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FAIRTRADE BOXMEER  

Jaaroverzicht 2016 
 
In 2016 is er in Boxmeer weer veel gebeurd op het gebied van fairtrade en de Werkgroep 

Fairtrade gemeente Boxmeer laat dit in dit jaaroverzicht graag zien. Duidelijk is dat de aandacht 

voor fairtrade nog steeds groeit en de werkgroep is daar erg blij mee.  

Wilt u meer informatie over fairtrade in Boxmeer, kijk dan op www.boxmeer.nl/fairtrade of op 

www.facebook.com/fairtradeboxmeer. 

 

Fairtrade  

De letterlijke vertaling van Fairtrade is: Eerlijke Handel. Bij Fairtrade wordt aan boeren en 

handwerklieden in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs betaald voor hun producten. Zij hebben 

hierdoor meer inkomsten en kunnen zo zelf investeren in hun bedrijf, in hun dorp, in hun eigen 

land en kunnen zo zelf hun levensomstandigheden verbeteren. Bovendien worden bij Fairtrade 

ook eisen gesteld aan goede arbeidsomstandigheden en aan duurzaam produceren.  

Kortom, fairtrade is geen ontwikkelingshulp maar ontwikkelingshandel. Artikelen met het 

Fairtrade keurmerk zijn geproduceerd met respect voor mens en milieu. Ze dragen bij aan 

sociale vooruitgang, duurzaamheid en economische ontwikkeling. 

 

Sinds 2014 is de gemeente Boxmeer officieel een Fairtradegemeente. Deze titel laat zien dat niet 

alleen het gemeentebestuur fairtrade belangrijk vindt, maar vooral ook dat inwoners, winkels, 

horeca en bedrijven in de gemeente fairtrade een warm hart toe dragen. Een speciale werkgroep 

ondersteunt de gemeente ten aanzien van fairtrade.  

 
 

 

11 februari 2016 

LANDELIJK JURYRAPPORT  

 

Mooi juryrapport Fairtrade voor 

Boxmeer 

Begin 2016 heeft de onafhankelijke jury van 

het Landelijk campagneteam Fairtrade 

Gemeenten besloten dat de gemeente 

Boxmeer de titel ‘Fairtrade Gemeente’ mag 

blijven dragen. De jury, onder leiding van 

Jabobine Geel, heeft een positief juryrapport 

uitgebracht.  

 

Juryrapport Boxmeer 

De jury is zeer positief over de inzet en de 

resultaten in Boxmeer. Het aantal winkels, 

horecagelegenheden, bedrijven en 

instellingen dat voldoet aan de criteria voor 

fairtrade is zeer uitgebreid en divers. De 

werkgroep zet zich enorm in en maakt prima 

gebruik van de contacten van ambassadeurs 

en van de materialen van het landelijk 

campagneteam. De gemeente steunt de 

campagne met onder meer PR en de 

medewerking van wethouder Hendriks-van 

Haren.  

 

Fairtradecampagne 

Fairtrade Gemeente Nederland is een 

initiatief van ICCO, Stichting Max Havelaar 

en Wereldwinkels en wordt mede mogelijk 

gemaakt door ICCO/Kerk in Actie. 

 

De campagne is actief in 40 landen. Bijna 

2300 ‘Fairtrade Towns’ zorgen dat meer 

boeren en producenten in ontwikkelings-

landen kunnen werken onder fairtrade 

voorwaarden, zodat zij zelf kunnen 

investeren in een duurzame toekomst voor 

hun bedrijf en familie. Via fairtrade krijgen 

zij een goede betaling en kunnen zij werken 

en leven onder veilige en gezonde 

omstandigheden. Wereldwijd profiteren er 

meer dan zes miljoen mensen in 

ontwikkelingslanden van de effecten van 

fairtrade. 

http://www.boxmeer.nl/fairtrade
http://www.facebook.com/fairtradeboxmeer
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24 februari 2016 

UITREIKING 3 STICKERS ‘OOK WIJ 

HANDELEN FAIR’ 

 

Op woensdag 24 februari heeft 

wethouder Hendriks-van Haren weer 

drie stickers ‘Ook wij handelen fair’ 

uitgereikt. 

