
 

Betreft: FAIRliefd, Fairtrade Gemeente en MVO 

 

Geachte ondernemer, bestuurder 

Venlo Fairtrade Gemeente tijdens de Floriade : we hebben uw hulp nodig! 

Venlo wil tijdens de Floriade de officiële titel van FAIRTRADE 

gemeente behalen. Ook de Floriade staat in het teken van 

duurzaamheid. We zijn een eind op weg. Criterium 4 voor het 

behalen van de titel is dat naar rato van het aantal inwoners 

door een aantal bedrijven en organisaties minimaal fairtrade 

koffie en tevens thee of chocolademelk gebruikt wordt.  

 

Als u in uw bedrijf reeds fairtrade koffie en tevens fairtrade thee of chocolademelk gebruikt 

en daarnaast wellicht andere fair trade producten, wilt u dat dan aan ons kenbaar maken. 

We willen de gegevens gebruiken bij de aanvraag voor de fairtrade gemeente titel. 

Daarnaast wordt uw bedrijf op onze website vermeld met een link naar uw eigen website. We 

willen de inwoners van Venlo laten zien, waar in Venlo fairtrade producten gebruikt worden. 

Tevens laten we zien welke winkels en horecagelegenheden fairtrade producten verkopen of 

gebruiken. 

 

Reeds 3 van de 6 criteria behaald om Venlo FAIRliefd te maken 

Fairtrade producten zijn te herkennen aan het fairtrade keurmerk logo. Al 

vele merken koffie, thee en chocolademelk dragen dit keurmerk en ook het 

gebruik in bestaande automaten is vaak mogelijk. De website 

www.maxhavelaar.nl geeft meer informatie over fairtrade gemeenten en het 

fairtrade keurmerk. Op de websites www.fairtradegemeenten.nl komt u via 

invullen van ‘Venlo’ op de homepage op onze eigen webpagina. Daar kunt u 

zien dat Venlo al aan 3 van de 6 criteria voldoet. 

 

MVO Netwerk: 

De aandacht voor MVO zet fors door in Nederland. MVO Nederland (www.mvonederland.nl) 

beschrijft een tiental trends, waarin dat is terug te vinden. Enkele voorbeelden: 90 % van de 

bedrijven zien MVO als kostenbesparend of in ieder geval kostenneutraal. Er is een sterke 

stijging naar MVO in de B2B markt. Energiebesparing is topprioriteit bij bedrijven. 

Mensgericht ondernemen leidt tot betere prestaties, hogere productie en minder verzuim. Bij 

internationaal ondernemen is MVO minder vrijblijvend. Deze ketenverantwoordelijkheid biedt 

ook kansen. 

 

Limburgse bedrijven als MOSA, DSM, Jalema en Van Houtum presteren, ook in de huidige 

markt, beter dan de concurrenten. MVO is daar onderdeel van het DNA geworden en dat 

heeft ze geen windeieren gelegd. Venlo is met haar C2C doelstellingen op weg en MVO 

levert een uitstekende bijdrage aan die ambities. 

 

http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.mvonederland.nl/


 

 

 

Netwerk van People, Planet, Profit 

Wellicht bent u ook al overtuigd dat duurzaam ondernemen, waar People, Planet en Profit in 

balans zijn, voor uw bedrijf de juiste strategie is of wilt u er gewoon nog meer over weten. 

Graag zouden wij zien dat in Venlo bedrijven en organisaties op MVO gebied niet in hun 

eentje het wiel hoeven uit te vinden. In een MVO netwerk kunt u ervaringen delen en 

kennis opdoen, wat weer leidt tot innovatie. Ook op MVO gebied geldt: samen sterker. 

FAIRliefd heeft haar netwerk met betrekking tot de millenniumdoelen in wonen en bouwen, 

onderwijs, handel, gezondheidszorg en industrie. Graag willen we mee vorm geven aan een 

MVO netwerk in Venlo. Heeft uw bedrijf daar ook belangstelling voor, dan horen wij dit graag. 

 

Voor uw deelname aan de fairtrade gemeente campagne, of het aangeven van 

belangstelling voor een MVO netwerk, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met 

Joop Karremans. 

Helpt u mee om Venlo FAIRliefd te maken? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Bestuur FAIRliefd:  
 
Dhr. Lammert Winterman, voorzitter 
Dhr. Henk van den Heuvel, secretaris-penningmeester (Onderwijsgemeenscap Venlo eo) 
Dhr. Geert Benders (Plus Benders) 
Dhr. René Botermans (Zorggroep) 
Dhr. Frank van Engelen (Woonwenz) 
Dhr. Dick Thesingh (EPEA, kwartiermaker C2C) 
Mevr. Stefanie Wienhoven (Océ Technologies B.V.) 
 
 
info@fairliefd.nl 
 
06 5105 4107 
 
 

 

Meer info over FAIRliefd: zie bijlage 



 

 

 

Bijlage: Over de stichting FAIRliefd 

De stichting Venlo FAIRliefd promoot de Millenniumdoelen in de gemeente Venlo. De in 

het jaar 2000 door de Verenigde Naties opgestarte campagne voor de Millenniumdoelen 

werkt aan het terugdringen van de honger en armoede in de wereld. Ook in Venlo is dit appèl 

opgepakt: de gemeente Venlo is al Millenniumgemeente. Speciale aandacht vragen wij voor 

een duurzaam leefmilieu (Millenniumdoel 7) en eerlijke handel (Millenniumdoel 8) om zo bij 

te dragen aan het bestrijden van armoede en honger (Millenniumdoel 1). Op de website 

www.fairliefd.nl vindt u nadere informatie over de doelstelling, de activiteiten en het 

jaarverslag van de stichting Venlo FAIRliefd. De stichting wil initiatieven rond fairtrade, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) en duurzaamheid in Venlo bundelen en 

hierin een makelaarsrol vervullen. We onderschrijven de innovatieve kracht en economische 

ontwikkeling, die van initiatieven op dit gebied uitgaan en ook door velen van u al in de 

praktijk gebracht worden. 

 

http://www.fairliefd.nl/

