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Lintje voor oprichter wereldwinkel
VOORSCHOTEN - Anita van Hoeve-Visser uit Voorschoten is sinds zaterdag 23 oktober Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Zij ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pauline
Bouvy-Koene. Anita stond aan de wieg van Wereldwinkel Voorschoten. Zij was importeur en verkoper bij
Tear Craft, later Goed Werk. Als importeur Adinda is ze nu zelfstandig. Ze had eertijds een verkooppunt
aan huis en was één keer per maand ook op de markt te vinden. In 1994 werd dit de wereldwinkel.
Daaraan is ze nog steeds verbonden.
De bevlogen fair trade voorvechtster is ook al vele jaren actief bij de protestantse gemeente. Daar
organiseert ze onder meer ‘Koken met vluchtelingen’ en ook is ze maatje bij SchuldHulpMaatjes.
Redenen te over voor een huldiging met een Koninklijk Lintje dus.
Lancering bananenstempel
CANADA – In Canada heeft de landelijke fair trade organisatie ‘Fairtrade Canada’ begin deze maand een
stempel gelanceerd om meer bewustzijn te creëren over het lot van arbeiders op bananenplantages. De
stempel, die de vorm van een banaan heeft, bestaat in vijf varianten met elk een andere tekst die op een
niet-fair trade banaan gestempeld kan worden.
De gestempelde boodschappen zijn:
•
•
•
•
•

Sommige arbeiders op niet-fair trade bananenplantages verdienen maar 3 dollar per dag
Biologisch betekent niet altijd fair trade
De meeste arbeiders in de bananenproductie verdienen geen leefbaar loon
Gevaarlijke pesticiden bedreigen het leven van arbeiders op bananenplantages en hun families
Vrouwen op bananenplantages krijgen geen bescherming tegen lastig gevallen worden

Deze boodschappen zullen in november
te lezen zijn op bananen in Vancouver
maar ook op scholen, universiteiten,
bedrijven en gemeenschappen elders in
het land. In Canada zijn 99 procent van
alle verkochte bananen niet fair trade. De
bananenstempel is onderdeel van de fair
trade campagne ‘Behind the Peel’ ofwel,
‘Onder de Schil’. De campagne moet
Canadezen bewuster maken van eerlijke
handel.
Foto: Fairtrade Canada (tekst op banaan: "many banana workers don't earn a living wage")

Fair trade vult etalages
WAALWIJK - Drie etalages van leegstaande winkelpanden in Waalwijk zijn tijdelijk gevuld met foto’s over
eerlijke handel en fair trade producten. Wereldwinkel Waalwijk en de projectgroep Fairtrade Gemeente
Waalwijk hebben voor materiaal gezorgd voor in de etalages. In de tentoonstellingen wordt ook een
verwijzing gedaan naar de wereldwinkel, iets verderop in de Grotestraat. Het etalage-project van VOLOP
Waalwijk sluit aan bij de plannen voor een aantrekkelijker centrum.

Zoektocht naar verhalen
ARNHEM - Wereldwinkel Arnhem is op zoek naar verhalen uit de eerste jaren van de wereldwinkels en
herinneringen aan een bezoek aan een wereldwinkel. Wat weet u nog van de komst van de wereldwinkel
in uw woonplaats? Wat kocht u er ooit of wat kreeg u cadeau? Wie een verhaal wil delen kan dat doen op
www.gelderlandhelpt.nl. De verhalenactie wordt gehouden in het kader van het 50-jarig bestaan van
Wereldwinkel Arnhem dit jaar.
45e verjaardag
VENLO - De Venlose Wereldwinkel bestaat
45 jaar en vierde dat negende lustrum de
laatste zaterdag van oktober met onder
meer een fototentoonstelling. Ook gaf Peter
van Dam, auteur van ‘Wereldverbeteraars’,
een lezing over 50 jaar wereldwinkels.
Fanfaar Trotwaar zorgde voor een muzikale
noot en speelde wereldmuziek.
Foto: Wereldwinkel Venlo. De fototentoonstelling

