
Week van de Fairtrade 
 

 
 
Koffie uit Congo, thee uit Sri Lanka, wijn uit Chili, rijst uit India, chocolade uit Peru, 
sjaaltjes en juwelen uit Azië, glaswerk uit Bolivie ... 
Reclame voor een grote handelsbeurs? Neen,een greep uit het assortiment van de Oxfam - 
wereldwinkels. 
 

Kent u de Oxfam-Wereldwinkels? 
Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die opkomt voor een recht 
op menswaardig leven voor iedereen. 
Wie als consument Fairtrade producten koopt in de lokale wereldwinkel, werkt zo actief mee 
aan een eerlijke wereldhandel. 
 
Een eerlijke wereldhandel? Hoe werk je daar dan aan? 
Allereerst kiest Oxfam- Wereldwinkels, voor alle producten die ze aanbieden in de winkel, 
voor een structurele samenwerking met haar partners in het zuiden. Of anders gezegd: we 
werken samen met organisaties, waarin boeren en de andere leveranciers van onze 
artisanale producten, zich verenigen, dus geen individuele producenten. Want door zich te 
organiseren bijvoorbeeld in een coöperatie verbetert hun onderhandelingspositie tegenover 
de grote spelers (lees: multinationals) op de wereldmarkt. 
Als je producten koopt in de wereldwinkel, kan je er zeker van zijn dat de producenten een 
eerlijke prijs krijgen, zowel wanneer ze enkel de grondstoffen leveren zoals koffie –en 
cacaobonen als bij volledig afgewerkte producten zoals wijn, chocolade, fruitsap….. Dit geldt 
ook voor onze mooie artisanale producten zoals sieraden, handtassen, sjaals, servies. Een 
collectie die trouwens zeer regelmatig vernieuwd wordt. 
Het lijkt en is natuurlijk ook een ingewikkeld economisch verhaal, dat je niet zo maar in 1,2,3 
ontrafelt en dan denk je misschien al snel aan het verhaal van die druppel op een hete 
plaat… 
En toch verandert er soms stilaan iets op de wereldmarkt. Recent nog verscheen in de pers 
een artikel waarin je kon lezen dat Barry Callebaut en Mondelez, de grote 



chocoladeproducenten, zich eindelijk bewust zijn dat enkel een eerlijke prijs voor de 
cacaobonen kan voorkomen dat de cacaoboeren massaal stoppen met de productie omdat 
het voor hen niet leefbaar is. 
Deze boodschap, deze verhalen proberen we te vertellen in onze wereldwinkel. Zo gaan de 
klanten niet enkel buiten met een degelijk en eerlijk product, maar hopen we ook dat ze zich 
er van bewust zijn mee te stappen in het verhaal van eerlijke handel en duurzame 
ontwikkeling. 
 
En in Turnhout? 
In Vlaanderen zijn er meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels in steden. Maar ook in kleinere 
gemeenten vind je het opvallende groene Oxfam logo van een wereldwinkel. En natuurlijk 
ook hier in Turnhout, trouwens één van de pioniersplaatsen met een wereldwinkel. Wie al 
lang inwoner is van onze stad, kent wellicht nog de locatie in de Begijnenstraat, recht 
tegenover de Ranonkel. Maar sinds 2003 vind je ons in de Korte Gasthuisstraat 52. 
Een groep geëngageerde vrijwilligers houdt de winkel dagelijks open, behalve op zondag en 
maandag. Een hele opdracht voor een niet zo grote groep momenteel. Maar gelukkig kan de 
lokale werking rekenen op heel wat ondersteuning van het nationale secretariaat van Oxfam 
in Gent. Zij bieden vorming aan op regionaal en nationaal niveau. Want er komt heel wat 
kijken bij het runnen van een winkel, zowel op praktisch als inhoudelijk vlak. Dus wie zin 
heeft om ons op een of ander manier een handje te helpen, is altijd welkom. Het hoeft zeker 
niet altijd om een groot engagement te gaan. 
 
Van 4 tot 14 oktober Week van de Fairtrade, wat houdt dat in? 
Elk jaar is er in oktober de week van de Fairtrade, om het verhaal van eerlijke handel nog 
eens extra in de verf te zetten. Via allerlei acties in de nationale pers, aan het station en in de 
winkels, wordt er elk jaar één product extra in de kijker gezet. Lezers herinneren zich 
misschien nog vorige acties zoals een lege fruitsapverpakking of een lege pot choco inruilen 
voor een fles Fairtrade fruitsap of choco uit ons assortiment. Dit gebeurt natuurlijk telkens 
met aandacht voor de ganse productieketen van deze producten en dat wordt dan op een 
ludieke manier voorgesteld.  
Tijdens de week van de Fairtrade staat dit jaar onze koffie in de kijker. We weten allemaal 
dat de grondstof voor ons heerlijk kopje ochtendkoffie enkel in de tropen kan geteeld worden. 
Door de rechtstreekse relatie van Oxfam met de koffietelers hebben die zicht op een vaste 
omzet en kunnen ze ook noodzakelijke investeringen plannen. Zo zijn ze niet langer 
afhankelijk van de opkopers van grote koffiebedrijven zoals Douwe Egberts en anderen. Een 
minder goede oogst kan op die manier beter worden opgevangen. 
Als je op zaterdag 14 oktober met een lege koffieverpakking van eender welk merk onze 
winkel bezoekt, krijg je van ons, samen met het verhaal van de Oxfam- koffie en een 
proevertje, een pakje Fairtrade koffie cadeau. Het ideale moment om eens kennis te maken 
met de Turnhoutse wereldwinkel. Dit kan tussen 9.30 uur en 17.00 uur. 
 
En als in december de cadeautjestijd aanbreekt…..onze pop-up winkel! 
Tenslotte willen we ook nu al heel graag de aandacht vestigen op een spiksplinternieuw 
initiatief. Voor het eerst opent de Turnhoutse wereldwinkel een pop- up winkel in de Sint -
Antoniusstraat 6. Van 12 tot 23 december, inclusief de koopzondag van 17 december, vind je 
er een extra leuk aanbod aan eindejaarscadeautjes, cadeaubons…We maken er een echte 
belevingswinkel van en hopen natuurlijk op veel mensen die na hun bezoek buiten gaan met 
leuke spulletjes voor zichzelf of anderen en overtuigd zijn dat ze zo actief meewerken aan 
eerlijke wereldhandel. 
 
Weet dat bij elke slok eerlijke koffie of elke hap Fairtrade chocolade je de boeren in het 
Zuiden écht wel vooruit helpt. 
Smakelijk en tot ziens in de Korte Gasthuisstraat of de Sint - Antoniusstraat. 
 
Renild Toelen 



 
 


