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Wijnen Fair Trade Original in Wijnalmanak 2008

Noot van de redactie…
Er is weer van alles te melden.
 De Beurs die we in oktober hebben gehouden was een groot succes!
 Er is brand geweest bij Fair Trade in Culemborg.
 We hebben een nieuw product: eerlijke stroopwafels (erg lekker, de redactie heeft ze
gekeurd).
 Er is weer nieuws uit Thailand (Pattaya).
Kortom, teveel om op te noemen, dus leest u vooral verder…
Voor de kinderen (en grote mensen die van kleuren houden) een leuke kerstkleurplaat in
het midden van dit blad.
Wij van de redactie wensen u een fijne decembermaand toe.

Uitslag van de kleurwedstrijd en de doorloper
We kregen prachtige, gepimpte olifanten: gekleurd met potlood, stift, waterverf en….nagellak.
De kleurplaten waren ook nog versierd met kraaltjes en stickers. De nagels van de olifant
kregen dikwijls stipjes erop. Soms werd de kleurplaat afgemaakt met een boom, wolk en
zonnetje.
Mariam, Shaymirey, Ruben, Rianne, Maarten en Stijn, fijn dat jullie meegedaan hebben met
de kleurwedstrijd. Gefeliciteerd allemaal!!!
De oplossing van de doorloper werd door één puzzelaar ingestuurd: mw. Van Straten
uit…Utrecht! Hartelijk gefeliciteerd.
Alle prijswinnaars hebben intussen hun prijs ontvangen.
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Verenigingsgebouw aan de Grote Haven.
Terwijl in de kleine zaal de kaartclub speelde, werd op vrijdagavond met vereende krachten
van veel vrijwilligers de zaal omgetoverd tot een gezellige markt. Hier konden de artikelen
van de wereldwinkel op een extra aantrekkelijke manier worden uitgestald. De volgende
morgen bleek dat Lien Snel en Greet van Diemen, vrijwilligsters die tevens lid waren van
de kaartclub, alvast een ‚voorverkoop‛ hadden gehouden en al aardig wat hadden
verkocht!
In de loop van de morgen kwam de verkoop
goed op gang, helaas gevolgd door een
rustiger middag (het was erg mooi weer).
Ook

de
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van
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poppentheater werd zeer goed bezocht en
veel kindertjes genoten van het verhaal over
de kleine kangoeroe. De middagvoorstelling
was ongeveer halfvol, maar de aanwezige
kinderen genoten met volle teugen. Over het
geheel genomen was het een zeer geslaagde
beursdag,
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verrast waren door de verscheidenheid aan artikelen. ‚Hebben jullie dat allemaal in dat
kleien winkeltje?‛was een vraag die erg vaak werd gesteld. We hopen dan ook dat velen
nog eens terug komen naar ‚dat kleine winkeltje‛ voor wat inkopen!

