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Oxfam en wordt viermaal per jaar 
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De wOnDere wereLD Van OxFaM
De hele wereld in één winkel
Oxfam tweedehands ?!

wereLDKiDs
Chocoladewedstrijd
spelletjes

Fair traDe ... in een nOtenDOP
Hasselt, (h)eerlijke stad
studenten en Fair trade
week van de Fair trade 2010

in dit nummer
de wondere wereld 

van oxfam
Van harte welkom, Goede Buren ! 

Proficiat! Je hebt de eerste editie van het Oxfam Burenmagazine in handen. Als 
wereldwinkel om de hoek informeren we jou over onze activiteiten. Goede buren 
kunnen verre vrienden helpen. Zo weet je meteen ook waar de naam van ons Bu-
renmagazine vandaan komt.

in dit nummer lees je alles over de wondere wereld van Oxfam. we vertellen je 
graag meer over onze tweedehands- en wereldwinkels.

Je woont in Hasselt, en dat is een Fair trade gemeente. we leggen je graag uit 
wat dit betekent voor jou. en ook hoe twee studenten uit Hasselt laureaat werden 
bij een educatief Fair trade project. we kunnen hier echt het verschil maken voor 
onze verre vrienden! 

natuurlijk geven we een woordje uitleg over Fair trade. Je kan eerlijke handel trou-
wens dadelijk omzetten in daden. Met ons overheerlijke receptje voor  Bio Banan-
encake. Zeker proberen!

Verder tonen we je graag het fotoverslag van de week van de Fair trade in Hasselt. 
Onze wereldwinkel deed enthousiast mee aan de wereldwinkeldag en de cam-
pagne voor kindvriendelijke Fair trade chocolade. 

Ook jij kan trouwens deelnemen aan onze Chocoladewedstrijd en leuke prijzen win-
nen. Op onze wereldkidspagina vind je meer uitleg en amusement voor de klein-
sten. Of hang onze poster op aan je raam tijdensop 11 november  en maak kans op 
een Fair trade pakket.

we wensen jullie superveel leesplezier!
Het Oxfamteam Hasselt
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de hele wereld 
in één winkel

wil je komen snuffelen in één van onze 
tweedehandswinkels? we hebben 42 
winkels in verschillende steden. een 
aantal winkels verkoopt een ruim as-
sortiment van producten. andere zijn 
gespecialiseerd, bijvoorbeeld onze 
bookshops en vintage shops. Kijk ook 
eens online, want we verkopen spul-
len via ebay en abebooks onder de 
naam Oxfamsol. •

als je inkopen doet in de wereldwin-
kel te Hasselt, bestaat de kans dat 
Yvonne je zal helpen. Yvonne Maris 
is 83 jaar en zet zich al 20 jaar in voor 
de wereldwinkel. we laten haar aan 
het woord over haar ervaringen als 
vrijwilliger in de wereldwinkel.

“indertijd ging ik op reis naar Brazilië. 
ik werd echt getroffen door de ar-
moede die ik daar zag. ik was  gepen-
sioneerd weduwe en zocht een nut-
tige tijdsbesteding.. ik had al wel van 
de wereldwinkel gehoord en ik wilde 
iets doen. en voila, zo ben ik er in ger-
old. we werken met een heel gemo-
tiveerde ploeg. ik voel me daar echt 
in thuis. twintig jaar geleden werkten 
we nog lang niet zo professioneel als 
vandaag. Het ging er een beetje pri-
mitief aan toe. De producten werden 
in fruitkisten geleverd, een rekenma-
chine hadden we niet. we hadden ook 
veel minder producten. Vooral koffie 
en wijn waren populair. Daar kwame-
dan het artisanaat bij: denk maar aan 
glaswerk, juweeltjes en allerhande 
mooie spulletjes. tegenwoordig krij-
gen we jaarlijks wel nieuwigheden in 
de winkel.”

