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Burgemeester Krikke ontvangt boeket eerlijke
bloemen
Den Haag, 23 mei - De werkgroep Fairtrade Den Haag overhandigde

dinsdagavond in het stadhuis een boeket eerlijke bloemen aan burgemeester

Pauline Krikke, samen met de lijst van eerlijke bloemisten in de stad. Deze lijst is

gemaakt in het kader van de Fairtrade Week, die begin mei plaatsvond, met als

thema Celebration. Den Haag mag zich sinds oktober 2015 officieel Fairtrade

Gemeente noemen.

Amber van der Lans, projectleider Duurzaam Den Haag/ werkgroep: 'Van een eerlijke bos

bloemen wordt echt iedereen vrolijk: de gever, ontvanger, natuur en mens. Je draagt bij aan

onder andere biologische teelt, betere werkomstandigheden, verantwoorde

bewerkingsprocessen en een duurzame verwerking.'

Lijst van Eerlijke Bloemisten in Den Haag

Bij een feestje hoort natuurlijk een mooie bos, eerlijke bloemen. Maar waar kan je deze in de

stad kopen? De werkgroep Fairtrade Den Haag zocht het uit en komt met de Lijst van Eerlijke

Bloemisten in Den Haag. Bekijk de lijst! Deze is samengesteld aan de hand van de Eerlijke

Bloemengids en de Barometer Duurzame Bloemist.

Fairtrade Den Haag: samen bouwen aan een duurzame toekomst

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. Een lokaal, biologisch boeket uit bijvoorbeeld het Westland of Bollenstreek is

natuurlijk ook prima.

 

Stichting Duurzaam Den Haag zet zich samen met Fairtrade Den Haag, een werkgroep met

enthousiaste vrijwilligers, in voor eerlijke handel en een duurzame toekomst. Dankzij deze

inzet mag Den Haag zich sinds 24 oktober 2015 officieel Fairtrade Gemeente noemen. Deze titel

geeft aan dat de lokale overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners samen

zorgen voor meer eerlijke handel in de stad.

http://duurzaamdenhaag.nl/eerlijke-bloemen


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

Meer info: www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade

------------------------------------------------------

Voor meer informatie: Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, 06-

46074434, anouk@duurzaamdenhaag.nl; www.duurzaamdenhaag.nl

Fotocredit: Burgemeester Krikke ontvangt van de werkgroep Fairtrade Den Haag een bos

eerlijke bloemen. Van links naar rechts: Rinus Dickhoff, Wereldwinkel Scheveningen, Pauline

Krikke, Amber van der Lans, projectleider Duurzaam Den Haag en Arjan Massing, gemeente

Den Haag

http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/246916
http://duurzaamdenhaag.pr.co/images/248389
http://duurzaamdenhaag.nl/projecten/fairtrade


waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen,
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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