Brand bij Fair Trade Original
Een samenvatting van de mededelingen die werden gedaan vlak na de brand:
Culemborg, 19 september 2007
Vannacht heeft een grote brand gewoed in het magazijn van Fair Trade Original op het
industrieterrein Pavijen in Culemborg. De brand is overgeslagen naar andere bedrijfspanden
in de directe omgeving. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer
heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. De schade moet nog worden opgenomen,
het staat vast dat deze aanzienlijk is. Bij het uitbreken van de brand waren geen mensen
in het pand aanwezig. Een deel van het magazijn waarin de producten liggen opgeslagen
is volledig in de as gelegd. Het weer operationeel krijgen van de bedrijfsvoering heeft op
dit moment de hoogste prioriteit.
Culemborg, 20 september 2007
Een dag na de brand bij Fair Trade Original, is de situatie als volgt: het deel van het
magazijn waar food producten lagen opgeslagen, is volledig afgebrand. Een ander deel van
het magazijn, waar vooral non-food producten lagen, is behouden gebleven. Wel is er
sprake van aanzienlijke water-, rook- en roetschade. Het kantoorgedeelte en het
winkelmagazijn zijn gespaard gebleven. Fair Trade Original ontvangt vanuit alle kanten hulp
en steunbetuigingen en bedankt iedereen voor deze hartverwarmende praktische en morele
steun.
Culemborg, 21 september 2007
Bij onderzoek naar de oorzaak van de brand bij Fair Trade Original is vast komen te
staan dat deze moet worden gezocht in een technische storing in de elektrische bedrading.
Culemborg, 26 september 2007
Het kantoorgedeelte van het door de brand getroffen pand van Fair Trade Original is
vrijgegeven om in te werken. Een deel van de medewerkers heeft sinds maandag de
werkzaamheden kunnen hervatten. Het zo snel mogelijk weer beschikbaar krijgen van zoveel
mogelijk artikelen en het hervatten van de levering aan klanten hebben op dit moment de
hoogste
prioriteit.
Gisteren is een voorzichtige start gemaakt met het uitleveren van levensmiddelen. Helaas
zijn enkele producten niet meer of zeer beperkt leverbaar. Koffie, thee, vruchtensap, wijn,
chocolade, rijst, hagelslag, honing en noten zullen in ieder geval beschikbaar zijn.
Op dit moment vindt steekproefsgewijs onderzoek plaats naar de schade (water, geur, roet
etc.) die de non-food producten mogelijk hebben opgelopen. Het winkelmagazijn blijft
gesloten totdat duidelijk is welke goederen beschikbaar komen en op welke termijn.
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babyrompertjes, dit voorjaar heeft het modebedrijf voor het eerst een complete lijn van
biologisch gekweekt katoen.
Rompertjes wederom, maar ook t-shirts en maillots voor baby’s; spijkerbroeken, t-shirts,
jurken en jasjes voor jongeren. Voor vrouwen is er ondergoed en zijn er jurken, hemden
en topjes, zwangerschapskleren en een ‚zeer praktische‛‛

voedingstop. Kleren van

biologische katoen zijn meestal duurder, maar H&M heeft de prijzen laag weten te houden.
Een rompertje kost nog geen 7 euro; het duurste kledingstuk, een spijkerbroek van
joggingstof, heb je voor 49,90 euro.
De kleding van biologische katoen is vanaf maart verkrijgbaar in een beperkt aantal
vestigingen.

Borstplaat.
Borstplaat is een snoepgoed, gemaakt uit water of
melk, suiker en een aroma, zoals vanille of cacao.
Het wordt meestal gegeten in de periode rond
Sinterklaas. In de tijd dat suiker in Nederland alleen nog gemaakt werd van suikerriet, dat
ver weg groeide en met schepen opgehaald moest worden, was suiker een duur product.
Het werd dan ook alleen gebruikt bij groots gevierde feesten, zoals bruiloften of het
sinterklaasfeest. Speciale suikerbakkers zorgden dat de suiker verwerkt werd tot
suikerbeesten, hartjes enzovoort.
Ingrediënten
12 eetlepels suiker (Wereldwinkel),
4 eetlepels water, melk of room
smaakmakers: vanille, citroen, cacao, frambozenessence, oploskoffie etc.
Bereidingswijze
Suiker met het water, de melk of de room heel langzaam aan de kook brengen. Zo'n 5
minuten laten koken. Als een druppel van het mengsel hard wordt in koud water is het
goed. Wie cacao of oploskoffie wil gebruiken kan die gelijk met de suiker aan de kook
brengen. Andere smaakstoffen pas toevoegen als de pan van het vuur af is. Figuren voor
suikerbeesten van tevoren invetten. Wie geen figuren heeft kan een ingevette bakplaat
gebruiken. Giet daar het suikermengsel op en laat het hard worden. Snijd kleine
borstplaatjes uit het bijna uitgeharde mengsel.

Biologische stroopwafels: dubbel genieten!
Nieuw in de Wereldwinkel: stroopwafels met eerlijk ingekochte ingrediënten uit LatijnsAmerika. De krokante wafels met rietsuiker en een vleugje tropische honing dragen het Max
Havelaar keurmerk en zijn bovendien biologisch. Dubbel genieten dus!
De stroopwafel is de meest gegeten koek in Nederland. Het is een typisch Hollands
product dat al ruim 200 jaar bestaat. Voor Fair Trade Original aanleiding om er een eigen
variant van te maken met rietsuiker uit Paraguay en honing uit Nicaragua. De
boerenorganisaties leveren hun suiker en honing tegen de gunstige voorwaarden van het
Max Havelaar keurmerk. Ze ontvangen bovendien een meerprijs vanwege de biologische
verbouw. Zo profiteren ook de suikerboeren en imkers van de introductie van de
stroopwafels.
De honing is afkomstig van
COSATIN,
een
koepel
van
coöperaties verspreid over 25
dorpen ten Noordoosten van Managua, Nicaragua. COSATIN heeft ruim 600 leden, geeft
adviezen en trainingen op het gebied van biologische landbouw. Waar de koffie
onvoldoende oplevert, schoolt men boeren om tot imker. De flora in het gebied is namelijk
erg gunstig voor de honingproductie. Op dit moment bezit een imker gemiddeld 100
bijenkasten.
COSATIN verkoopt een deel van de oogst onder Max Havelaar voorwaarden, hetgeen onder
andere een premie oplevert voor projecten waar de boeren zelf over meebeslissen. In 2006
werd dit geld besteed aan de bouw van een magazijn en studiebeurzen voor technisch
onderwijs. Ook gaf men een bijdrage aan de verbetering van scholen en wegen, iets waar
de hele gemeenschap van profiteert.