“Vanuit de wereldwinkel in Hasselt 
zijn er ook winkels in de regio bijgeko-
men, zoals in Bokrijk en Borgloon. 
Het prachtige aan dit werk is om te 
zien hoe de wereldwinkel floreert. De 
interesse van de mensen is gewekt. 
ik ben blij dat ik daar mee aan mag 
bouwen.” 

“De laatste tijd doe ik het wel wat kal-
mer aan. ik sta vooral nog in de win-
kel. De essentie van de wereldwinkel 
is voor mij dat we zulke eerlijke pro-
jecten steunen. we geven geen aal-
moezen of voedselpakketten. nee, 
we zorgen voor eerlijke handel met 
de mensen in ontwikkelingslanden. 
Prachtig toch?” •

wat maakt de wereldwinkel van Has-
selt  speciaal? steven schepers van 
Oxfam licht toe. 

“natuurlijk doet onze wereldwinkel 
mee aan de nationale acties. Maar lo-
kaal proberen we ook zelf regelmatig 
iets te organiseren. Denk maar aan 
een eetavond, een geschenkenbeurs, 
etc. we proberen daar aandacht voor 
te vragen in het regionale nieuws. 
we vinden het ook belangrijk om 
klanten uitleg te geven bij bepaalde 
campagnes of als ze vragen hebben. 
in Hasselt hebben we daar bovenop 
een sterke lokale dynamiek. Hasselt 
is een Fair trade gemeente. en onze 
samenwerking met scholen is zeer 
goed. De xios Hogeschool is bijvoor-
beeld sterk bezig met Fair Trade.” •

OPeninGsUren
Dorpsstraat 31

3500 Hasselt
Maandag      09u00-12u30    13u30-18u00
Dinsdag        09u00-12u30    13u30-18u00
woensdag    09u00-12u30    13u30-18u00
Donderdag   09u00-12u30    13u30-18u00
Vrijdag          09u00-12u30    13u30-18u00
Zaterdag      10u00-12u30     13u30-18u00
Zondag         gesloten            gesloten

de wereldwinkels in belgië zijn lid van de nationale koepel oxfam wereldwinkels, die op haar beurt 
hoort bij de internationale organisatie oxfam. met 217 wereldwinkels is oxfam wereldwinkels de 
grootste organisatie voor eerlijke handel in belgië.

oxfam wereldwinkels

oxfam tweedehands
oxfam staat vooral 
bekend om zijn fair 
trade producten. maar 
ook onze tweede-
handswinkels zijn een 
belangrijke bron van 
inkomsten. met de op-
brengst financieren we 
solidariteitsprojecten.  

maar de kringloopwin-
kels betekenen meer 
dan centen! Ze hebben 
ook een belangrijke 
sociaal-economische 
functie. mensen die el-
ders moeilijk aan de slag 
kunnen vinden bij ons 
zinvol werk. en mensen 
met een laag inkomen 
kunnen bij ons budget-
vriendelijk shoppen.

Zowel particulieren als scholen kunnen 
goederen schenken aan onze winkels. 
Heb je spullen op overschot? alle infor-
maticamateriaal, boeken en textiel zijn 
welkom. Maar ook kantoormeubilair en 
allerhande kleine objecten waar je niets 
meer mee kan doen, nemen we aan. Je 
kan ze afleveren bij de Oxfam tweede-
handswinkels. Kledij kan je deponeren in 
de gekende straatcontainers.

drie doelen voor oxfam tweedehands

wereldwinkel hasselt

VriJwiLLiGers

Onze Oxfam vrijwilligers 
zetten zich met hart en ziel in 
voor het slagen van de  twee-
dehandswinkels.  Het profiel 
van de vrijwilligers is erg di-
vers, maar allemaal dragen ze 
hun steentje bij. De vrijwilligers 
zijn dan ook essentiële bouw-
stenen in het succes van de 
tweedehandswinkels.

sOLiDariteit

Via tewerkstelling bouwen 
we aan een sociaal netwerk. 
een groot aantal mensen 
doet zinvol werk. we bieden 
kwaliteitsproducten aan een 
lage en voordelige prijs  aan 
voor gezinnen met lage inko-
mens. Zo draagt Oxfam een 
steentje bij aan een solidaire 
maatschappij.

