,25
Van de Rabobank ontvingen we € 1000,- partnervergoeding

Plannen voor 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoeken naar vertegenwoordiging uit Gaanderen in de werkgroep en bestuur
Samenwerking met duurzame initiatieven en streekproducenten versterken
Samenwerking met scholen zoeken
Inzetten op het betrekken van de jeugd bij de campagne
Titel Fairtrade Kerk voor de katholieke kerk behalen
Promoten van de film Max Havelaar (april 2020)
Indien mogelijk meewerken aan de LKKR wonen beurs
Voorbereiden van het Fairtrade diner in het Graafschap College in het voorjaar 2021
Fairtrade producten, zoals sapjes en bananen, uitdelen bij de wandel evenementen in
Doetinchem en Wehl. Misschien ook bij de Fietsweek en de Zwemvierdaagse?
Ontwikkelen van PR-materialen
Wijnproeverij organiseren
Organiseren van het Fairtrade Dorpsontbijt Wehl op 6 juni en de Fairtrade brunch (najaar in
Doetinchem)
Fairtrade Wehl gaat door met een kraam op de bijzondere markten in Wehl: Koningsmarkt,
de Kerstmarkten en Wehlriade
Fairtrade Wehl gaat brainstormen over het organiseren van een Fairtrade diner
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FairTrade Wehl: Jaarverslag 2019

Inleiding
Het FairTrade bestuur bestond in 2019 uit de volgende mensen: Jan Lodder (financieel beheer), Cor
Notten en Monique Alofs (voorzitter).
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd, daarnaast hebben ze een kort lijntje naar elkaar via bestuurs app
en mail.
Bij de verschillende activiteiten hebben we nieuwe enthousiaste vrijwilligers mogen verwelkomen.

1. Bijzondere activiteiten in 2019:
FairTrade heeft haar gezicht op veel plaatsen laten zien:
• op 7 januari met de traditionele nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers die helpen tijdens de
activiteiten,
• op 20 februari samen met de Wereldwinkel Doetinchem op de Ladies Night in Nieuw Wehl,
• tijdens de Koningsmarkt (bij Reuring binnen),
• op de Wehleriade in juni,
• op 8 november is er koffie/thee geschonken tijdens de dankviering voor de oogst buiten bij
de Protestantse Kerk,
• op de Kerstmarkt in Oldershove,
• op de Winterbraderie (vanwege het slechte weer bij Reuring binnen), met FairTrade
producten van PLUS en COOP en voor het eerst ook met producten van de natuurwinkel De
Verse Kers.
• er zijn bananen uitgedeeld tijdens de Elverloop op 10 maart,
• tevens zijn er in 2019 Kerstpakketten gemaakt voor de Vrienden van het Wehlse Bos en
Landschap.
2. FairTrade Dorpsontbijt
Voor de negende keer is op zaterdag 25 mei het FairTrade Ontbijt georganiseerd. Het is nu een vast
onderdeel geworden van de festiviteiten van het dorpsfeest Wehl. Een (h)eerlijke happening in een
grote feesttent met 175 deelnemers. Twintig vrijwilligers hebben geholpen om alles vlekkeloos te
laten verlopen.
Het kostte wel wat uurtjes aan voorbereiding, maar met het zeer goede resultaat waren de vele
FairTrade vrijwilligers helemaal tevreden. Het ontbijt voor 2020 staat gepland op zaterdag 6 juni.
3. Uitdelen FairTrade pakketten
We maakten FairTrade-pakketten voor de verlotingen bij de Ladies Night en de ouderenmiddag van
het dorpsfeest en tijdens de Wehleriade.
4. FairTrade Gemeente Doetinchem
In de zomer van 2018 is de Stichting FairTrade Gemeente Doetinchem opgericht. Het vormt het
bestuur van de werkgroep FairTrade Doetinchem. Winfried Alofs heeft hierin zitting namens
FairTrade Wehl.
Het bestuur en de commissie titeltoekenning hebben zich gebogen over de verlenging van de titel
Fairtrade Gemeente Doetinchem. De aanvraag is positief beoordeeld en de titel is verleend voor
2019 en 2020.
Overigens vertegenwoordigen Jan Lodder en Ab Molewijk Wehl in de werkgroep FairTrade
Doetinchem.
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5. FairTrade Brunch Doetinchem op zaterdag 27 oktober 2019
FairTrade Doetinchem heeft voor de derde keer een FairTrade brunch georganiseerd. Cor en Marijke,
Jan en Ellen, Winfried en Monique en Ab zijn hier als afvaardiging van FairTrade Wehl naar toe
geweest en hebben heerlijk gegeten. Zij konden zo eens meemaken hoe ze in een andere plaats
zoiets aanpakken.
6. Certificaatuitreikingen winkeliers Wehl
Dankzij de volgende Wehlse winkeliers/bedrijven, hebben we voldaan aan de criteria om een
FairTrade gemeente te worden: Plus Bruil, Coop Budding, Giesen Schoenmode, Van Aalst
Schoenmakerij en sleutelservice, Hermien Jansen Fotografie, Hoveniersbedrijf Van Antwerpen,
Regiobank Kemperman Verzekeringen, Keuken & badkamerstudio Wehl, Wennekes
Dierenspeciaalzaak, Orso d’Oro, Reuring Smaak en Vermaak en de Protestantse gemeente Wehl. We
danken hen dus hartelijk dat ze FairTrade een warm hart toedragen.
7. Samenwerking met de wereldwinkel Doetinchem en De Verse Kers
In 2019 heeft de samenwerking met de Doetinchemse wereldwinkel vastere vormen aangenomen.
Daarnaast is er een lijntje gelegd met natuurwinkel De Verse Kers om ook streek- en duurzame
gebonden producten te promoten.
8. Media
De Wehlenaren en Doetinchemers zijn op de hoogte gehouden van onze activiteiten door
maandelijkse persartikelen in Aktu-Wehl en het Contactblad van de PKN-kerk (nu opgegaan in de
Ontmoeting). Overigens verschijnt Aktu-Wehl in 2020 niet meer.
9.Wehl durft.
Monique zit namens Fairtrade Wehl in de groep ‘Wehl durft’. Wehl durft kijkt vanuit de 9 doelen
voor sociale betrokkenheid wat er in Wehl te realiseren is. Binnen die groep is het aandachtspunt
voor Monique de eerlijke handel
10. Plannen voor 2020-2021
• Eerlijke handel promoten, niet alleen door producten te verkopen, maar ook door te
promoten, promotiemateriaal ontwikkelen en onder de aandacht brengen;
• Wijnproeverij blijft onze aandacht houden. De supermarkten hebben nieuwe FairTrade
wijnen in hun schappen staan en wij zijn op zoek naar een nieuwe vinoloog om deze wijnen
te promoten;
• Het 10e FairTrade Dorpsontbijt staat gepland op zaterdag 6 juni om 10.00 uur en is een vast
onderdeel van het Wehlse Dorpsfeest geworden. We willen het weer een ‘fair’ ontbijt laten
worden;
• Doorgaan met ondersteuning van (kleine) FT-projecten in ontwikkelingslanden;
• Doorgaan met de bijzondere markten in Wehl: Koningsmarkt en de Kerstmarkten;
• Fairtrade Bananen uitdelen tijdens Elverloop op 8 maart;
• In ieder geval gaan we door met de goede samenwerking met COOP en PLUS!
• Samenwerken met de Wereldwinkel in Doetinchem blijven voortzetten; daarnaast ook
uitbreiding van de samenwerking met de Verse Kers;
• Doorgaan met de PR-artikeltjes in de krant en via Facebook;
• Misschien promotie bij een nieuw te organiseren Fietsweek en misschien ook bij de
Zwemvierdaagse;
• Meer FairTrade ondernemers werven.
Plannen genoeg, we hoeven ons niet te fairvelen! En…..komt u ons een handje helpen?
Werkgroep FairTrade Wehl,
Jan Lodder, Cor Notten, Monique Alofs
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Bijlage 1

