Titelrapport Fairtrade Gemeente Doetinchem

Utrecht, december 2021
Beste kernteamleden van Fairtrade Gemeente Doetinchem,
Gemeente Doetinchem is sinds 2018 Fairtrade Gemeente. Jullie zeggen dat het kernteam uit 9
personen bestaat, maar er zijn zoveel meer mensen betrokken met 16 vrijwilligers in 7 werkgroepen en
dat is super! Een stichting met bestuur dat niet uitvoerend is, maar een heel team van uitvoerenden
werkt kennelijk erg goed bij jullie.
De gemeente is vertegenwoordigd in het kernteam en daarnaast betrokken bij de campagne in
Doetinchem. De lokale overheid koopt Fairtrade producten in, ondersteunt het kernteam praktisch én
financieel en maakt daarmee haar voorbeeldrol meer dan waar.
Ondanks de beperkingen rondom corona hebben jullie behoorlijk veel kunnen doen, zeker in de
media. Meeliften met een actie als “belletje trek” heeft jullie hele gemeente bereikt en ook hebben
jullie gretig gebruik gemaakt van beide Fairtrade weken, om maar een paar successen te benoemen.
Maar liefst 70 Fairtrade vlaggen hebben jullie in Doetinchem en Wehl opgehangen, dit geeft een
blijvende impact.
Het jaarverslag is ontzettend mooi vormgegeven en geeft een heel positief beeld van Fairtrade en
vooral wat jullie als kernteam hebben gedaan en welke ambities er nog zijn. Een voorbeeld voor
andere collega Fairtrade Gemeenten! Ook de zelf ontworpen placemat en wikkel voor een Tony’s
reep vallen positief op en zijn goede ideeën voor andere kernteams.

Complimenten over de inzet van Facebook. Tip: met betaalde advertenties kunnen jullie het bereik
vergroten. De website ziet er ook uitstekend uit, heel informatief en actueel!
Vooral jullie ambitie om verder samen te werken met het onderwijs juichen wij van harte toe! In het
jaarverslag van 2020 zijn al veel zaken in gang gezet, dus zijn we benieuwd hoe het daar inmiddels
mee staat, ondanks corona. Hopelijk gaan de uitvoeringen van de Musical Max Havelaar door.
Opmerkingen en suggesties
Het kernteam heeft in korte tijd veel bereikt en veel mensen aan zich weten te binden. Zowel als
Fairtrade club, maar ook met de grote vlaggen-actie, ambassadeurs en met de “belletje trek” actie zijn
veel inwoners bereikt. Ook wil het kernteam stappen maken op criterium 6, de SDG’s. Jullie geven aan
hier (nog) niet helemaal klaar voor te zijn. Door corona gaat alles even anders, maar wij zouden willen
meegeven dat de SDG’s een kans is om als Fairtrade kernteam bijvoorbeeld ondernemers of jeugd
actief te betrekken bij jullie Fairtrade campagne, zoals ze bijvoorbeeld in Oss hebben gedaan en dat
nog steeds heel succesvol doen. We zien graag dat Doetinchem hierin over twee jaar stevige stappen
heeft gezet! Met jullie enthousiaste team gaat het zeker lukken en geeft het nieuwe inspiratie.
Conclusie
Doetinchem verdient een titelverlenging van 2 jaar. Wij wensen jullie veel succes met het uitvoeren van
de plannen voor de periode 2022-2023 en kijken uit naar de behaalde resultaten.
Faire groet,
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