
Spot jij fairtrade in Den Haag?
Wethouder Joris Wijsmuller (duurzaamheid) lanceerde bij de Hema aan de Grote Marktstraat
de actie Spot jij fairtrade in Den Haag? Wijsmuller: ‘Volgens mij worden in Den Haag al veel
fairtrade producten gebruikt, maar we hebben er de afgelopen maanden nog niet genoeg
kunnen vinden. Daarom roep ik iedereen op om  fairtrade te spotten en ze via social media te
laten zien. Want alleen als we voldoende fairtrade winkels, horeca, bedrijven en instellingen
die fairtrade producten verkopen of gebruiken hebben gespot, maakt Den Haag kans op de
titel Fairtrade Gemeente.’

Den Haag wil eerlijke handel stimuleren en Fairtrade Gemeente worden. Help ons fairtrade
spotten en win een fairtrade pakket! #fairtrade070

Na de lancering van de actie marcheerde het koopleger van StoereVrouwen, gekleed in
legergroene outfits, roze pumps en met roze baretten op het hoofd, door de winkelstraten in
het centrum om daar het shoppend publiek én winkeliers te inspireren tot wereldverbeterend
winkelen en inkopen.

Fairtrade Gemeente

In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en de lokale overheid samen voor een eerlijke handel. Hoe meer er wordt
gekozen voor fairtrade, hoe beter voor mens en milieu. Den Haag wil in 2015 Fairtrade
Gemeente worden. Om de titel fairtrade te verwerven moet een gemeente voldoen aan een
aantal criteria. Een daarvan is dat er in de plaatselijke winkels en horeca voldoende eerlijke
producten worden verkocht.

Onderzoek

Studenten Bedrijfskunde van de Haagse Hogeschool hebben begin 2015 geïnventariseerd
wat er in Den Haag al wordt gedaan op het gebied van fairtrade. In sommige categorieën
scoort Den Haag ruim voldoende, in een aantal categorieën nog niet. Daarom is de actie Spot
jij fairtrade in Den Haag? gestart. Wethouder Wijsmuller gaf het goede voorbeeld en spotte het
duurzame aanbod van de Hema.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

De uitleg van de actie staat in bijgevoegde flyer en op www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade.



OVER DUURZAAM DEN HAAG

Mensen maken de stad, maar ze laten ook sporen na die de stad beschadigen. Duurzaam Den Haag wil de stad
juist verbeteren, zodat mensen er graag blijven wonen, werken en recreëren. Duurzaam Den Haag initieert,
faciliteert en realiseert projecten die bijdragen aan duurzaamheid in Den Haag. Dit alles in samenwerking met
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Duurzaam Den Haag richt zich vooral op energie
besparen & opwekken, duurzaam vervoer, stadslandbouw en het verduurzamen van evenementen.

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum bundelen hun krachten. Na de zomer van 2015 staat er een
nieuwe organisatie gericht op het organiseren van zo veel mogelijk Haagse Krach(ten). Zodat we met veel
verschillende groepen uit de stad duurzaam aan de slag gaan en zichtbaar resultaat boeken op het gebied van
energie en duurzaamheid in Den Haag.

Heeft u vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Marina Hagendoorn van de
Werkgroep Fairtrade Den Haag via 06-52477107 en fairtrade@duurzaamdenhaag.nl.
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