Kerstinkopen.
Ook dit jaar kunt u weer prima terecht bij de Wereldwinkel voor
uw kerstinkopen. Onze vrijwilligers vinden het leuk om u te
helpen met het samenstellen van een pakketje. Ook zijn er
kant-en-klare pakketjes in de winkel aanwezig.

Voor de kerstsfeer in huis is er ook van alles te koop:
kerstballen- en versieringen, kaarsen , kerststalletjes.
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kerstkaarten.
Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: u doet uzelf of
de ontvanger een plezier met hetgeen u heeft gekocht, en tegelijkertijd geeft u een
producent in een ontwikkelingsland een eerlijk loon voor zijn of haar arbeid!

Pattaya, Nieuwsbrief mei 2007
Wij hebben geen geheugensteuntje nodig om te weten dat onze planeet opwarmt. In
Thailand valt april onder het hete seizoen. Gelukkig koelen de Thai dingen af tijdens de
viering van het Songrkran festival ook wel het Thaise nieuwjaar. De staf van het weeshuis
had een prachtige ceremonie voorbereid zodat de kinderen dit feest volgens de traditie
konden vieren. Bakken water geparfumeerd met jasmijnbloemen en bloemenkransen stonden
klaar voor de Boeddhistische kinderen om eerst over een Boeddha beeld te gieten en
daarna over de handen van Broeder Dennis, de leraren en mijzelf. Dit jaar was het een
feest van kleuren. Alle kinderen waren bont gekleed in shirts waarop bloemen geprint waren
die alleen in het hete seizoen bloeien.
De wolken worden elke dag donkerder en overal waar je kijkt zie je mensen omhoog
staren naar de wolken om in te schatten hoe lang het nog duurt voordat het gaat
regenen.
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overstromen van het inloopcentrum. De weg en de omliggende huizen liggen hoger dan het
centrum en het water kolkt dan ook al snel naar binnen. Een van de vrijwilligers ging op

aanwijzingen eens kijken of de afvoeren niet verstopt zaten. Verschillende jonge kinderen
boden aan om naar beneden te klimmen in de modder en het vuil om eventuele blokkades
op te heffen. Van alles kwam naar buiten, van speelgoed tot schoenen en zelfs lege
verfblikken. Hoe viezer ze werden hoe leuker de kinderen het vonden en de stank was
niet te harden. Er werd ook ontdekt dat iemand beton gestort had en zo de afvoer
definitief had afgesloten. Dat werd gelukkig meteen opgelost. Met het geld dat de
damesclub geschonken had werd het dak vervangen.
Toen de regen naar beneden begon te stromen
hielden alle kinderen hun adem in en verschillende
liepen steeds even naar buiten om de afvoer te
controleren. Toen hield de regen op en er was zelfs
niet een plasje te zien. Iedereen die in spanning
had zitten afwachten barstte uit in een enthousiast
gejoel. Er was maar één jongetje dat teleurgesteld
was dat er helemaal geen diepe plassen waren
waarin hij kon zwemmen dit regenseizoen.
Omdat het schoolvakantie is geven veel vrijwilligers Engelse les aan de kinderen. Ze
hebben allemaal zo hun eigen manier van lesgeven. Eentje beloofde zijn klas dat ze
tafelvoetbal mochten spelen als ze goed zouden opletten. Het was muisstil in de klas en
niemand sprak, tenzij hem wat gevraagd werd.
Twee vrouwelijke vrijwilligers besloten op een dag hun oudere leerlingen een Engelse les
op het strand te geven. Wij weten niet of ze die dag veel Engels geleerd hebben, maar
ze hadden in ieder geval veel plezier.
Het is erg stil op de Gesproken School voor Gehandicapten tijdens de vakantie. De
afgestudeerden zijn aan het werk. Anderen zijn terug naar huis om te genieten van een
welverdiende vakantie. Onze leraren hebben het druk gehad met intakegesprekken voor
nieuwe leerlingen voor het volgend schooljaar dat begint half mei. Honderden jongeren zijn
aangekomen, uitgeput van de lange reis vanuit allerlei provincies in Thailand. Velen hebben
hun familie meegebracht: ouders, broers, zussen en zelfs grootouders. Het is niet te
zeggen wie nerveuzer zijn, de leerlingen in spé of de familieleden die zitten te wachten en
hopen dat ze het toelatingsexamen doorstaan.
De dood van een moeder heeft voor veel verdriet gezorgd in een gezin wat ook al geen
vader had. De oudste zoon van 18 heeft beloofd dat hij de familie bij elkaar zou houden.
Maar een baan, de zorg voor het huishouden en zorgen dat de jongsten van en naar
school komen bleek een beetje teveel van het goede voor hem. Hij heeft het inloopcentrum
gevraagd of zij op zijn jongere broertjes en zusjes wil passen tot hij een blijvender

