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Wat is fairtrade

• Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke 
handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en 
milieu.

• Recht op vakbonden

• Verbod kinderarbeid

• Eerlijke beloning voor boeren en producenten

• Langdurige handelsrelaties

• Extra aandacht voor het milieu



Waarom fairtrade kerk worden?

• Bewust worden van inkoopgedrag (persoonlijk + als organisatie))

• Armoede bestrijding

• Duurzame wereld, behoud van ons ‘huis’

• Voorbeeld functie, positieve invloed

• Diaconale funktie



Fairtrade kerken in Bennekom

• Initiatief taakgroep: kerk, milieu en samenleving

• Kerngroep KMS

• Brief kerkbesturen, scriba, locatieraad

• Start M.V.R. locatie Bennekom



Criteria om fairtrade kerk te worden

• Gebruik van fairtradeproducten

• Communicatie over fairtrade

• Actie voor fairtrade



Start in Maria Virgo Maria Kerk

• Vormen van een kerngroep

• Handleiding en criteria

• Plan van aanpak. Kleine stappen

• Overleg en uitwisseling met de kerngroep van de 4 kerken



Activiteiten
• Febr. 2012 besluit en goedkeuring locatieraad

informatie naar parochianen via artikel in parochieblad

• Maart 2012 sobere maaltijd in de 40 dagentijd

• Mei 2012 artikel in parochieblad

aandacht in een viering voor fairtrade en folders uitgedeeld

• Juni 2012 informatie gegeven via digitale nieuwsbrief

informatie gegeven op regionaal overleg Titus Brandsma

• Juni2012 vrijwilligersmiddag, High Tea, duurzame producten

• Augustus 2012 kraam op de Vlegeldag

• September 2012 parochiedag, fairtrade producten, wijn en sappen

• Oktober 2012 scheppingszondag. Workshop + info

• 2013 bord geplaatst in parochiezaal (wij schenken fairtrade koffie)

• 2013 uitreiking Fairtrade bordje in het Gemeente Huis Ede



Aanvraag

• Invullen formulieren

• Steun gemeente Ede

• Toekenning en uitreiking Bord “Fairtrade Kerk”



Voortgang

• Actief blijven  (na 3 jaar herbevestigen)

• Wat doet M.V.R.Bennekom?
• 2x per jaar een sobere maaltijd
• 1x per jaar high tea voor de vrijwilligers
• Blijven kleine stappen zetten (b.v. gescheiden afval in de keuken,
• Gebruik kartonnen bekertjes, waterproject.
• Duurzame producten gebruiken op de parochiedag.
• Om de 2 jaar een Scheppingzondag
• Aandacht voor Laudato Si



We wensen jullie veel succes bij het 
verkrijgen van het label!