MiLieUVrienDeLiJK

Oxfam is een belangrijke speler 
geworden op vlak van milieu. 
Door verschillende goederen 
te recycleren en door ervoor te 
zorgen dat mensen hun pro-
ducten kunnen hergebruiken, 
zijn ze heel gevoelsmatig met 
het milieu bezig. Het is dan 
ook een must om milieuvrien-
delijk te zijn. •

aan het woord
vrijwilligster Yvonne

achterliggend idee van 
Oxfam wereldwinkels? 
Producten vanuit de hele 
wereld samen brengen in 
één winkel. Hierbij staat 
Fair trade centraal.

Oxfam wereldwinkels 
verkoopt 170 verschil-
lende voedingsproducten 
van bijna honderd pro-
ducentengroepen. Daar-
naast worden in de 
meeste wereldwinkels 
ook handwerkproducten 
verkocht.

Het concept is ontstaan vanuit de zoge-
naamde rietsuikeractie. Met de verkoop 
van rietsuiker als actiemodel toonde 
de wereldwinkel aan hoe oneerlijk de 
wereldhandel functioneert. De wereld-
winkel richtte met de actie de aandacht 
op de systematisch hoge invoerbelastin-
gen die rijke landen op producten uit 
ontwikkelingslanden leggen. Op suiker 
was dat in de jaren zeventig wel vijftig 
cent per kilo. Hierdoor maken deze lan-
den geen enkele kans om hun producten 
in de rijke landen te verkopen. De wereld-
winkels hebben hier verandering in ge-
bracht! een succesverhaal dat vandaag 
nog steeds leeft! •
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Goede buren, verre vrienden
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een twintigtal studenten van arte-
veldehogeschool Gent, Hogeschool 
Heverlee en xios Hogeschool namen 
deel aan het project. Op voorhand 
kregen de deelnemers een spoedcur-
sus eerlijke handel en een map met 
studiemateriaal. Hierna kregen ze 
twee weken om alles te verwerken en 
om een methodiek te ontwikkelen die 
leerlingen bewust maakt van eerlijke 
handel. 

De methodiek van de Hasseltse stu-
dentes was een schot in de roos. Hun 
doelgroep omvat de tweede en derde 
graad secundair onderwijs. Loes en 
Britt ontwikkelden een klassieke, 
maar zeer effectieve methodiek. Het 
didactisch materiaal bestaat uit een 
fotospel, een film, dobbelstenen, een 
rebus, stellingen en een samenvat-
tende mindmap. Dit alles maakt het 
belang van eerlijke handel voor de 
leerlingen duidelijk én print het in hun 
geheugens. een mooie manier om 
jongeren attent te maken op het hoe 
en waarom van eerlijke handel! •

hasselt draagt sinds 2006 met veel trots de titel van fair trade 
Gemeente. maar  wat  betekent deze titel  nu voor jou  als has-
selaar?  en welke acties zijn er al op poten gezet?

stad Hasselt draagt Fair 
trade een warm hart toe. 
samen met verschillende 
organisaties werkt Hasselt 
campagnes uit. Het gaat 
om een trekkersgroep 
met vertegenwoordigers 
van de wereldwinkel en 
Vredeseilanden.  De stad 
wil haar inwoners informe-
ren rond projecten en 
steunt Fair trade op ver-
schillende manieren. Zo 
schakelt ze ambtenaren 
in bij projecten en zorgt de 
stad voor persaandacht. 
Op die manier blijf je als 
Hasselaar op de hoogte 
van Fair trade acties.

Ook winkels, scholen, horeca, etc. in 
Hasselt promoten Fair trade. Je herkent 
de partnerorganisaties aan het logo ‘Has-
selt, (h)eerlijke stad’. De woordspeling is 
duidelijk. en je zal het merken. Het gaat 
steeds om eerlijke producten met een 
heerlijke kwaliteit!

