
Help mee om de weegschaal naar de goede kant door te laten slaan
Kom vandaag langs en speel mee met een van de 
leuke balspelletjes en maak kans op een reep 
Tony’s Chocolony.
  
Tot ziens (in onze kraam)!
Werkgroep Fairtrade Gemeente Noardeast-Fryslân

In  de komende maanden zullen wij ons op diverse plekken manifesteren 
om onze missie met u te delen. Voor exacte data en 
plaatsen volg ons op Faceook.

Onze missie is het creëren en faciliteren van een beweging van burgers die 
bijdraagt aan de bevordering van eerlijke handel en duurzame productie, 
met als resultaat een rechtvaardig inkomen uit werk voor boeren, arbeiders 
en producenten in ontwikkelingslanden, waarmee ze in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
In een Fairtrade Gemeente is een werkgroep van vrijwilligers actief welke 
zich inzet om aandacht te vragen voor Eerlijke Handel. Iedereen kan een 
bijdrage leveren aan een eerlijke wereld. Kleine en grote acties; want hoe 
groot of klein jouw actie ook lijkt…..alleen samen maken we het verschil! 
Vrijwilligers, bewuste consumenten, fairtrade en duurzame ondernemers, 
winkeliers, wethouders, ambtenaren iedereen is welkom en kan op zijn of 
haar eigen manier meedoen met onze campagne. Kom samen met ons in 
actie en maak het verschil!

WOENSDAG 11 MEI OP DE MARKT IN DOKKUM
Wij vragen aandacht voor Fairtrade vanuit de vraag “hoe fair(trade) bent 
U?”. Dit doen we door in onze kraam een veelheid van fairtrade artikelen 
te presenteren. U zult versteld staan wat er meer is dan de overbekende 
koffie, thee, rietsuiker en dergelijke. Denk eens aan textiel, zilver, aardewerk, 
biologische en lokale producten.
 

Fairtrade Gemeente campagne 

noardeast-fryslân

7 t/m 15mei
FAIRTRADE WEEK

www.facebook.com/fairtradenoardeastfryslan

De 10 beste teksten maken kans 
op een kadobon van 30 euro, 
te besteden bij fairtrade 
bedrijf De Nije Warf 
in Walterwâld! 

Hoe doe je mee? 
1. 
Vul de tekstballonnen in met 
een tekst die aansprekend is en 
over eerlijke handel en 
fairtrade gaat.

2. 
Maak er een leuke foto van en 
plaats deze op onze 
facebookpagina: 
https://www.facebook.com/-
FairtradeDantumadiel, voor 16 
mei 2022. Vermeld hierbij je 
naam en je contactgegevens. 

3. 
De jury beoordeelt de teksten en 
maakt in de week van 16- 21 mei 
de winnaars bekend. 

Wij wensen je veel succes! 

Team Fairtrade Dantumadiel 

De 10 beste teksten maken kans 
op een kadobon van 30 euro, 
te besteden bij fairtrade 
bedrijf De Nije Warf 
in Walterwâld! 

Hoe doe je mee? 
1. 
Vul de tekstballonnen in met 
een tekst die aansprekend is en 
over eerlijke handel en 
fairtrade gaat.

2. 
Maak er een leuke foto van en 
plaats deze op onze 
facebookpagina: 
https://www.facebook.com/-
FairtradeDantumadiel, voor 16 
mei 2022. Vermeld hierbij je 
naam en je contactgegevens. 

3. 
De jury beoordeelt de teksten en 
maakt in de week van 16- 21 mei 
de winnaars bekend. 

Wij wensen je veel succes! 

Team Fairtrade Dantumadiel 

DANTUMADIEL

7 t/m 15 mei 2022

DE 10 BESTE TEKSTEN MAKEN KANS
OP EEN KADOBON VAN 30 EURO,
TE BESTEDEN BIJ GRAND CAFÉ 
DE NIJE WARF IN WALTERWÂLD!

HOE DOE JE MEE?

1. WINNIE EN WIBO PRATEN 
OVER FAIRTRADE PRODUCTEN.
VUL BEIDE TEKSTBALLONNEN 
IN MET TEKST DIE GAAT OVER 
FAIRTRADE,OFTEWEL EERLIJKE 
HANDEL. 

2. MAAK ER EEN LEUKE FOTO VAN 
EN PLAATS DEZE  VÓÓR 16 MEI 
OP ONZE FACEBOOKPAGINA. 
VERMELD HIERBIJ WEL JE 
CONTACTGEGEVENS! 

3. DE JURY BEOORDEELT DE  
TEKSTEN EN MAAKT IN DE 
WEEK VAN 16-21 MEI DE  
WINNAARS BEKEND.

WIJ WENSEN JE VEEL SUCCES!

TEAM FAIRTRADE DANTUMADIEL

www.facebook.com/FairtradeDantumadiel


