
Het is gelukt: Den Haag is Fairtrade Gemeente

Den Haag - Wethouder JorisWijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en
Cultuur) ontvangt namens de stad Den Haag de titel Fairtrade Gemeente tijdens deaftrap
van de Landelijke Fairtrade Week op zaterdag 24 oktober in de New WorldCampus. In
een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en lokaleoverheid samen
voor eerlijke handel.

Het bevorderen van eerlijke handel en duurzaamheid past bij Den Haag als internationale stad
voor vrede en recht. Daarom besloot wethouder Wijsmuller vorig jaar de uitdaging aan te gaan
om van Den Haag een Fairtrade Gemeente te maken.

Een enthousiaste werkgroep van vrijwilligers heeft een jaar lang gebikkeld om Fairtrade op de
kaart te zetten. Ondernemers, bewoners en gemeente zijn enthousiast gemaakt om Fairtrade
producten te gebruiken of te verkopen. Zoals koffie en thee.

Dat is gelukt! Nog nooit verkochten zoveel winkels en horecagelegenheden eerlijke producten,
zoals de Eetkamer in Scheveningen.  En in alle panden van de gemeente, zoals in het
stadhuis en in de stadsdeelkantoren, wordt nu Fairtrade koffie en thee geschonken.

Faitrade Den Haag-Feest
De titel Fairtrade Gemeente vieren we samen met alle bewoners op zaterdag 24 oktober in de
New World Campus. Op het programma staan o.a. een debat met filosoof Wouter Mensink, de
lancering van Eerlijk Winkelroute van Den Haag en een heerlijke wijnproeverij. Bewoners
kunnen zich aanmelden via www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade.

Landelijke Fairtradeweek
Van 24 oktober t/m 1november vindt de Landelijke Fairtrade Week plaats. Tijdens deze
landelijke campagneweekwordt het belang van eerlijke handel door veel supermarkten,
Wereldwinkels,bedrijven en vrijwilligers onder de aandacht gebracht. Dankzij Fairtrade kunnen
miljoenen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden werken aan een beteretoekomst.

Noot voor de redactie(niet voor publicatie)
Wethouder Wijsmuller neemt de titel Fairtrade Gemeente in ontvangst namens degemeente



Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dezeuitreiking. Na de
uitreiking zal wethouder Wijsmuller beschikbaar zijn voorinterviews.

Datum: Zaterdag 24 oktober
Aanvang: 15:30 uur
Plaats: New World Campus, Spaarneplein 2 Den Haag
Info: www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Anouk Dehue vanDuurzaam Den Haag via 06-
23 11 67 44 of via anouk@duurzaamdenhaag.nl
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OVER DUURZAAM DEN HAAG

Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum bundelen hun krachten. Eind 2015 staat er een nieuwe
organisatie gericht op het organiseren van zo veel mogelijk Haagse Krach(ten). Zodat we met veel verschillende

Location based services have further evolved into GPS fencing as can be seen in ACME's
new mobile version of the service.

Industry information

GPS Fencing
The technology that enables this fundamentally new approach is called GPS fencing and is
anything that uses a virtual perimeter for a real-world geographic area. An often quoted
example is child location services, which can notify parents if a child leaves a designated area.

Progress increasingly faster
With the way everybody these days has a smart phone and GPS enabled devices it's no
surprise that new services will be launched that leverage this technology. One of the many
ways in which historically there has not been an adequate offering is GPS enabled discovery
and notifications. Only recently have some of the players such as startup X or boring corporate
Y been making some progress in this field.
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groepen uit de stad duurzaam aan de slag gaan en zichtbaar resultaat boeken op het gebied van energie en
duurzaamheid in Den Haag.
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