Zo hebben twee studenten van de xios 
Hogeschool in Hasselt een educatief 
Fair trade project gewonnen. Loes Hey-
len en Britt Hamblok werden de laure-
aten van een project over educatie in 
verband met Fair trade. Het project wil 
jongeren in het hoger onderwijs in hun 
studiegebied aanzetten tot experimen-
teren met eerlijke handel. De uitdaging 
was een Fair trade studiepakket ontwik-
kelen voor middelbare scholen.

Burenmagazine Oxfam | 9

fair trade ...
in een notendop
het begrip fair trade is ontstaan in de jaren veertig. kerken uit de 
westerse wereld kochten producten van boeren uit arme landen. de 
kerken  verkochten op hun beurt de producten om geld in te zamelen 
voor de boeren.  dit  voorbeeld toont  mooi aan  wat fair trade,  of 
eerlijke handel is.

produCt in de kijker 
Confituur la Carlita
Oxfam werkt samen met de con-
fituurfabriek ‘La Carlita’. De fabriek 
ligt in het dorpje Fecundo Vela in 
Centraal-ecuador. elk jaar produ-
ceren 7 tot 10 arbeiders 280.000 pot-
ten confituur. Ze  verdienen 12 euro 
per werkdag en werken daarvoor 9 
uur. Het confituurproject is een suc-
ces en exporteert vandaag 90% van 
de productie naar fairtradepartners. 
De overige 10% wordt verkocht op 
de binnenlandse markt.

La Carlita krijgt steun van twee part-
ners. De eerste partner is Maquita 
Cushunchic Comercializando Como 
Hermanos (MCCH), een oude be-
kende bij Oxfam. MCCH controleert 
de kwaliteit van de fabriek en houdt 
zich bezig met de logistiek en admi-
nistratie voor de export. De tweede 
partner is de boerenvereniging ‘La 
Dolorosa’. De 67 boeren die lid zijn 
van deze vereniging leveren de in-
grediënten voor de confituur. De pro-
ducten van La Carlita zijn nu ook in 
onze winkelrekken te vinden. •

inGreDiënten
5 eieren
5 Fairtradebananen (niet te rijp)
200 gr Oxfam Fairtrade-fondantchocolade
300 gr Oxfam Fairtrade-suiker
300 gr zelfrijzende bloem
300 gr boter
250 gr kokos

werKwiJZe
schil de bananen en snijd ze in blokjes van 1 op 1 centimeter. Hak de choc-
olade grof, en klop het eigeel met de suiker tot een schuimige massa. Voeg 
de bloem en de zachte boter toe, en meng het geheel. roer de chocolade 
en de kokos erdoor, en hef het mengsel met de handen luchtig. Klop het 
eiwit stijf met een beetje suiker en voeg deze schuimige massa toe bij het 
geheel. ten slotte meng je de sneetjes banaan onder de massa.

Boter een cakevorm in, bij voorkeur een springvorm, en bestrooi met bloem. 
Leg het mengsel in de bakvorm, en bak gedurende 40 minuten in een voor-
verwarmde oven van 170°. Laat de cake afkoelen en serveer met een lek-
kere tas Oxfam Fairtrade-koffie. Smakelijk!

wil je meer receptjes vanuit de wereldwinkel?
surf dan als de bliksem naar http://fairtradekookboek.wordpress.com/.
of koop het oxfam fair trade kookboek in je plaatselijke wereldwinkel 
voor € 19,95. •

Het Fair trade label staat garant voor 
de ondersteuning van boeren in het 
Zuiden. Producten van ontwikkeling-
slanden worden tegen een eerlijke 
prijs naar het westen geïmporteerd. 
alle producten van Oxfam dragen dit 
label voor eerlijke handel.