 

Econsultancy 

Econsultancy is een ingenieursbureau dat 

projecten uitvoert op het gebied van bodem, 

waterbodem, water en infra, archeologie, 

ecologie, milieu en ruimte. Het bedrijf 

gebruikt fairtradeproducten in de kantine en 

kiest bij cadeaus en kerstpakketten ook voor 

fairtrade. Econsultancy doet dit bewust, 

omdat eerlijke inkomsten voor boeren en 

producenten in ontwikkelingslanden een 

bijdrage leveren aan het opbouwen van een 

beter bestaan aldaar. Fairtrade past binnen 

het duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen dat Econsultancy 

hoog in het vaandel heeft staan.  

  

Stichting Actief 

Bij Stichting Actief krijgt iedereen fairtrade 

koffie te drinken. De stichting vindt niet 

alleen fairtrade belangrijk, maar is ook zeer 

actief op het gebied van duurzaamheid en  

hergebruik en op het betrekken van speciale 

doelgroepen bij het werk. Kortom, Stichting 

Actief richt zich op mens, werk en milieu, 

allemaal punten die ook bij Fairtrade 

belangrijk zijn. 

 
  

De Ezelgasterij 

De Ezelgasterij in Groeningen kiest ook 

zoveel mogelijk voor fairtrade. Alle gasten 

die in de Ezelgasterij komen logeren of die er 

komen voor een feest, vergadering of andere 

bijeenkomst krijgen fairtrade koffie en thee 

en fairtrade broodbeleg.  

Door het gebruik van fairtradeproducten wil 

het bedrijf een bijdrage leveren aan eerlijke 

handel en armoedebestrijding in de wereld. 

Bedrijven met een gemeentelijke fairtrade raamsticker: 
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19 april 2016 

FAIRTRADELESSEN OP 

ELZENDAALCOLLEGE  

 

Net zoals in voorgaande jaren hebben op 13 

en 14 april alle derdeklassers van het 

Elzendaalcollege weer een gastles over 

Fairtrade gehad in het kader van het project  

Cross Your Borders. In dit project kijken 

jongeren over grenzen heen en gaan ze aan 

de slag met mondiale maatschappelijke 

problemen. De les fairtrade past uitstekend 

in dit project. Het maakt leerlingen zich er 

van bewust dat ze met het eigen koopgedrag 

wel degelijk invloed uit kunt oefenen op 

eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Een 

zinvolle én leuke les! 

 

 

 

18 mei 2016 

UITREIKING 3 STICKERS ‘OOK WIJ 

HANDELEN FAIR’ 

 

Jaarlijks is de tweede zaterdag in mei 

Wereld Fairtrade Dag. Wethouder 

Hendriks-van Haren reikt daarom weer 

drie stickers ‘Ook wij handelen fair’ uit. 

 

Thuishuis De Ent 

Thuishuis De Ent in Vierlingsbeek is een 

bijzonder huis. De Ent is niet alleen een huis 

en een onderneming, het is vooral een gezin 

voor kwetsbare kinderen en jongeren die 

niet meer bij hun biologische ouders kunnen 

wonen. Met veel inzet en betrokkenheid 

voeden Nico Kolenberg en Marjan 

Sonnemans deze kinderen op en begeleiden 

zij hen op hun pad naar zo groot mogelijke 

zelfstandigheid. Zij geven hen een veilig 

thuis.  

De maatschappelijke betrokkenheid van Nico 

en Marjan uit zich niet alleen in hun werk 

maar ook in de manier waarop zij dit doen. 

Sinds 2010 wonen zij in een duurzaam huis 

en daarnaast kiezen zij bewust voor 

fairtradeproducten, met name in de keuken.  

