
Den Haag ook komende twee jaar Fairtrade
Gemeente
Den Haag mag weer twee jaar lang de titel Fairtrade Gemeente dragen. De in 2015

toegekende titel is herbevestigd door de Fairtrade Gemeente jury. Volgens de jury

draagt de stad de titel met veel trots en is er aan alle criteria voldaan. Daarnaast is

de jury erg enthousiast over het verbreden van de fairtrade campagne met

eerlijke mode. Wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller: “Dit is een mooie

erkenning van de continue inzet van Den Haag op duurzaam en eerlijk. We

zullen de titel ook de komende 2 jaar weer met trots voeren.”

Lag in 2015 de nadruk vooral op het spotten van fairtrade producten in de stad bij winkels,

horeca, bedrijven, organisaties en instellingen, in 2016 heeft Fairtrade Den Haag, een

werkgroep bestaande uit enthousiaste vrijwilligers en medewerkers van stichting Duurzaam

Den Haag, zich vooral gericht op het onder de aandacht brengen van fairtrade op evenementen

en activiteiten in de stad.

Zo was Fairtrade Den Haag aanwezig tijdens de events Haagse Energiebeurs, film- en

debatfestival Movie that Matter en de Haagse Dag van de Aarde.

Is er in 2016 permanente aandacht gekomen voor fairtrade in het loket van Duurzaam Den

Haag in de Centrale Bibliotheek.

En heeft de Fairtrade Den Haag tijdens de Sustainable Fashion Week in oktober eerlijke

mode onder de aandacht gebracht met diverse activiteiten zoals een pasavond met duurzame

lingerie en rondleidingen langs eerlijke modewinkels in de stad.

Voorzitter Fairtrade Den Haag Karen Kammeraat: “We hebben in 2016 veel mensen ontmoet

die fairtrade een warm hart toedragen. Mede dankzij hen hebben  we deze verlenging gehaald

en daar zijn we héél blij mee!”

 

Fairtrade Gemeente ben je niet ‘voor het leven’



Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de

handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame

toekomst. Duurzaam Den Haag zet zich samen met Faitrade Den Haag in voor eerlijke

handel en een duurzame toekomst. Dankzij deze inzet heeft wethouder Duurzaamheid Joris

Wijsmuller in oktober 2015 namens de stad de titel Fairtrade Gemeente ontvangen. Deze titel

ontvangt Den Haag echter niet ‘voor het leven’. De stad moet blijven investeren.

Versterk de werkgroep

Fairtrade Den Haag zoekt nog ambassadeurs en campagne-voerders! Mail

naar fairtrade@duurzaamdenhaag.nl voor meer informatie. 

Bezoek ook: www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade en http://www.fairtradegemeenten.nl/

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Amber van der Lans, projectleider

Duurzaam Den Haag: tel. 0637709605,  

e-mail: amber@duurzaamdenhaag.nl

Onderstaande foto's kunnen gebruikt worden.
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van
initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en
ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten
waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
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zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd
de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met
elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en
bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach
Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners
en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een
andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen
als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en
hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te
gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!
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