Deelnemers Fairtrade Gemeente
Doetinchem
Maatschappelijke organisaties

Bedrijven

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basisschool Het Noorderlicht
BUHA
De Groenmakers, groenonderhoud
Gruitpoort
Gemeente Doetinchem
De Lommen
Het Nieuwe Dijkhuis
PGD:
o Catharinakerk (PGD)
o Kerkelijk Centrum de Wingerd
o Protestantse Gemeente Wehl
o Slangenburg
Senioren Ontmoetingspunt
Slingeland ziekenhuis
Spelenderwijs
Sport- en cultureel centrum De Pol
Wijkcentrum "Het Noorderlicht"
Wijkcentrum De Daele
Wijkcentrum de Poort
Wijkcentrum de Trefkuul
Wijkcentrum de Zonneboom
Wijkcentrum De Zuwe

Supermarkten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Heijn, centrum
Albert Heijn, Overstegen
Albert Heijn, winkelcentrum de Bongerd
Aldi
Coop 3x in Doetinchem
Coop Wehl
Coop Gaanderen
Dekamarkt
Jumbo
Lidl
Plus Bruil
Plus Dichteren
Spar

Horeca
•
•
•
•
•
•
•

Bijzonder restaurant Borghuis
Caffé Chicco
Gio's Doetinchem
Papatia
Reuring Wehl bv
Restaurant Villa Ruimzicht
Tesoro

van Aalst, Schoenmakerij en Sleutelservice
Bever sport
De Elsenhof
Gall & Gall
Good Book Shop
Green Ticheloven
Hermien Jansen, fotografie
Juwelier de Tijd
Kemperman Verzekeringen
Keuken & Badkamerstudio Wehl
Meester Mokka
Landwinkel "De verse kers"
Morgana
Olthuis Takken Bloemkunst
Orso d'Oro
Peerenboom Advies en Onderzoek
Scheerder Intercoiffure
Rabobank Graafschap
De Steck, innovatiecentrum
Wereldwinkel Doetinchem
Het Volle Pond
Orcon
Sligro Doetinchem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bert Evers Bloembinder
Blauwe Hand
Boerderij Ruimzicht
Dierenspeciaalzaak Wennekes
Giesen schoenmode
Green Ticheloven
Hoveniersbedrijf van Antwerpen
Mission
IJsselbrood
Jeannette Schoenmode
Markant Outdoorcentrum

Bijlage 2

Sponsoren van de Fairtrade brunch 2019

