
Wat is fair trade?

Fair trade is handel met achtergestelde producenten uit ont-
wikkelingslanden. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening 
gehouden met de productiekosten, de sociale duurzaamheid en 
de milieukosten. Het ijvert voor een menswaardig bestaan voor 
iedereen, nu en in de toekomst. In Hasselt kiezen we ook voor ac-
tieve samenwerking met onze eigen boeren. Ook hun kwaliteits-
producten verdienen een betere verloning en meer bekendheid.

 

Fairtradeproducten kopen:

Oxfam-Wereldwinkels 

Dorpsstraat 31 in Hasselt
www.oww.be/hasselt
Sint-Maartenplein 48 in Stevoort
www.oww.be/stevoort

Ook in steeds meer grootwarenhuizen,  winkels, scholen, horecaza-
ken,... vind je deze producten!

Voor een volledig overzicht, surf je naar:
www.hasseltisverkocht.be

Verse boerenproducten kopen:

1. De Wroeter
Dag- en arbeidscentrum De Wroeter verkoopt 
op de markt een hele waaier aan bioproducten. 
Je kan er ook via het internet bestellen.

www.hartenboer.be

2. De Hasseltse Voedselteams
Voedselteams organiseren verbanden tussen 
solidaire gezinnen en duurzame, kleinschalige 
land- en tuinbouwers. Je kan er ook producten
van de Wereldwinkels bestellen. 

    
www.voedselteams.be

3. Hasseltse hoeveproducenten
Een tiental Hasseltse boerderijen doen aan
hoeveverkoop.
  

www.hasseltisverkocht.be

4. Veeakker
Vlees uit duurzame productie, onder meer van de 
dieren van Natuurpunt, maar ook enkele 
Hasseltse boerderijen.

 
www.veeakker.be 

Criterium 1: 
De stad Hasselt ondersteunt actief de campagne. 
Ze stelt ambtenaren ter beschikking en gebruikt 
zelf fairtradeproducten. Op 14 mei 2006 behaalde 
Hasselt de titel van FairtradeGemeente.

Criterium 2: 
Winkels en horeca verkopen eerlijke producten. 
Hasseltse winkels en horecazaken bieden fair-
tradeproducten aan.  Je herkent ze aan het logo 
“Hasselt (h)eerlijke Stad”.

Criterium 3: 
Scholen, bedrijven, organisaties promoten fair 
trade. Zij maken hun publiek vertrouwd met fair 
trade en verbruiken de producten.  Ze communice-
ren met het logo “Hasselt (h)eerlijke Stad”.

Criterium 4: 
De campagne krijgt voldoende media-aandacht. We 
proberen zoveel mogelijk Hasselaren te informeren 
over wat FairtradeGemeente  betekent en doen dat 
ook via de pers en de media.

Criterium 5: 
er is een trekkersgroep actief. Vertegenwoordi-
gers van de Wereldwinkel, Vredeseilanden, de 
stad Hasselt,  het onderwijs, de Hasseltse boeren, 
de horeca,... werken samen de campagne uit.

Criterium 6: 
een nieuw initiatief rond duurzaam produceren en 
consumeren. De trekkersgroep neemt initiatieven 
en organiseert activiteiten ter ondersteuning en 
promotie van duurzame, familiale landbouw in 
Noord en Zuid.

Foto: Karel Hemerijckx, 
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WAArVOOr StAAt FAir trADe?

Handel

• Stabiele minimumprijs
• Fair trade premie
• Handelsafspraken over een lange termijn
 • Voorfinanciering van de productie

Sociaal

• Werkomstandigheden
• Gemeenschapsprojecten
• Democratisering
• Discriminatie bannen
• Geen kinderarbeid

milieu

• Lijst van verboden chemische producten
• Milieuvriendelijke landbouwmethoden
• Stimuleren biolandbouw
• Verbod op GMO’s*
    (genetisch gemanipuleerde gewassen)



FairtradeGemeente Hasselt:

Op 14 mei 2006 behaalde Hasselt de titel van 
FairTradeGemeente.

Onze stad én haar inwoners dragen eerlijke 
handel een warm hart toe én maken er ook ef-
fectief werk van. 

De plaatsen waar je in Hasselt fairtrade- en 
hoeveproducten kunt kopen, herken je o.m. 
aan het logo “Hasselt (h)Eerlijke Stad”.

online: www.hasseltisverkocht.be 

Garandeert

Voor de consument is Max Havelaar dé garantie dat 

producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun kwa-

liteitsproducten. Zo kunnen ze hun levens- en wer-

komstandigheden verbeteren en investeren in de 

toekomst: scholen bouwen, efficiënter produceren, 

sparen voor gezondheidszorg of gewoon voor hun 

oude dag.

Verenigt

Het gaat zowel om democratische coöperaties van 

kleinschalige boeren, als plantage- en fabrieksarbei-

ders. Het is hun garantie op een legaal minimumloon 

en syndicale vrijheid. Het is ook het respect voor 

menswaardige werkomstandigheden, het verbod op 

kinderarbeid, op gedwongen arbeid en op alle vor-

men van discriminatie.

Beschermt

Zowel de mens als zijn omgeving worden beschermd. 

Dit door het gebruik van chemische meststoffen te 

verminderen en zelfs te bannen, het water te be-

schermen, en erosie en ontbossing tegen te gaan. 

Daarom vindt u meer en meer fairtradeproducten die 

eveneens voldoen aan de criteria van de biologische 

landbouw.

De organisaties achter FairtradeGemeente Hasselt.

Vredeseilanden
Promoot duurzame landbouw en voedselzekerheid in Noord en 
Zuid. Het werkt in het Zuiden samen met lokale organisaties die 
de landbouwbevolking bijstaan en helpen in hun ontwikkeling.
www.vredeseilanden.be

Oxfam-Wereldwinkels
Verkoopt als vrijwilligersorganisatie al meer dan dertig jaar pro-
ducten uit de eerlijke handel. De jongste tijd vind je ook steeds 
meer producten van Oxfam Fairtrade in de supermarkt.
www.oww.be/hasselt en www.oww.be/stevoort

max Havelaar
Geeft een keurmerk aan producten die gemaakt zijn volgens de 
principes van de eerlijke handel of Fair Trade. Er zijn nu al meer 
dan 100 merken die het label van Max Havelaar dragen.
www.maxhavelaar.be

FairtradeGemeente Hasselt
De stad Hasselt is een belangrijke en evenwaardige partner. Zo 
informeert zij o.m. de bevolking over de campagne en stelt ze 
ambtenaren en budgetten ter beschikking.
www.hasselt.be

met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

FAir trADe eN Je eteN SmAAkt Beter

FairTradeGemeente Hasselt ijvert voor faire prijzen 
voor de producten van kleine boeren of familiale land-
bouwbedrijven, hier en in het Zuiden. Fairtrade- en 
hoeveproducten kopen is een aangename, gewone 
en gemakkelijke manier om iets ten goede te veran-
deren in de wereld.

meer informatie of andere vragen?
www.hasseltisverkocht.be
trekkershasselt@hotmail.com
Ingeborg Debock (stad Hasselt) tel:  011/23 94 98

in samenwerking met: 
Dpt PHL Arts and Architecture, blids.be
Vormgeving: 
brusselslof.be

Fairtradeproducten herken je aan dit logo