oplossing heeft gevonden. Elke dag na zijn werk komt hij naar het inloopcentrum. Hij komt
niet altijd binnen omdat hij weet dat zijn vier broertjes en zusjes hem dan zullen vragen
wanneer ze met hem mee naar huis mogen. Door het hek kijkt hij hoe ze spelen met
andere kinderen of hoe ze aan het eten zijn. Als hij gezien heeft dat ze veilig en blij zijn
stapt hij op zijn brommer en gaat naar huis. Onze mensen zijn blij dat ze deze kinderen
eten en onderdak kunnen bieden. Het voorkomt dat ze op de straat terecht komen om te
bedelen en waar ze misschien een erger lot te wachten staat. Wij helpen deze jonge man
een permanente oplossing te vinden voor ‚zijn‛ gebroken gezin.
Sommige dagen zit ik in mijn kantoor en probeer me te concentreren op het schrijven van
een belangrijke brief of e-mail. Ik hoor de kinderen gillen en schreeuwen buiten. Dan leun
ik achterover in mijn stoel en luister hoe ze plezier maken. Dan lijkt het niet zo lang
geleden dat ik in een Amerikaanse wijk rondrende terwijl ik cowboy en indiaantje speelde.
Namens alle kinderen in Pattaya dank ik jullie voor al jullie steun. God bless you !
Broeder Lawrence Patin
Directeur van de Father Ray Foundation

Een haan en een kip komen elkaar tegen. “Kukeleku” zegt
de haan. “Miauw”, antwoordt de kip. “Wat krijgen we
nou?”vraagt de haan. “Ach”, zegt de kip, “zonder vreemde
talen kom je tegenwoordig niet meer aan de bak”.

Wijnen Fair Trade Original in Wijnalmanak 2008
De nieuwe Wijnalmanak 2008 ligt in de winkel. Wijnkenners Harold Hamersma en Hubrecht
Duijker proefden deze zomer meer dan 2800 wijnen. 850 wijnen onder de 5
euro kwamen door hun selectie. Voor het eerst zijn ook wijnen van Fair Trade
Original opgenomen in de Wijnalmanak. In de editie 2008 staan vijf wijnen uit
het assortiment van Fair Trade Original vermeld:

Goue Vallei Classique Rouge 2006
Goue Vallei Classique Rosé 2007
Goue Vallei Classique Blanc 2007
Gran Roble Cabernet Sauvignon 2006
Ruitersvlei Mountainside Red 2005

De Gran Roble Cabernet Sauvignon 2006 krijgt een ster van de wijnexperts. Over de
Ruitersvlei Mountainside Red 2005 uit Paarl, Zuid Afrika schrijft de Almanak: ‘Vrienden van
de Pinotage. Te paard! Richting Ruitersvlei.’
Wijnliefhebbers kunnen ook dichterbij terecht. De wijnen zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel
en Fair Trade Shop. De Gran Roble Cabernet Sauvignon 2006 staat tevens bij Super de
Boer.

