
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Week van de Fair Trade 2011 

 

 

 FairLicious te Mechelen – 05/10/’11 

TV-kok Jeroen De Pauw en Adriaan Van Den Hoof bereidden op 

woensdagnamiddag heerlijke Fairtradegerechten voor de Mechelse 

hogeschoolstudenten. Ondanks de aanwezigheid van de mooie carrousel 

en de pers, was de opkomst niet optimaal. Of zou het herfstweer er voor 

iets tussen zitten? De leden van studentenclub Toeristika waren alvast 

tevreden, want ze gingen aan de haal met de inhoud van een volle 

winkelkar aan Fairtradeproducten! 

Jeroen en Adriaan zijn alvast helemaal gewonnen voor de 

Fairtradeproducten en beloven ons plechtig hier in de toekomst nog 

meer aandacht aan te besteden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

FairSlingerd te Kortrijk – 05/10/’11 

FairTradeGemeente Kortrijk en diverse Kortrijkse scholen slaan de handen in elkaar voor het maken 

van een slinger van leerlingen. Van de Veemarkt tot aan de Grote Markt worden Fairtradeproducten 

of zaken die ernaar verwijzen, doorgegeven. 656 leerlingen, zowel uit basis als secundair onderwijs, 

vormen deze ketting.  

Op deze manier tonen de leerlingen én de betrokken scholen dat ze ‘Fairslingerd’ zijn! Niet alleen 

geven ze Fairtradeproducten via een slingerbeweging 

door, ook zijn ze verslingerd aan deze producten en aan 

het idee van eerlijke handel. 

Nadien volgt een ludieke 

slotmanifestatie op de Grote 

Markt waar alle leerlingen 

gezamenlijk een slotactie 

houden. Erik Baranyanka 

(Ketnet gezicht) en Wim 

Opbrouck geven act de 

présence en ondersteunen 

deze actie.  

Interesse in het leuke filmpje? Geef ‘Fairslingerd te Kortrijk’ in op Youtube  ! 

The World Food Day, Universiteit Gent – 7/10/’11 

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Gentse universiteit organiseerde ‘World Food Day 

2011: Food prices, from crisis to stability’. Er werden diverse lezingen georganiseerd rond 4 

kernthema’s: Food production, Food Nutrition, Food Technology, Food Policy. Ook FT Export 

Manager, John Kanjagaile, en Lily Deforce van Max Havelaar waren van de partij om een lezing te 

geven. Er werd door duizenden studenten van de Fairtradelunch geproefd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smeer ze Fair! te Lanaken – 7/10/’11 

In Lanaken weet het basisschooltje ‘In den Engelsen hof’ de hele week aan het thema Fair Trade. De 

leerlingen, van kleuter tot basis, mochten met Fair Trade aan de slag: bananenmilkshakes, knutsel-

werkjes en affiches maken, uitstapjes naar de wereldwinkel, een heus ‘Smeer ze’-lied en zoveel 

meer. De kers op de taart vormde de afsluitende Fairtrademarkt met aanwezigheid van de carrousel 

en een reportageploeg van Karrewiet!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitreiking titel ‘FairTradeProvincie’ aan Antwerpen – 7/10/’11 

Antwerpen ontving als eerste provincie de titel 'FairTradeProvincie'. Zo geeft de provincie als bestuur 

het goede voorbeeld! Na 2,5 jaar hard werken en sensibiliseren, hadden ze alle troeven in handen 

om de titel te mogen ontvangen. Uiteraard zijn er de vele provinciale initiatieven en het eigen 

verbruik van Fairtradeproducten. Daarnaast zijn er reeds 52 van hun 70 gemeenten ingeschreven, 

waarvan er 37 de titel gehaald hebben. FairTradeGemeente had een gepast geschenk voor de 

provincie in petto: niemand minder dan de getalenteerde jonge schrijver Maarten Inghels bracht een 

Fairtradegedicht te berde dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven was. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BOER DIE OOIT AAN DE BONEN ROOK 

 

Geeft ‘t steeds richting en verbindt ‘t ons zoals de damp 

doet denken aan de boer die ooit aan de bonen rook? 