Kortom, Thuishuis De Ent is een bijzonder 

huis met veel aandacht voor fairtrade en 

voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. De gemeentelijke fairtrade-

erkenning hebben zij zonder meer verdiend. 

 

Werkgroep Fairtrade gaat voor ‘fair’ in de sport 
 
In 2016 richt de werkgroep zich speciaal op 
sportverenigingen met een eigen kantine onder het 
motto ‘fairplay op het veld en fairtrade in de 
kantine’.  
Want ook sportverenigingen kunnen laten zien dat 
zij fairtrade belangrijk vinden en dat zij door het 
gebruik van fairtrade-producten willen bijdragen 
aan een betere toekomst in ontwikkelingslanden.  
 
Voetbalvereniging Olympia ’18 in Boxmeer heeft al 
sinds 2014 de gemeentelijke fairtrade-erkenning.  
In 2016 is aan Mixed Hockeyclub Boxmeer de 
gemeentelijke fairtrade-erkenning uitgereikt.  
En o.a. de tennisverenigingen in Overloon en 
Sambeek gaan serieus aan de slag met fairtrade. 
Hopelijk volgen zij in 2017. Een mooi resultaat! 

Bedrijven met een gemeentelijke fairtrade raamsticker: 
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HG Agro 

HG Agro levert innovatieve organische en 

biologische stoffen voor de biologische land- 

en tuinbouw. Met hun producten wil HG Agro 

bijdragen aan een gezonde en vruchtbare 

bodem, waar gezonde gewassen op kunnen 

groeien. HG Agro is een bedrijf van jonge 

ondernemers. Biologisch en duurzaam staat 

bij hen hoog in het vaandel. Ook in hun 

kantoor gebruiken ze producten bewust en 

kiezen ze voor fairtrade koffie, thee en 

suiker. Verder ondersteunt HG Agro 

ontwikkelingsprojecten in natura en met 

adviezen. Kortom, zij verdienen de 

gemeentelijke fairtrade-erkenning. 

 
 

Het Posthuis 

Bij café-eethuis-zaal Het Posthuis in Beugen 

kunnen alle gasten genieten van een kop 

fairtrade koffie of thee of van een glas 

fairtrade wijn. Hiermee komt ook Het 

Posthuis in aanmerking voor de 

gemeentelijke fairtrade-erkenning.  

In de keuken werkt Het Posthuis veel met 

locale producten, een duurzame keus die 

past bij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Bij de uitreiking van de 

fairtrade sticker heeft de werkgroep Het 

Posthuis uitgedaagd om in de keuken meer 

fairtrade-producten te gaan gebruiken, zodat 

zij op termijn ook voldoen aan de strengere 

criteria voor een fairtrade restaurant.  

  
 

 

 

Bedrijven met een gemeentelijke fairtrade raamsticker: 
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Op 29 juni brengt de Werkgroep Fairtrade Boxmeer bezoek aan gemeente Grave 

 

 
 

 

 

 

 
Bedrijven met een gemeentelijke fairtrade raamsticker: 
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1 november 2016 

FAIRTRADE WEEK 

 

Van 29 oktober tot en met 6 november 

was de landelijke Fairtradeweek. 

Wethouder Hendriks-van Haren heeft op 

woensdag 26 oktober weer drie 

gemeentelijke stickers ‘Ook wij 

handelen fair’ uitgereikt.  

 

IVN De Maasvallei 

IVN De Maasvallei is de regionale afdeling 

van het landelijke Instituut Voor 

Natuureducatie en duurzaamheid. 

Duurzaamheid staat bij het IVN hoog in het 

vaandel en het is daarom voor hen niet meer 

dan logisch om óók te letten op het Fairtrade 

keurmerk. IVN De Maasvallei schenkt 

fairtrade koffie en thee, niet alleen in het 

Natuurpalet, de eigen locatie in het 

Weijerpark, maar ook na de diverse 

gidswandelingen in de bossen. Ook voor 

andere producten kiest het IVN zoveel 

mogelijk voor producten met het Fairtrade 

logo.  

