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Fair trade gemeente
Sinds 2009 heeft de gemeente Laakdal de titel van “Fair trade gemeente”.
Dit houdt in dat we aandacht besteden aan eerlijke en duurzame handel. Horeca en handelaars
Wij starten onze dienstverlening opnieuw volledig op. Je kan alle afspraken
worden gestimuleerd om fairtradeproducten en producten uit lokale, duurzame handel aan te bieden.
online maken, en vanaf 25 mei zijn de bibliotheek en het onthaal in het
Uiteraard tracht het gemeentebestuur zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven door zelf
gemeentehuis
opnieuw
geopend.
Fairtrade
koffie en thee
te schenken
op de verschillende diensten en bij gemeentelijke activiteiten.

Weltrade:
blijven wijhoe
vragen
omdat
akten,ook
attesten…
online aan te vragen wanneer dat
Fair
zit
alweer?!

kan. Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen
mogelijk
is. op een correct loon. En iedereen woont en werkt graag in menswaardige
Iedereen
heeft recht
omstandigheden. Dáárover gaat Fairtrade. Het is geen liefdadigheid, maar een faire afspraak tussen
bedrijven
Meereninfo:
boeren
www.corona-virus.be/nl/faqs
of landarbeiders van hier en hetofZuiden.
voor een
Het vraag
is een type
gerelateerd
handel dataan
benadeelde

Laakdal: corona@laakdal.be

Lees

producenten de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Fair trade is gebaseerd op de volgende 3
pijlers: economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en ecologisch verantwoorde ontwikkeling.

Duurzame handel
Daarnaast zijn er ook veel producten die dichtbij huis (zelfs in onze eigen gemeente) op een
duurzame manier worden geproduceerd. De campagne van FairTradeGemeenten moedigt lokale
consumptie en de productie van duurzame voedingsproducten aan. De Voedselteams, bijvoorbeeld,
voldoen ook aan een aantal Fairtradecriteria: degelijke arbeidsomstandigheden, correcte vergoeding
voor de verschillende spelers in de productie- en distributieketen en duurzaamheid.

Oxfam Wereldwinkel
Laakdal heeft zijn eigen Oxfam-Wereldwinkel! Het huismerk van Oxfam-Wereldwinkels is Oxfam Fair
Trade (http://www.oft.be/). De bekendste producten zijn rode
(http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?pv_mid=8452&groepid=Wijn%20-%20rood),
witte (http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?pv_mid=8452&groepid=Wijn%20%20wit)- en schuimwijn (http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?
pv_mid=8452&groepid=Schuimwijn), koffie (http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?
pv_mid=8452&groepid=Koffie), chocolade (http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?
pv_mid=8452&groepid=Chocolade) en fruitsap
(http://www.oxfamwereldwinkels.be/pageview.aspx?pv_mid=8452&groepid=Fruitsap). Maar er zijn
om en bij de 200 fairtradevoedingsproducten (http://www.oxfamwereldwinkels.be/voeding) in het
gamma. Dit maakt van Oxfam Fair Trade het voedingsmerk bij uitstek voor eerlijke handel.
Laakdalse handelaars
Ook enkele Laakdalse handelaars bieden Fairtrade producten aan. Meer info is hierover te verkrijgen
op de dienst ontwikkelingssamenwerking. Wens je als Laakdalse handelaar Fairtrade in je gamma
op te nemen, geef dan gerust een seintje aan de dienst voor promomateriaal.
Heb je zin om mee aan de slag te gaan in onze Wereldwinkel? Je komt er terecht in een gezellig en
gemotiveerd team. Je kiest welke taken je lieft op je neemt: bv. de winkel openhouden, producten
schikken, meewerken aan actiemomenten...
Openingsuren Oxfam Wereldwinkel Laakdal: woensdag & zaterdag van 13.00 u. tot 17.00 u.

Trekkersgroep Fair trade
Laakdal heeft ook een trekkersgroep Fair trade, waaronder de enthousiaste vrijwilligers van de
Wereldwinkel. Wil je meedenken over initiatieven rond Fair trade? Je bent meer dan welkom bij onze
trekkersgroep! Neem voor meer informatie contact op met de ambtenaar
ontwikkelingssamenwerking!
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Ontwikkelingssamenwerking (/ontwikkelingssamenwerking)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
ontwikkelingssamenwerking@laakdal.be (mailto:ontwikkelingssamenwerking@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/ontwikkelingssamenwerking)
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