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Noot van de redactie…

De aankoop van fairtrade producten stijgt. In 2007 kocht 10,2% van de Nederlandse
huishoudens een fairtrade product. In 2006 lag dit percentage nog op 7,5 %.
De producten die het best worden gekocht zijn koffie, cacaoproducten en sap.
De Wereldwinkel heeft daar een belangrijk aandeel in. Ook zien we steeds meer producten
van eerlijke handel in “gewone“ winkels, zoals bij V&D, Albert Heijn en de Hema.
Een ontwikkeling die wij uiteraard van harte toejuichen.
In dit blad weer allerlei informatie over eerlijke handel, producten en de Wereldwinkel zelf.
Veel leesplezier!!

Dit jaar stonden we ook op de braderie in Stolwijk!

Jaarvergadering.

De jaarvergadering op 29 mei werd door een select gezelschap bezocht. Na het
onvermijdelijke officiele gedeelte was er na de pauze een workshop waarbij diverse
gerechten werden bereid met wereldwinkelproducten.
Er werd gemixt en geroerd, gesneden en gevuld.

Ook de heren deden het zeer goed.

Het resultaat was oog- en
tongstrelend.
Uiteraard moest er daarna geproefd
worden.
Voor degenen die de jaarvergadering
hebben gemist hieronder een van de
gemaakte gerechten:

Noedelsalade.
Benodigdheden:

(* fair trade ingrediénten)

200 gr. noedels *
1 theelepel venkel-citroen wijnazijn*
75 gr. noten*
50 gr. geraspte parmezaanse kaas
half bosje koriander
1 teen knoflook
1 dl. olijfolie*
peper en zout

Bereiding:
Kook de noedels (kan van tevoren gebeuren) en laat ze afkoelen onder koud stromend
water. Maak een pesto door de overige ingrediënten in een keukenmachine of staafmixer te
pureren tot een egale massa. (Bewaar wat noten en koriander voor garnering). Op smaak
brengen met peper en zout. Schep de pesto door de noedels en serveer het koud,
eventueel met verse limoen.

Eet smakelijk!

Verkade stapt over op fairtrade chocolade
Eerste grote Nederlandse A-merk koopt duurzaam in
Zaandam, 10 juli 2008 – Binnenkort zal de totale productie van Verkade chocolade
Fairtrade zijn. Verkade is erin geslaagd haar lekkere chocolade-producten te maken van
Fairtrade ingrediënten en op die manier te voldoen aan de strenge eisen van Max
Havelaar. Het bekende Hollandse bedrijf is hiermee de eerste A-merk fabrikant die op zo’n
grote schaal chocolade met het Max Havelaar keurmerk op de markt brengt. Verkade voegt
hiermee in één klap 20% toe aan de totale wereldmarkt van verkochte Fairtrade cacao!
Fairtrade
Begin oktober zullen de eerste Fairtrade Verkade producten in de schappen van de
supermarkten liggen. Het gaat om het gehele assortiment chocoladerepen, de Chocolade
Mini’s,

de

Fijnproevers

chocolade

en

de

Kookchocolade.

Vanaf

begin

2009

zullen

uiteindelijk álle chocoladeproducten die van Verkade in de winkel liggen het onafhankelijke
Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade mogen dragen. Genieten en tegelijkertijd werken aan
een betere wereld dus! En dat het echt genieten is, wordt bevestigd met consumentenonderzoek; daaruit bleek dat de chocoladerepen nog lekkerder worden gevonden!
Verkade is de eerste grote A-merk fabrikant die erin geslaagd is op grote schaal over te
stappen op de inkoop van Fairtrade cacao en suiker.
20% van de Fairtrade wereldmarkt
In het totaal gaat het bij Verkade om 1.500 ton cacao op jaarbasis. Dit is zo’n 20% van
de totale huidige wereldmarkt aan verkochte Fairtrade cacao (7.300 ton). Daarnaast wordt
ook alle suiker onder Fairtrade voorwaarden ingekocht. “Dit is een mijlpaal” aldus Coen de
Ruiter, directeur van Stichting Max Havelaar. “Het is fantastisch dat een
bedrijf als Koninklijke Verkade laat zien dat Fairtrade inkopen ook op grote
schaal mogelijk is. Wij zien het als een grote aanwinst binnen het
assortiment producten met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade.”
Ook Oxfam Novib juicht deze ontwikkeling toe: “Wij zijn ontzettend blij dat
de Nederlandse consument binnenkort Verkade chocoladeproducten met het
Max

Havelaar

keurmerk

voor

Fairtrade

kan

kopen.

Hierdoor

kunnen

Afrikaanse cacaoboeren op een duurzame manier werken aan een bestaan zonder armoede.
Oxfam Novib zet zich al jaren in om grote bedrijven te overtuigen van een duurzame
cacao-inkoop.”

