Waar kan ik fairtradeproducten kopen in Avelgem?

Deze bedrijven, organisaties
en scholen engageren zich
Bedrijven
•

Zakenkantoor Degroote

•

Notariaat Bultereys

Winkels

Aldi | Doorniksesteenweg 165, Avelgem
Koffie, wijn

Colruyt | Doorniksesteenweg 272, Avelgem
Koffie, fruitsap, suiker, chocolade, bananen, roomijs...

GB - Carrefour | Kortrijkstraat 38, Avelgem
Koffie, thee, fruitsap, suiker, chocolade, roomijs...

Wij kiezen
voor eerlijke
handel!

Oxfam-Wereldwinkel | Doorniksesteenweg 185,
Avelgem
Wijn, koffie, thee, wereldkeuken, ontbijtproducten, snoep...

Organisaties

Spar | Brugstraat 5, Kerkhove

•

OKRA

Bierhalle Demeyer | Langestraat 20, Avelgem

•

Bijzondere Buurt Het Ganzenhof

•

Kerdavo Avelgem

•

OVM Avelgem

•

Curieus Avelgem

•

Groep Ubuntu

Scholen
•

GO! Atheneum Avelgem

•

Sint-Jan Berchmanscollege

•

Sint-Jan Berchmans Basisschool Avelgem

•

Sint-Jan Berchmans Basisschool Outrijve
en Kerkhove

Suikerklontjes, roomijs

Koffie, fruitsap

Horeca

@Bothino | Oudenaardsesteenweg 2, Avelgem
Biosoep, biobier, fairtradewijn

Café Volle Maan | Stationsstraat 8, Avelgem
Koffie, rum

Lokale producenten

De Bouvriehoeve | Bouvriestraat 11, Bossuit
Hertenvlees, runds- en kalfsvlees, lamsvlees

Bioboerderij Het Ganzenhof | Bosstraat 2,
Avelgem
Artisanaal brood, biologische groenten en fruit, confituren...

De Hakboer | Bosstraat 86, Avelgem
Biogroenten en -fruit

Ben jij ook
fairtradefan*?

En ji

j?

Johan Vandendriessche | Blauwe Poortstraat 15,
Waarmaarde

Registreer je via www.
fairtradegemeenten.be/avelgem

Aardappelen

* Je verbruikt of koopt minstens 4 keer per jaar
fairtradeproducten.

Wat is fairtrade?
Fairtrade (eerljike handel) is een
handelssysteem dat benadeelde producenten,
voornamelijk uit het Zuiden, de kans geeft op
duurzame ontwikkeling. Dankzij eerlijke
handel kunnen zij een menswaardig bestaan
opbouwen voor zichzelf en voor hun familie.
Eén van de belangrijkste principes van
eerlijke handel is dat de producent
een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.
Maar het gaat verder dan dat: eerlijke
handel garandeert een reeks goede
handelsvoorwaarden, respect voor de
rechten van de werknemer en het milieu, een
betere markttoegang en een versterking van
producentenorganisaties en hun netwerken.
Eerlijke handel geeft je als consument de
kans om een verantwoorde en waardevolle
keuze te maken die voor producenten uit het
Zuiden echt een verschil maakt.

Avelgem meent het!
Het gemeentebestuur steunt en promoot
FAIRTRADE. Zelf engageert het bestuur zich
door het gebruik van fairtradekoffie, -thee en
-fruitsap.
Ook een aantal scholen, winkels,
horecazaken, bedrijven en organisaties
engageert zich. Je kan bij een aantal
handelaars terecht voor lokaal geproduceerde
duurzame voeding. Lokale producten die
op duurzame wijze worden geproduceerd
zijn immers evengoed FAIRTRADE: het
zijn gezonde, verse producten die zoveel
mogelijk worden verkocht in de streek waar
ze geproduceerd zijn. Dit bespaart op vervoer
en dus op CO2-uitstoot.

Zijn fairtradeproducten
altijd duurder?

Over het algemeen wordt aangenomen
dat eerlijke producten momenteel soms
nog iets duurder zijn dan hun klassieke
tegenhangers. De meest ‘populaire’
fairtradeproducten, zoals vruchtensappen,
bananen en koffie, verschillen bijna niet
meer in prijs tegenover de klassieke
merken.

Is fairtrade meer dan koffie
en bananen?

Uiteraard! Er zijn meer dan 100 eerlijke
voedingsproducten op de Belgische
markt: wijn, fruit, honing, ijs, rijst...
Bovendien beperkt eerljike handel zich
niet tot voeding. Er is ook een steeds
ruimer aanbod aan artisanale producten,
cosmetica, bloemen, kleding uit katoen...

Wat is het verschil tussen
fairtrade en bio?

Bioproducten voldoen aan strengere
ecologische eisen dan eerlijke producten.
Maar er is wel een nauwe band tussen
de twee aangezien eerlijke handel
duurzame ontwikkeling beoogt op sociaal,
economisch en ecologisch vlak.

Wil je ook een fairtradebedrijf,
-school of -organisatie worden?
Verkoop je ook
fairtradeproducten en/of
producten van lokale duurzame
landbouw?
Wil je ook deel uitmaken van de
fairtradetrekkersgroep?

Laat dan van je horen!
Meer informatie?
Contactpersoon
Liesbeth Detavernier
Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
056 65 30 30
liesbeth.detavernier@avelgem.be
Websites
www.avelgem.be
www.fairtradegemeenten.be
www.oxfam.be
www.fairtrade.be
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