
 

Persbericht  

………………………………………………………………. 

Mondiaal Platform Venlo en Fairliefd vanaf nu één organisatie: Fair Venlo  

Per 1 maart is Fair Venlo de nieuwe organisatie voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en wereldburgerschap in Venlo. De Venlose vrijwilligersorganisaties Mondiaal Platform 

Venlo en Fairliefd hebben besloten hun krachten te bundelen en voortaan samen verder te gaan 

onder de naam Fair Venlo. Fair Venlo werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

 Bevorderen van internationale verbondenheid tussen mensen en culturen 

 Bevorderen van eerlijke wereldhandel 

 Bevorderen van verduurzaming van de wereld. 

Concreet betekent dit dat Fair Venlo onder andere gastlessen geeft op basisscholen en middelbare 

scholen om op die manier docenten, kinderen en leerlingen ontvankelijk te maken voor mensen die 

in andere landen en culturen leven. Daarmee zet zij het werk voort van het Mondiaal Platform Venlo 

dat al jarenlang deze lessen geeft op Venlose basisscholen. Ook gaat Fair Venlo – geheel in de traditie 

van Fairliefd – verder met het organiseren van activiteiten die gericht zijn op verduurzaming van de 

Venlose samenleving. En ook het thema eerlijke handel en eerlijke productie van goederen blijft een 

belangrijk speerpunt voor Fair Venlo. 

Fair Venlo zoekt bewust naar samenwerking met andere Venlose organisaties die op genoemde of 

aanverwante thema’s actief zijn. Denk aan gemeente, Venlose middenstand, supermarkten, derde 

wereldorganisaties, natuur- en milieuorganisaties enz.  

Fair Venlo is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit een aantal werkgroepen die activiteiten 

ontplooien zoals lessen op scholen, ondersteuning van kleinschalige projecten in de derde wereld, 

bevordering van eerlijke handel, bijeenkomsten met ondernemers over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, enz. Het bestuur zorgt voor afstemming en ontwikkeling van nieuwe 

activiteiten en de Raad van Toezicht inspireert en houdt toezicht op de gang van zaken binnen de 

organisatie. In totaal zijn ongeveer 20 vrijwilligers actief in Fair Venlo.   

………………………. 

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

Monique Wijnen, secretaris bestuur Fair Venlo, tel. 06-57996931. 

 


