
 

Duurzaamheid ook leidend 
bij keuze kerstpakketten 

Dit FAIRtrade kerstpakket komt van Wereldwinkel Venlo 
 

Zo’n drieduizend gezinnen in Venlo troffen deze zin aan op een flyer met informatie over producenten 
uit de derde wereld. Producenten van culinaire lekkernijen en bijzondere geschenken die 
ambachtelijk en met grote zorg zijn gemaakt. Producenten, die door de keuze van Venlose 
organisaties met de inkomsten concrete verbeteringen aanbrengen in hun leef- en 
werkomstandigheden. 

 
Huub Platzbeecker en Dick Van Tulden van Stichting Speciaal Onderwijs Noord en Midden 
Limburg: ’De makers van de producten in dit pakket krijgen mede hierdoor nieuwe perspectieven. 
Een mooie gedachte, die past bij de waarden waar wij als Stichting voor staan.’ Daarmee staan zij 
in het Venlose onderwijsland niet alleen. Ook College Den Hulster en onderdelen van Fontys 
Hogescholen en ROC Gilde Opleidingen vullen hun pakketten met Fairtrade producten. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo willen met hun keuze voor een Fairtrade 
kerstpakket niet alleen de medewerkers verblijden, maar tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het 
welzijn van de makers. Evenals met de ontwikkeling van Cradle to Cradle, het principe dat ze in de 
volledige regio Venlo willen gaan toepassen, gaat het hen om duurzaamheid: ‘Die leefbaarheid 
willen we laten terugkomen in het kerstpakket. Bij Fairtrade gaat er een eerlijke prijs naar de maker 
of leverancier van de producten.’  
Ook andersoortige organisaties zoals de firma Hauzer Techno Coatings en de Woningstichting 
Venlo Blerick kozen bewust voor een duurzaam Fairtrade kerstpakket. 
 

Hedwig van de Ven, kerstpakkettencoördinator bij Stichting Wereldwinkel 
Venlo, en met haar de 35 vrijwilligers van de winkel, sluiten de campagne 
voldaan af. ‘Naast de traditionele afnemers benaderen we al enkele jaren 

via mailing en belrondes profit en non profit organisaties. We doen dit ook in het kader van het 
initiatief Venlo Fairliefd, dat als doel heeft om meer organisaties en burgers in Venlo bij 
duurzaamheid en eerlijke handel te betrekken. Dit jaar vertaalde onze inspanning zich in een groot 
aantal orders. Gelukkig waren we ook logistiek voorbereid. Onder meer door een samenwerking 
met WAA leer-werk in Venlo, die voor de middelgrote orders het inpakken en afleveren uitstekend 
verzorgde. Bij de inpakservice van de twee grootste Fairtrade importeurs konden we aantallen 
boven de 250 pakketten laten inpakken en afleveren. Onze eigen vrijwilligers leverden in deze toch 
al drukke verkoopmaanden een enorme extra inspanning met het inkopen en regelen van alle 
orders en het inpakwerk van de kleinere orders.’ 
 
Kerstpakketten en professionalisering: 
Dit jaar brachten de 2 grootste Fairtrade importeurs, Fair Trade Original en 
De Evenaar voor het eerst een gezamenlijke catalogus uit met een 12-tal 
voorbeeld kerstpakketten. Tevens konden zij een inpakservice ter 
beschikking stellen door samenwerking met de Weenergroep, het 
werkbedrijf van de gemeente Den Bosch. Samen met De Evenaar werkten 
mandenmaaksters uit Madagaskar aan de ontwikkeling van nieuwe vormen 
en kleuren. Hierdoor neemt de verkoop van deze manden toe.  
De verdere professionalisering binnen de Fairtrade keten vertaalt zich ook 
in het feit dat de Wereldwinkels in 2008 voor het 2e achtereenvolgende jaar 
de consumentenprijs voor ‘Beste cadeauwinkel‘ wonnen. Een prijs, die 
alleen te verdienen valt met een goede, landelijke winkelketenformule en 
uiteraard ook door de inzet van de 12.500 vrijwilligers. Voor Wereldwinkel 
Venlo een mooi cadeau aan de vooravond van haar 35 jarig bestaan. 



Fotoverslag Kerstpakkettencampagne 2008 Wereldwinkel Venlo 
 

 
Presentatie in september van de voorbeeldpakketten 

 

 

 

Thema Natuur ,  
samengesteld door de 

kerstpakkettencommissie van 
de Gemeente Venlo olv Rob Smits 

Thema Hmm… Chocolade, 
keuze van  

Tiny Latiers-Verbeek 
van Woningstichting Venlo Blerick 

 

 

 
Een schitterend resultaat  Inpakken bij WAA leer-werk Inpakken in de Wereldwinkel  

 
Thema Purple Speciaal, 

samengesteld door Jennifer Tigges 
van Stichting Speciaal Onderwijs Noord en Midden Limburg 
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