Dirk De wilde, voorzitter van de raad 
van Bestuur van Oxfam wereldwinkels, 
kan dit alleen maar bevestigen: ‘Fair 
trade is echt geen bezigheidstherapie, 
integendeel. Het is een therapie die een 
onrechtvaardige markt behandelt. Met 
een enorm succes.’ •

reCept
Bio BananenCakeeen (h)eerlijke lekkernij, voor jong en oud
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wereldkids

Zoek de 5 versChillen

kleur de w
ereldvriendjes mooi in

lust jij ook geen chocolade die gemaakt is door kindslaven? hou je van 
knutselen, tekenen en schilderen? ben je tussen 5 en 12 jaar?
dan hebben we goed nieuws voor jou!

ChoColadewedstrijd

spelletjeshoek        

Maak de mooiste, coolste affiche over 
kindvriendelijke chocolade en maak kans 
op een jaar lang gratis Fairtradechoco-
lade! en alsof dat nog niet genoeg is, ge-
bruiken wij de affiches van de 5 winnaars 
in onze campagne van deze winter. als jij 
één van de winnaars bent, verspreiden 
wij jouw affiche over heel Vlaanderen!
 
wat moet je doen?
1 neem een blad a4-papier.
2 teken, kleur en/of schilder hierop wat       
   jij vindt van (h)eerlijke kindvriendelijke        
   chocolade.  Je  zorgt  natuurlijk  voor             
   een kleurrijke en vrolijke affiche!
3 schrijf je naam, leeftijd, telefoonnum-      
   mer en adres op de achterkant van je  
   tekening.

Bezorg je werkje op één van de vol-
gende manieren aan ons:
1 Vraag aan je mama of papa om jouw   
   kunstwerk op te sturen naar:
   Ververijstraat 15, 9000 Gent. 
2 scan je tekening in en mail deze naar  
   wedstrijdchocolade@oxfam.be.
3 Breng je affiche binnen bij een Oxfam  
   wereldwinkel naar keuze.

Als jij één van de coolste affiches maakt, 
bellen we je voor 30 november op. Je bent 
dan één van de vijf gelukkige winnaars 
van een jaar lang gratis Faitradechoco-
lade! Bovendien gebruiken wij jouw 
kunstwerk als één van de affiches voor 
onze wintercampagne. Heel Vlaanderen 
kan jouw tekening dan bewonderen! •
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in een klein stationnetje, 
‘s morgens in de vroegte, 
werd de week geopend. 
in Hasselt stonden 
medewerkers klaar met  
900 pakketjes boterham-
metjes met choco voor 
pendelaars en voorbij-
gangers.

Onder het motto: ‘Choco-
lade gemaakt door kind-
slaven, lust jij dat ook niet?’ 
gaven we ook kinderen de 
kans hun deel bij te dra-
gen. scholen mochten ti-
jdens de week van de Fair 
trade een originele actie 
bedenken rond ‘Bokes 
met choco’. samen sme-
ren tegen slavernij.

De week van de Fair trade sloot af 
met de wereldwinkeldag.  Die dag trak-
teerden alle wereldwinkels op (h)eerli-
jke chocolade. iedereen kon een gratis 
reep Fairtradechocolade afhalen in de 
dichtsbijzijnde wereldwinkel. wie bij het 
openen van de gratis chocoladereep een 
gouden lot terugvond, won voor één dag 
een reuzechocoladefontein voor maar 
liefst tweehonderd personen. Het vinden 
van een zilveren lot, leverde een choco-
ladefonduepakket op om thuis te dippen 
in heerlijke, eerlijke chocolade.

De hoofdprijs was echter  weggelegd voor 
diegenen die op de wereldwinkeldag 
overschakelden op Fair trade producten. 
De prijs? een reis naar de Dominicaanse 
republiek! Deze werd aangeboden door 
de ‘switch to Fair trade’-wedstrijd van 
Max Havelaar. •

ChoColade gemaakt door kindslaven,
lust jij dat ook niet?
van 29 september tot 09 oktober 2010 was het zover: de week 
van de fair trade 2010. oxfam voerde tijdens die week actie 
voor kindvriendelijke chocolade.

fotoverslaG
week van de fair trade 2010

HasseLt 
>>>
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