 

Hij die in de pluk van de vrucht volhardt, zelfredzaam 

in zijn werk, leeft bij gratie van de grond, zijn verhaal. 

 

Zo ontstaat het opgewekte zwart, gebrand, gewogen, 

gemaald amalgaam, gaat elke geur, flard en likeur 

 

met een fleurige marketingnaam à la carte. Boven 

kop vol melkschuimfolie komt het vlugge ontwaken, 

 

verleiden we weer dat meisje met espresso, latte, 

een americano of drie, danken zijn voorzienigheid 

 

om wat de caffeïne in gang had gebracht, ons richting 

geeft en verbindt zoals de damp doet vragen: 

 

is in ons bestaan de boer die ooit aan de bonen rook 

al een begrip, of kiezen we voor een onvastere grip? 

Maarten Inghels 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fietssneukeltocht en ontbijt te Wetteren – 8/10/’11 

Wetteren organiseerde een  (H)eerlijke culinaire fietssneukeltocht. Ze omschrijven het als de ideale 

manier om met collega’s, familie en/of vrienden Wetteren en Fair Trade op een andere manier te 

ontdekken. Met de fiets wordt op een 5-tal plaatsen gestopt waar gegeten en geproefd kan worden 

van lokale duurzame landbouwproducten en Fair Trade. John Kanjagaile was aanwezig om de 

deelnemers te vertellen over de situatie in het Zuiden. 

 

 

Netwerk Bewust Verbruiken, supermarktacties – 8, 9, 14 en 15 oktober/’11 

NBV organiseerde een aantal proef- en infostanden in 10 

Delhaize supermarkten. 

- Antwerpen: Mechelen en Antwerpen (Plantijn)  
- Limburg: Hasselt en Genk (Waterschei) 
- Oost-Vlaanderen: Aalst en (Gent Watersport) 
- Vlaams Brabant: Grimbergen en Halle 
- West-Vlaanderen: Roeselare en Brugge St. Kruis. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fair Trade Carrousel op Witse-dag te Halle – 9/10/’11 

Daags vóór de Witse-dag namen de burgemeester van Halle en wielrenner Bert Roesems het tegen 

elkaar op in Delhaize. Ze kregen welgeteld 10 minuten de tijd om hun karretje vol te laden met 

Fairtradeproducten. De burgemeester won, dankzij de stiekeme hulp van zijn echtgenote die thuis 

immers de inkopen doet. De karren werden tot 1 kar herleid die 10 dagen lang Halle rond gaat. 

Mensen kunnen naar het gewicht van de aanwezige producten raden. En de winnaar? Die krijgt de 

inhoud van de kar! Ook op de fameuze Witse-dag te Halle waren de kar en onze carrousel present. Er 

kwamen meer dan 3000 bezoekers opdagen, 

ondanks het minder goede weer.  

 

 

 

 

 

  

Interesse in het filmpje van de supermarktrace? Je vindt het hier: 

http://www.ringtv.be/programmas/zina en dan klikken op 11 oktober 

 

Boottocht + workshops voor 55+-ers te Antwerpen – 10/10/’11 

Gidsen van het havencentrum Lillo loodsten 4 keer 120 senioren op 

rondvaart doorheen de haven van Antwerpen. Zij vertelden over allerlei 

grondstoffen en producten die vanuit het Zuiden dagelijks de haven 

binnenkomen. Tijdens de terugvaart genoot men van een heerlijke 

Fairtradelunch. Op het einde kreeg iedere deelnemer een leuk aandenken 

mee naar huis. Er werden ook diverse workshops georganiseerd, nl. 

degustatie van FT-wijnen, 

FT-bloemschikken, FT-

koffieproeven, FT-chocolade 

en een aantal lezingen. 

 

http://www.ringtv.be/programmas/zina


 
 
 
 
 
 
 
 

Andere events 

 

Karel De Grote-Hogeschool, Antwerpen – 12/10/’11 

Er werd een fairtradeontbijt georganiseerd, alsook een 

fairtradeconferentie i.s.m. Lessius Hogeschool met 150 

deelnemers.  

