Bijeenkomst Fairtrade Platform Venray d.d. 7 okt. 2014
aanwezig: Mariet van Hoorn, Ineke Grootemaat, Harrie v.d. Locht, Jeannet Badr, Richard de la
Roy, Yvonne Jeuken, Sjef Pappers, Hennie Jenner, Paul van Lipzig en Piet Kroft
meer dan 10 leden hebben zich afgemeld waaronder Jos Verhagen .
Paul van Lipzig geeft aan de hand van 2 videoproducties informatie eerst over het bedrijf Miko dat
vanuit Turnhout koffie op de markt brengt. 53 % van deze koffie is Fairtrade koffie dat onderdeel is
van een totaal fairtrade concept onder de naam Puro.
In de 2de video werd ingegaan op werkwijze van Puro en met name de voordelen en belangen voor
de koffieplanters.
Vervolgens volgde een open gesprek over werkwijze van Puro en stand van zaken in deze regio,
waar Puro op steeds meer plekken, zowel bedrijven en organisaties als horecagelegenheden
geserveerd wordt.
Puro is met zijn totaal fairtrade concept een voorloper op de markt en vindt langzaam vervolg.
Vervolgens is de stand van zaken besproken
sinds 10 mei zijn er een aantal fairtrade organisaties en bedrijven bijgekomen zoals
Tante jet aan de Maas, Floris, Roelanzia (Ysselsteyn) Deli Rooy, Spiekerbox en reisbureau Vice
Versa. Ook telt de PK kerk het Zonnelied dubbel omdat ze fairtrade kerk is.
Op een aantal markten, zoals de jaarmarkt, de wereldmarkt en in Castenray waren proeverijen
Contacten zijn uitgebreid richting jongeren o.a. Raayland, Jos en Piet gaan hier komende maandag
heen om te kijken of een project rond sociale media met,voor en door jongeren op te zetten is.
De marktkraam wordt , na overleg met een werkgroep, geprofessionaliseerd
en de Fairtrade gemeenteborden zijn bij de entrees van Venray geplaatst.
De werkgroep heeft afspraken gemaakt om in november overleg te voeren met de collega fairtrade
gemeenten in de buurt en gemeenten die mogelijk fairtrade gemeente willen worden. Dat is in ieder
geval met Venlo, Boxmeer en Deurne en mogelijk ook met Horst.
Voor de nabije toekomst staat eerst de fairtrade week centraal, die op 24 oktober in de bibliotheek
wordt geopend door Hans Gilissen bij de informatiestand van fairtrade.
De Handjes verschijnen weer in het straatbeeld, 25 oktober worden weer de nodige raamstickers
aangebracht, er worden landelijk acties gevoerd door de supermarkten o.a. aangekondigd in een
fairtrade actiekrant . Ook heeft het landelijk bureau proof/informatiebags gestuurd om uit te reiken
aan bedrijven of organisaties die al wel bekend zijn met fairtrade maar een extra duwtje in de rug
nodig hebben.
Aanwezigen en niet aanwezigen wordt gevraagd: Als er bedrijven of organisaties zijn met welke
een goed gesprek mogelijk tot resultaat zouden kunnen leiden, de namen van deze door te geven
aan de werkgroep
In dit kader noemt Mariet een aannemer uit Ysselsteyn, gaat Paul kijken in zijn netwerk. Verder
wordt in dit verband genoemd Harrie Eijssen in verband met de Liberation route, Saweco in relatie
tot bedrijven die streekgerechten bieden, bloembinderij Lenders in Sevenum en free design web in
Wanssum.
Na de ervaringen van Mariet, Sjef, Tine en Yvonne van het afgelopen weekend tijdens de
wereldmarkt blijkt dat er duidelijk behoefte is aan uitbreiding die indien nodig voor de bezetting
van de marktkraam kan zorgen. Bovengenoemden hebben te lang zonder vervanging moeten
werken.
De vergadering stelt voor om eerst alle leden van het platform te vragen of zij zich af en toe voor
een paar uur beschikbaar willen stellen. De eerst komende keer is tijdens de fairtrade week op de
koopzondag (26 oktober in de bibliotheek,).
.

Ook het Platform en de werkgroep heeft behoefte aan uitbreiding. Ieder wordt gevraagd rond te
kijken naar mogelijke kandidaten.
Voor uitbreiding van het platform wordt gewezen op Match .
Het voorstel om een advertentie voor uitbreiding van Platform en werkgroep wordt door de
vergadering toegejuicht. Dan moet die advertentie wel heel concreet aangeven wat van
nieuwkomers wordt verwacht. Deze advertentie zou ook in dorps- en wijkbladen geplaatst moeten
worden
(op 3 november gaan Yvonne en Piet naar het dorpsradenoverleg).
Tenslotte wijst Richard nog op de prestatie die Jan Fleurkens met zijn Mongozobier heeft verricht
en meent dat we hier als fairtrade platform extra aandacht aan moeten schenken omdat het een
prachtig uithangbord voor Fairtrade is zeker in Venray.
De datum voor de volgende vergadering is nog niet vastgesteld.
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