
Den Haag is FairtradeGemeente
De Hofstad is de 59e Fairtrade Gemeente van Nederland

DEN HAAG - Den Haag mag zich sinds vandaag Fairtrade Gemeentenoemen. Peter
D’Angremond, directeur Stichting Max Havelaar, overhandigde in het New WorldCampus
gebouw in Den Haag deze eervolle titel aan Joris Wijsmuller, wethouderDuurzaamheid
van Den Haag. De stad verdient de titel omdat binnen één jaar ruim160 winkels, horeca,
bedrijven en organisaties verschillende Fairtradeproducten zijn gaan verkopen of
aanbieden. ZoalsHumanity House, Villa La Luz , Omniversum, Exki, Hotel Sebel, De
Theetuin,Aegon, Rabobank en de stadsdeelkantoren van de gemeente.

 

Fairtrade Gemeente Den HaagHet bevorderen van eerlijke handelen duurzaamheid past bij
Den Haag als internationale stad voor vrede en recht.Daarom ging wethouder Joris Wijsmuller
vorig jaar tijdens de titeluitreikingaan Fairtrade Amsterdam de uitdaging aan om binnen een
jaar de titel FairtradeDen Haag te behalen.

Dat is gelukt dankzij eenenthousiaste werkgroep van vrijwilliger die een jaar lang hebben
gebikkeld omFairtrade in Den Haag op de kaart te zetten. (Quote wethouder Joris)

Over Fairtrade GemeenteDe titel Fairtrade Gemeente geeftaan dat een lokale overheid,
winkels, bedrijven, horeca, organisaties eninwoners samen zorgen voor meer eerlijke handel.
Een onafhankelijke jury oordeeltof gemeenten voldoen aan zes campagnecriteria. Dankzij
Fairtrade kunnen miljoenen boeren enarbeiders in ontwikkelingslanden werken aan een betere
toekomst.

Den Haag is de 59e FairtradeGemeente van Nederland. Wereldwijd zijn er meer dan 1.730
Fairtrade Gemeenten.
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-----------Noot voor de redactie
Voor meer informatie:
- www.duurzaamdenhaag.nl/fairtrade
- KernteamFairtrade Den Haag: Marina Hagendoorn, fairtrade@duurzaamdenhaag.nl, 06-
52477107
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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
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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