Heerlijk en 100% eerlijk
“Wat voor ons natuurlijk het allerbelangrijkst
is, is dat we de lekkerste chocolade willen maken. En dan liefst nog ingekocht onder
eerlijke voorwaarden, zodat we daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan een betere
wereld” aldus Bart Merkus, directeur Koninklijke Verkade. “Wij zijn er trots op dat we erin
geslaagd zijn chocolade te maken van eerlijke ingrediënten, die bovendien nóg lekkerder
is”.

Over Koninklijke Verkade
Koninklijke Verkade bestaat sinds 1886. Bij Verkade staat alles in het teken van het maken
van de lekkerste koekjes en chocolade voor miljoenen Nederlanders. Bij het bedrijf – dat in
1950 Koninklijk werd en al sinds de oprichting is gevestigd in Zaandam – werken
momenteel zo’n 550 mensen. Naast het continu innoveren om aan de veranderende vraag
van consumenten te blijven voldoen en ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn, is
het eveneens de ambitie van Koninklijke Verkade om meer duurzaam te ondernemen. Dit
uit zich onder andere in verschillende milieubesparende maatregelen én de inkoop van
duurzame cacao en suiker voor alle chocoladeartikelen van Verkade. Koninklijke Verkade
brengt producten op de markt onder de merknamen Verkade en Sultana.

Wijziging koffieverpakkingen
Vanaf 1 oktober 2008 zullen onze koffieverpakkingen wijzigen. Hoewel de buitenkant anders
wordt, veranderen de melanges niet. De inhoud van de Aroma koffie (roodmerk) blijft
exact hetzelfde, en dat geldt voor alle varianten. In sommige
gevallen wijzigt de naam. Goud wordt Superior en Zilver wordt
Premium.

Goudmerk oftewel Superior
Bijna een kwart van de Arabicabonen voor de melange van Max Havelaar Goud komt van
de Mexicaanse organisatie Compras. Daarin hebben vier coöperaties van zo’n 7.500 kleine
boeren uit de zuidelijke regio Chiapas zich verenigd. Met succes. De koffieboeren gaan
gezamenlijk
op
zoek
naar
nieuwe
afnemers
en
vormen
zo
een
stevige
onderhandelingspartner.
Zij voeren gemeenschappelijk kwaliteitscontroles uit en verschepen tegelijkertijd hun koffie. Dit
bespaart hen veel kosten. Omdat de boeren nu flinke hoeveelheden koffie kunnen
aanbieden, hebben zij gemakkelijker toegang tot grotere afzetmarkten. Dat betekent een
meer constante afname en dus voor de boeren en hun gezinnen een vaste bron van
inkomsten.
Max Havelaar Goud van Fair Trade Original bevat naast Arabica van Compras uit Mexico
ook Arabica uit Guatemala, Costa Rica en Nicaragua en Robusta uit Kongo

Regen houdt wandelaars niet tegen
Onder een loodgrijze hemel ging op zondag 9 maart 2008 de vierde editie van de door
de MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) georganiseerde meditatieve wandeling van start.
Maar een paar aangemelde deelnemers hebben zich door het barre weer laten afschrikken.
Na een kop koffie in "D'oude refter" van het Passionistenklooster in Haastrecht vertrokken
rond het middaguur 57 wandelaars voor een tocht die via Hekendorp langs de noordelijke
oever van de IJssel naar
Haastrecht voerde.
Bij het eerste rustpunt,
halverwege Hekendorp Haastrecht,
werden
de
wandelaars uitgenodigd om
met elkaar een appeltje te schillen; niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk, in die zin dat
ze werden uitgedaagd om met elkaar in discussie te gaan over het thema voor deze
wandeling, namelijk: "Zorg voor elkaar". Dit thema sluit aan bij de bestemming die voor de
opbrengst van deze wandeling (€ 275,-) is gekozen. Deels gaat deze opbrengst naar het
Vastenaktieproject ter ondersteuning van de inheemse volkeren in Bangladesh en deels naar
het project van de Braziliëgroep in Gouda en Moordrecht voor de opvang van straatkinderen
in Brazilië.
Na een natte maar inspirerende wandeling via o.a de St. Barnabaskerk liepen de
wandelaars weer terug naar het Passionistenklooster.

Bij terugkomst in "D'oude refter", waarin de Wereldwinkel, het vastenaktieproject Bangladesh
en het project van de Braziliëgroep uit Gouda en Moordrecht stands hadden ingericht,
werden de wandelaars door de organisatie ontvangen met Mangolassie, een yoghurtdrank
naar een recept uit India.

Men zou denken dat een wandeling onder deze barre omstandigheden ten koste van het
humeur van de deelnemers gaat. Niets bleek minder waar! Opgetogen gezichten en zoveel
stof om na te praten, dat het enige moeite kostte om de wandelaars "mee te nemen"
naar een waardig slot van dit evenement. Dit was een drieluik bestaande uit een toelichting
van pater Bos op het ontstaan en de missie van de orde van de Passionisten, een korte
rondleiding door het klooster en tenslotte een Vesperdienst, die door de MOV was
voorbereid en waarin pater Bos voorging.
Hiermee werd op een koude, natte zondag in maart een activiteit afgesloten die met één
woord kan worden getypeerd: hartverwarmend.