 
 

Baktaria De Aanloop 

Bij de Baktaria kunt u niet alleen fairtrade 

koffie kopen in het winkeltje, u kunt er ook 

gezellig zitten voor een kopje koffie of thee 

of iets anders. De Baktaria schenkt koffie en 

thee met het fairtrade keurmerk en ook de 

koffiemelk, suiker én het koekje zijn 

fairtrade.  

  

23 mei 2016 
DUURZAME OPLOSSINGEN door twee fairtrade 
erkende bedrijven 
Mipa Bedrijfskleding uit Sambeek wilde graag 
recyclebare bedrijfskleding gaan leveren. Het bedrijf 
is hiervoor bij Saved by Design uitgekomen. De 
werkkleding voldoet aan alle veiligheidsnormen. Het 
materiaal is bovendien ontworpen voor hergebruik. 
Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd. Na 
gebruik wordt de kleding teruggenomen en verwerkt 
tot garens en herbruikbaar doek. 
 
Gebr. Janssen Beugen is de eerste gebruiker van de 
werkkleding, geleverd door Mipa Bedrijfskleding. Al 
vele jaren staat duurzaamheid hoog in het vaandel 
bij de Gebr. Janssen. De recyclebare kleding past 
helemaal in de bedrijfsideologie.  
 
Er werd een feestelijk moment gemaakt van de 
uitreiking van de eerste recyclebare jas. De 
wethouders van zowel de gemeenten Boxmeer als 
Venray waren uitgenodigd, evenals de werkgroep 
Fairtrade. 

Peter van Houtum genomineerd voor Vitality 
Manager van het Jaar 2016. 
 
Peter van Houtum, financieel directeur bij Gebr. 
Janssen en ambassadeur fairtrade voor de 
gemeente, was één van de drie genomineerden voor 
de Vitality Manager van het Jaar Award. Deze Award 
werd op 13 september uitgereikt tijdens het Arbo 
Innovatie Congres, verzorgd door Gezond in Bedrijf, 
dat gezondheidsmanagement stimuleert. 
De drie genomineerden geven elk op geheel eigen 
wijze vorm aan een vitale organisatie met vitale 
medewerkers. Ofschoon Peter net naast de prijs 
greep, mag hij deze nominatie met trots uitdragen!  
Peter, vanaf deze plaats nogmaals van harte 
gefeliciteerd! 
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De fairtrade-erkenning voor Baktaria De 

Aanloop in Beugen maakt het hele kruispunt 

in Beugen volledig fairtrade. want ook de 

Gebr. Janssen, gemeenschapshuis Het 

Kruispunt en restaurant Het Posthuis hebben 

de gemeentelijke fairtrade ontvangen. 

Fantastisch! 

 

Mixed HockeyClub Boxmeer  

Mixed Hockeyclub Boxmeer vindt het 

belangrijk om maatschappelijk verantwoord 

en fair te handelen. De vereniging staat voor 

fair play op de hockeyvelden én nu ook voor 

fairtrade in de kantine. De hockeyvereniging 

wil zo een bijdrage leveren aan een beter 

bestaan in ontwikkelingslanden. Want ook in 

ontwikkelingslanden moeten kinderen 

kunnen sporten en spelen. 

 
 

 

 

22 november 2016 

METAMEER FAIRTRADESCHOOL 

 

Op dinsdag 15 november heeft 

wethouder W. Hendriks-van Haren aan 

de Jenaplanschool van Metameer het 

bord met de officiële toekenning van de 

titel ‘Fairtradeschool’ uitgereikt.  

 

In januari 2015 heeft Metameer al de 

gemeentelijke fairtradesticker mogen 

ontvangen. Nu voldoet Metameer ook aan de 

strengere landelijke eisen voor de titel 

‘Fairtradeschool’. Fantastisch!  