 

 

 

 

 

Fruitplukdag en wijnproefavond te Blankenberge, 9 & 10/10/’11 

Standen op markten in meerdere gemeenten 

  

 

 

 

Dwars door Hasselt – 12/10/’11 

N.a.v. ‘Dwars door Hasselt’ stippelde Charity by Carglass® een alternatief parcours uit van de 
bekende Hasseltse fairtraderoute.  Het parcours liep langs enkele zaken in de binnenstad, die 
Fairtradeproducten aanbieden en het logo van “Hasselt (h)eerlijke stad” hebben uithangen. Bij de 
Oxfam-Wereldwinkel werd iedereen 
verwelkomd met een zakje chips en een 
drankje!  

Dendermonde 

Nieuwpoort 

http://hasseltfairtrade.wordpress.com/2011/03/08/hasselt-lanceert-tweede-editie-fairtradestadsplan/
http://hasseltfairtrade.files.wordpress.com/2011/10/dtl_img_8407.jpg
http://hasseltfairtrade.files.wordpress.com/2011/10/dtl_img_8422.jpg
http://hasseltfairtrade.files.wordpress.com/2011/10/dtl_img_8407.jpg
http://hasseltfairtrade.files.wordpress.com/2011/10/dtl_img_8422.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Lancering ‘FAIRTRADE Cuvée Genk’ 

De FAIRTRADE Cuvée Genk werd tijdens de Week van de Fair Trade in 

beperkte oplage (1.500 flessen) aangeboden in de Delhaize van Genk 

centrum en Waterschei. Een mooie samenwerking 

tussen FairTradeGemeente Genk en Oxfam 

Fairtrade.  

 

 

Zottegem, debatavond – 13/10/’11 

 

- Drie lokale producenten stellen hun duurzame werking voor 

- Dit werd gevolgd door een debat met vertegenwoordigers van  

o Max Havelaar: Karlien Wouters 

o Boerenbond: Kristof Volckaert 

o BioForum Vlaanderen: Leen Laenens 

Aalst, supermarktactie – 8/10/’11 

Op 8 oktober kon de Delhaize bezoeker in Aalst er niet 

onderuit: zowel binnen (NBV) als buiten de winkel 

(trekkersgroep Aalst) werd hen Fair Trade aangeboden. De 

actie werd aangekondigd via een ludiek filmpje, i.s.m. 

komiek Bert Kruismans.  

De trekkersgroep spoorde consumenten aan te kiezen voor 

tenminste 3 Fairtradeproducten. Als ze dit bij het buiten 

gaan konden aantonen, ontvingen ze een mooie bio-FT-katoenen draagtas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standen in bibliotheken, gemeentehuizen en andere openbare plaatsen in meerdere 

gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

FT-ontbijten op verschillende plaatsen 

Een eerlijk en gezond ontbijt op Hotelschool Hasselt met – je 

gelooft het of niet – 3 Fairtradewijnen (nu op de kaart in de 

schoolrestaurants), Fairtradekoffie en thee van Dinah 

Ndyamuhaki  (theeproducente op bezoek in België).  

 

 

13/10/’11: Het Europees Parlement organiseert een 

Fairtradeontbijt. Er waren meer dan 110 aanwezigen: 40 leden 

van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de 

Europese Commissie en mensen van Fair Trade organisaties.  

 

18 gemeenten vieren 5 jaar de titel FairTradeGemeente 

Titeluitreikingen te Sint-Gillis-Waas (7/10), Zottegem 

(15/10), Halle (15/10) en Beringen (18/10) 

Op 18/10/’11 tellen we 116 Belgische FTGn (2 

Brusselse, 3 Waalse en 111 Vlaamse)  

 

Izegem 
Boterhammen te Leuven 

Hotelschool Hasselt 

Europees Parlement 
Mortsel 

Turnhout 

http://www.facebook.com/hotelschool.hasselt
http://www.facebook.com/ndyamuhaki.dinah