Pattaya, Nieuwsbrief
Beste vrienden,
Tot mijn spijt moet ik jullie informeren dat met ingang van 1 januari 2008 het Pattaya
Weeshuis en de School voor Dove Kinderen niet langer bestuurd zullen worden door de
Redemptoristen onder de Fr. Ray Stichting.
Het Weeshuis werd opgericht door Fr. Ray Brennan in 1974 op een stuk land dat
eigendom was van Het Bisdom van Chantaburi. Hoe dan ook, de overeenkomst tussen het
Bisdom en de Fr. Ray Stichting, waarin bepaald was dat de Stichting het Weeshuis en de
School voor Dove Kinderen bestuurde, loopt eind 2007 af en zal niet worden vernieuwd.
Het Bisdom heeft besloten om het bestuur van het Weeshuis en de School in eigen hand
te nemen.

Ik verzeker u dat al het andere goede werk en projecten voor de arme en kansloze
kinderen en jonge volwassenen die opgericht zijn door Fr. Ray gewoon door zullen gaan.
De School voor Blinde Kinderen, de Gesproken School Gehandicapte Jonge Volwassenen en
het Kindertehuis zijn allen gevestigd op land dat eigendom is van de Fr. Ray Stichting.
Het Inloopcentrum voor Straatkinderen zal ook gewoon blijven bestaan. Ook sponsorgelden
en donaties zullen nog steeds aan deze doelen worden besteed.
Als u een donatie wilt doen bedoeld voor Het Weeshuis en de School voor Dove kinderen
dan verzoek ik u contact op te nemen met mij of mijn Secretaris Khun Toy (toy@frray.org) en we kunnen kijken wat het beste is voor u en de kinderen die u wilt steunen.
Ik hoop dat u uw steun zult voortzetten voor de meer dan 700 kinderen en gehandicapte
jong volwassenen onder de zorg van de Fr. Ray stichting.

God zegene U. Hoogachtend,
Fr. Lawrence Patin C.Ss.R., directeur Fr. Ray Foundation

Nieuwe borden Wereldwinkel
De Wereldwinkel Haastrecht heeft nieuwe buitenborden.
Wim Boere heeft die voor ons gemaakt. De oude borden waren mooi, maar inmiddels erg
versleten. Wim heeft de constructie wat aangepast zodat ze nog beter in het oog springen.
In één oogopslag is te zien of de winkel open is!
Wim, geweldig bedankt hiervoor!!

EVEN VOORSTELLEN…
Mijn naam is Gerda Jansen en ik ben geboren in Oudewater. Sinds ik met een
Haastrechtenaar getrouwd ben, woon ik in Haastrecht. En dat is al weer 34 jaar.Wij
hebben 3 kinderen. De oudste is een zoon en woont in Amsterdam. De middelste is een
dochter en woont in Leiden. De jongste is een zoon en woont nog thuis. Hoewel hij op
de zeevaartschool zit loopt (vaart) hij momenteel stage en vaart tussen Singapore en
Maleisië en moet ook nog een ;ange reis maken van Singapore naar Mexico. Ik hoop dat
hij weer voor de kerst thuis is.
Iedere dag loop ik wel een keertje langs de Wereldwinkel omdat ik in de Hoogstraat woon
en ruim een jaar geleden zag ik een bordje hangen met “vrijwilligers gezocht”. Daar heb
ik op gereageerd en ben sinds die tijd vrijwilliger. Ik vind het echt leuk en iedere keer als
het mijn beurt is loop ik eerst de hele winkel door om te kijken wat er nu weer voor
leuke nieuwe dingen zijn bijgekomen. Wat ik wel een beetje
jammer vind is dat er eigenlijk wel veel vrijwilligers op de lijst
staan maar dat er zo weinig contact is tussen al die vrijwilligers.
Zo heb ik na al weer een jaar vrijwilliger te zijn nog niet
iedereen ontmoet.
Sinds kort behoor ik tot de activiteitencommissie samen met Adrie
Boere, Greet van Zuylen en Elly Gunst. En ik heb inmiddels mijn
eerste activiteit achter de rug nl. de jaarvergadering. Er was mij
al verteld dat de opkomst nooit zo hoog is. En dat is toch spijtig
mede omdat het een mooie gelegenheid is om andere vrijwilligers en leden van de
vereniging te ontmoeten. Zo hadden we dit jaar een kookcursus georganiseerd na de
vergadering. We werden in kleine groepjes verdeeld en maakten met een groep lekkere
hapjes. Die hebben we daarna met zijn allen lekker opgegeten en onder het genot van
een drankje werd het een gezellige boel.
Dus: beste vrijwilligers en leden van de vereniging kom allen naar de jaarvergadering en
zeker naar het gezellige samenzijn na afloop van de vergadering!

Vrijwilliger zijn is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is gebonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar maar niet te koop
is positief denken
is positief doen
met als enige doel
voor de ander en jezelf
een goed gevoel

