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Foto-impressie Global Goals Evenement 5 mei (1 van 4) 

  

Aankondiging in ViaLimburg etc. Thema’s: Fair 

Trade, duurzaamheid en Global Goals. 

Start met een maaltijd met ruimte voor 

bezinning over vrijheid, met muziek en teksten. 

  

Arno van Remortel, voorzitter van Fair Venlo, heet 

iedereen welkom verduidelijkt het thema van de 

dag en het programma. 

Maartje Aarts, voorzitter van het Platform 

Global Goals Oss vertelt een inspirerend 

verhaal over de Global Goals en het platform. 

  

Henk Zandvliet, voorzitter van de Fairtrade 

Gemeenten campagne Nederland, reikt de titels 

en juryrapporten uit en vertelt wat het inhoudt om 

Fairtrade Gemeente/Hogeschool/Kerk/Restaurant 

te zijn.  

Wethouder Marij Pollux van de gemeente 

Venlo met o.a. duurzaamheid in haar 

portefeuille, is blij met de prolongatie van de 

titel en legt uit wat het belang is voor de 

gemeente van de Global Goals.  

 



2 
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De heer Henry Walboomers vertegenwoordigt 

de Fontys Hogeschool en hij geeft aan dat 

“duurzaam” in de vezels van de hogeschool zit. 

In het lesprogramma wordt er veel aandacht aan 

besteed. De titel Fair Trade Hogeschool wordt 

ook nu voor drie jaar gecontinueerd. 

Marjolijn en Peter Both van Landhuis De Barones 

in Arcen zijn blij met de titel Fair Trade 

Restaurant. Ze zijn sinds twee jaar eigenaar van 

het restaurant. Duurzaamheid en biologische 

producten zijn vanzelfsprekend bij hen en ze 

geven er ook voorlichting over.  

  

De Jongerenkerk gebruikt al jaren fairtrade producten en steekt veel energie in sociale projecten. 

Voorzitter Gerrie Gijsen zegt trots te zijn op iedereen die daar binnen de Jongerenkerk aan heeft 

meegewerkt. Buiten worden de plaquettes Groene Kerk en Fair Trade Kerk onthuld, die bevestigd 

zijn aan de gevel van de Jongerenkerk. 

  

De onthulling van de plaquettes wordt gedaan door wethouder mevrouw Marij Pollux en voorzitter 

van de Jongerenkerk mevrouw Gerrie Gijsen. De Jongerenkerk kan inderdaad trots zijn. 
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In marktkramen in en voor de Jongerenkerk laten 

15 Venlose organisaties zien hoe ze lokaal 

meewerken aan de realisering van een of 

meerdere van de 17 Global Goals (GG’s).  

Kartrekkers Hub van den Bosch, pastor van de 

Jongerenkerk, en Joop Karremans van Fair Venlo 

en de Wereldwinkel genieten van het met 

behulp van veel vrijwilligers georganiseerde 

evenement. 

  

Schuldhulpmaatje:  

Global Goal(GG) 1 Geen Armoede:  

Positieve gezondheid, Gezondste regio 

GG 3 Goede gezondheid en welzijn 

  

Fontys studentencomité Duurzaamheid 

GG 4 Kwaliteitsonderwijs 

Buiten staat de Roze Zaterdag Organisatie 

GG 5 Gender gelijkheid gerechtigheid  
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Ook buiten staan De Stadstuinderij/Voedselbos  

GG 15 Leven op het land  

en Energie coöperatie Samenstroom 

GG 7 Duurzame energie  

Wereldwinkel Venlo/ Fair Venlo,  

GG 8    Fatsoenlijk werk en  gezonde economie 

GG 12 Verantwoorde consumptie en productie 

GG 17 Partnerschappen om doelen te bereiken 

  
DAC Zelfregiecentrum  

GG3 Goede gezondheid en welzijn 

Amnesty International  

GG 16 Vrede, veiligheid en gerechtigheid 

  
Fanfaar Trotwaar speelt de sterren van de hemel en is de kers op de taart van deze geslaagde dag. 

 
 