De school verdient deze titel omdat zij 

allerlei producten met het fairtrade keurmerk 

gebruikt (o.a. koffie, thee, suiker, papier), 

maar vooral omdat de school actief aandacht 

besteedt aan fairtrade in het lesprogramma, 

zowel in projectvorm voor alle derdejaars 

leerlingen als in de lessen economie en 

aardrijkskunde. Aandacht voor fairtrade en 

duurzaamheid staat op meerdere manieren 

hoog in het vaandel bij school, zowel richting 

leerlingen als richting personeel en ouders.  

 

Uitreiking tijdens fairtradediner 

Op 15 en 16 november organiseerden twee 

derde klassen VMBO een fairtradediner voor 

hun ouders. Erg lekker en heel gezellig. De 

ouders lieten het zich goed smaken. 

Speciale gasten op 15 november waren 

wethouder W. Hendriks-van Haren en twee 

leden van de Werkgroep Fairtrade gemeente 

Boxmeer. En zij kwamen niet met lege 

handen. Wethouder Hendriks reikte het 

officiële bord ‘fairtradeschool’ uit aan mentor 

en fairtrade-stimulator Nico van Bon en 

directrice Maartje van de Kerkhof. Zij daagde 

alle leerlingen en ouders uit om niet alleen 

op school maar ook thuis vaker gebruik te 

maken van fairtrade producten, onder het 

motto ‘geen maaltijd meer zonder fairtrade’. 

Metameer is erg blij met het behalen van 

deze officiële titel Fairtradeschool. 

 

Drie landelijke erkenningen 

In de gemeente Boxmeer zijn er nu drie 

organisaties met een landelijke fairtrade-

erkenning. Metameer is de tweede officiële 

fairtradeschool, naast basisschool De 

Peppels. Restaurant ’t Molenhuys in 

Rijkevoort heeft de officiële erkenning als 

fairtraderestaurant.  
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Tot slot 

De benoeming van Metameer tot Fairtrade School is een heel mooie fairtrade slotactiviteit van 

het jaar 2016.  

 

De Fairtrade Gemeente campagne is een wereldwijde campagne. In Nederland zijn er in 

december 2016 inmiddels 72 fairtrade gemeenten en zijn er 127 gemeenten actief aan de slag 

met fairtrade.  

 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan fairtrade in Boxmeer?  

U kunt natuurlijk een bijdrage leveren door bij uw aankopen regelmatig te kiezen voor producten 

met het fairtradelogo. Maar als u meer wilt doen dan kan dat ook. 

In Boxmeer werkt de ‘Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer’ aan het stimuleren en promoten 

van Fairtrade. De werkgroep geeft ook voorlichting en informatie over fairtrade aan onderwijs, 

ondernemers en verenigingen. De werkgroep heeft alle vrijheid om zelf ideeën uit te werken en 

wordt ondersteund door de gemeente.  

De werkgroep bestaat op dit moment uit Theo Peters, Thijs Albers, Cor Janssen, Jeanette Langen 

en Jean Claessens. Aanvulling van de groep is welkom.  

Wie belangstelling heeft om een steentje bij te dragen aan de werkgroep kan contact opnemen 

met Theo Peters, tel. 0485-571071, e-mail thhapeters@kpnmail.nl. Ook ‘losse’ incidentele hulp is 

van harte welkom.  

Wilt u meer informatie over fairtrade in Boxmeer, kijk dan op www.boxmeer.nl/fairtrade.  

 

Wilt u ook in aanmerking komen voor de gemeentelijke fairtrade-

erkenning? 

Als u met uw bedrijf/school/onderneming/vereniging/etc. in aanmerking wilt 

komen voor de gemeentelijke fairtrade-erkenning, neem dan ook contact op 

met de werkgroep fairtrade. De werkgroep informeert u graag wat u hiervoor 

moet doen. 

 

Als u deze Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar: 

a.schellekens@boxmeer.nl.  

 

http://www.boxmeer.nl/fairtrade
mailto:a.schellekens@boxmeer.nl

