Om FairTradeGemeente te worden, moeten zes criteria vervuld worden:
Ten eerste: het lokaal bestuur moet minstens twee Fairtradeproducten aanbieden bv. op recepties en feesten
en het personeel verbruikt FairTradeproducten op de werkvloer.
Lanaken:
-

De resolutie werd ondertekend door het gemeentebestuur, er worden FairTradefruitsappen en - wijnen
geserveerd tijdens feestelijkheden.
de personeelsleden drinken Fairtradekoffie
Sinds 2010 werden FairTrade-bananen toegevoegd aan het assortiment van de wekelijkse fruitbedeling
voor het personeel van de gemeentelijke diensten en OCMW.
in 2011 kregen alle bruidsparen die in het huwelijksbootje stapten, een mooi FairTrade- kookboek
aangeboden.
tevens kregen de jonge ouders tijdens de jaarlijkse Gezinsdag een FairTradedroomvangers voor hun
baby’s en werden FairTradeproducten aangeboden.
Tijdens de nacht van de duisternis konden de bezoekers Fairtradefruitsap- wijn en koeken proeven
en tijdens de uitreiking ‘ Met belgerinkel naar de winkel’ werden FairTradeproducten verbruikt in de
dessertjes.
de bezoekers van de gemeentelijke bibliotheek krijgen naar jaarlijkse gewoonte tijdens het
verwenweekend een FairTradehapje en - drankje.
er werd FT-fruitsap voorzien tijdens gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor de bewoners .
op de burchtruïne wordt tijdens de zomerconcerten FairTradedranken aangeboden.

Ten tweede: de winkels en horeca : minstens twee FairTradeproducten moeten beschikbaar zijn in de
plaatselijke winkels en in de horeca worden ze geserveerd;
Lanaken:
-

-

de winkels die Fairtradeproducten verkopen werden in kaart gebracht , zeven in totaal: Delhaize
Lanaken en Smeermaas, Colruyt Lanaken , Wereldwinkel, Lidl Smeermaas, Spar Rekem en Carrefour
Market Lanaken.
Deelname aan de FairTradeweek
Open-deurdag in Oxfam Wereldwinkel Lanaken met FairTradehapjes en andere proevertjes, FairTrade
fruitsappen , koffie….
Drankenhandel Willems heeft ook FairTradedranken opgenomen in haar assortiment.
horeca: volgende zaken hebben FT-producten in hun assortiment opgenomen
De Brouwerij en ‘Bien Sogné’ in het Eurotel

Ten derde: Lokale scholen, bedrijven en organisaties gebruiken Fairtradeproducten en helpen de kennis en
betrokkenheid vergroten;
Lanaken:
scholen
- twee scholen : Gemeenteschool Rekem en Basisschool ‘ In de Engelse hof’ behaalden de titel van
FairTradeschool. Deze laatste school behaalde ook nog een FairTrade@schoolaward.
- tijdens de sportdag van de lagere scholen worden FairTradefruitsappen uitgedeeld.
bedrijven: Sappi en garage Beckers verbruiken FairTrade –fruitsappen op de werkvloer.
Fairtrade@Work infoavond voor bedrijven via de ondernemingsclub Lanaken
organisaties:
-

de Gehandicaptenraad Lanaken, Seniorenraad , stuurgroep Lanaken Preventief Gezond , Gezinsraad en
Wereldenraad verbruiken FairTrdeproducten tijdens grote activiteiten en infoavonden.

-

de vrijwilligers van de Wereldwinkel organiseren jaarlijks een volledige FairTradebrunch t.v.v. Broederlijk
Delen.
Werkwinkel Lanaken, Natuurpunt Lanaken, dienst Milieu enz.

Tijdens de kerstmarkt in Rekem ( 2010) schonken de leden van de Wereldenraad FairTradekoffie aan de
bezoekers.
In de OASE, het sociaal restaurant, wordt FairTradekoffie geserveerd en kan men recepties met
FairTradehapjes en -dranken bestellen.
Ten vierde De campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau;
Lanaken: Alle artikels en foto’s van de initiatieven en activiteiten verschenen in de pers zoals:
-

HBVL goednieuwskrant, website ‘Het belang van Lanaken’ , gemeenteblad ( Attent) , plaatselijke
weekkranten, website van de gemeente, OCMW, fairtardegemeenten, flyers, affiches, gemeentelijke
triptieken, KETNET….

Ten Vijfde Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen;
Lanaken: de FairTradetrekkersgroep is samengesteld uit tal van vrijwilligers en ambtenaren die op regelmatige
basis vergaderen , ideeën lanceren, acties en activiteiten uitwerken en evalueren.
Luk Poismans, Veerle Vanspauwen, Marleen Slootmakers, Marijke Nickmans, Bart Hoelbeek, An Bloemen,
Mariel Lormans en Liliane Lambrichts.
Ten zesde Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale
consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.
Lanaken
-

MOS ( milieu op school) is opgenomen in het lessenpakket van de lagere scholen.
Bioweek: op de wekelijkse markt werden bio- appels uitgedeeld samen met flyers en een groentefruitkalender. ( zie bijlage)

_____________________________________________________________________________________
Toekomst Lanaken: naar aanleiding van de uitreiking van de FairTradetitel wordt op alle invalswegen van
Lanaken FairTradeborden geplaatst.
Na de uitreiking van de FairTradetitel is het nog niet gedaan voor de gemeente en haar bewoners maar begint
het pas. FairTradegemeenten heeft een nieuw project bedacht voor de titelhouders onder de noemer: ‘Word 5sterren gemeente!, of breng je burgers in beeld.
1. FairTradeambassadeur; op zoek naar ambassadeurs die FT een warm hart toedragen en nog meer
burgers kunnen bereiken
2. Fairtradefans: leuke actie/evenementen organiseren met burgers die bewust FT kiezen
3. Communicatie: via de media FairTradefans bereiken
4. FairTradestraat: engagement van één straat
5. Bestuur: beleidsmatige ondersteuning blijven afdwingen
U verneemt daar meer over tijdens de volgende acties
We willen ook inzetten op alle scholen zowel op FairTrade als duurzaamheid.