Stappen en fair trade happen
NIJVERDAL – Onder de noemer ‘Stappen
en fair trade happen’ konden liefhebbers zaterdag 2 november een wandeling maken langs een tiental
bedrijven en organisaties die het mogelijk hebben gemaakt dat Hellendoorn Fair Trade Gemeente is. De
wandeling was de afsluiting van de Fair Trade Week.
Rondje door Nederland
RAALTE/ZEVENAAR/OMMEN – Zilversmid Dambar maakt weer een rondje door Nederland om her en
der in wereldwinkels Silverparty’s te houden. Zo staat hij vrijdagmiddag 15 november in de wereldwinkel
in het Raalte. De vrijdag erna, op 22 november, is Dambar van 11.00 tot 16.00 uur te vinden in
Wereldwinkel Zevenaar. Dinsdag 19 november heeft Wereldwinkel Ommen de eer om de Nepalese smid
te ontvangen.
Foto-expositie in de wereldwinkel
GROENLO - 48 initiatiefrijke Grollenaren zijn tot en met 25 januari te zien in een foto-expositie in
Wereldwinkel Groenlo. Bij de totstandkoming van de expositie kwamen twee dingen mooi samen: de
wens van de wereldwinkel om iets speciaals te doen met de inrichting van de winkel vanwege het 25-jarig
jubileum en de foto’s van de Groenlose fotografe Sjoukje Geelink met het thema 'Trots! Ode aan het
initiatief'. Bij de ‘Grolse koppen’ zijn ook citaten te lezen van de betreffende personen.
De expositie werd zaterdag 26 oktober officieel geopend. In het weekend van 9 en 10 november vierde
de wereldwinkel feest vanwege zijn 25e verjaardag.
COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE
Vooruitgang naar vroeger, maar dan met moderne middelen
column (74) van Hans Beerends
Jan Rotmans, vanaf 2004 hoogleraar transitiekunde, bestudeert de samenhang van diverse
maatschappelijke ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Volgens hem leven we in een
tijd waarin oude tradities, organisatorische modellen en denksystemen worden afgeschaft en nieuwe
economische modellen zich aandienen. Zo pleit hij voor een economische model wat terug gaat naar
kleinschaligheid en menselijke maat en een horizontale organisatie en communicatiestructuur. Niet vanuit
een nostalgisch verlangen naar het vroeger toen alles beter was (ondanks de armoede), maar omdat het
huidige systeem niet meer functioneert.

In zijn laatste boek ‘Omwenteling’ vat hij zijn gedachten nog eens samen. Eens in de zoveel tijd vindt er
een fundamentele diepgaande maatschappelijke verandering plaats. De laatste keer was dat in de 2e
helft van de 19e eeuw, de tijd van de industriële revolutie, de modernisering, de opkomst van de
burgerij na de Franse revolutie en de aanzet tot parlementaire democratie. De instituties,
organisatorische modellen en overlegsystemen die toen opgezet werden, functioneerden redelijk tot de
jaren tachtig van de vorige eeuw maar daarna trad er een verstarring op die belemmerend werkt op
economische en persoonlijke ontplooiing.
Er ontstond een systeemwereld waarin managers, technocraten de dienst uitmaken via controle en
beheersing, een wereld die haaks staat op de leefwereld van professionals en burgers die juist ruimte en
vertrouwen nodig hebben. De wereld van Wantrouwen versus de wereld van Vertrouwen. Regelzucht
versus Ruimte. Kille Rationaliteit versus Emotie. Systeem versus Mens. Kortom, de systeemwaarden
prevaleren boven de menswaarden.
We kunnen nu via nieuwe technologieën een beter systeem ontwikkelen. Een aantal centraal geleide
organisaties zijn overbodig geworden. We betrekken informatie via Wikipedia, verkrijgen muziek en
kunnen lezingen en colleges bijwonen via YouTube, een taxi bestellen via Uber, en via 3D printers
kunnen we steeds meer zelf produceren. En deze ontwikkeling staat nog maar aan het begin. We gaan
van massaproductie tot productie door de massa en van bezit naar gebruik.
Deze onafwendbare transitie zal angst en verzet veroorzaken, tal van beroepen met name in de
middensector zullen verdwijnen maar nadelen kunnen opgevangen worden door voorzieningen
waaronder het basisloon. Voor de lange termijn – zeg tien jaar – is Rotmans optimistisch. Voor mijn
gevoel soms te optimistisch. Hij erkent de kapitalistische ontwikkeling van de als deeleconomie begonnen
taxi Uber maar verwacht dat dit van tijdelijke aard is. Internet, het digitale netwerk bij uitstek, is tot zijn
spijt in handen gevallen van Google, Facebook, Apple en Amazone. “We moeten middels een waakzame
overheid voorkomen”, zo schrijft hij, “dat deze en andere consortia een monopolypositie verwerven”.
– Rotmans visie is een samenballing van verlangens die al decennia leven –
Het verhaal van Rotmans is gebaseerd op gefundeerd wetenschappelijk onderzoek (zie zijn lezingen op
YouTube). De wens te komen tot een menselijke maat leeft echter al veel langer. De provo’s in de jaren
zestig riepen “weg met de verslaafde consument”. Sociale bewegingen in de jaren zeventig dweepten
met basisdemocratie en platte organisatiemodellen en de Britse econoom Schumacher schreef in 1973
de bestseller Small is Beautiful. Boeken van Farid Tabarki, Paul Mason, Tine Hens en Rutger Bregman
van de laatste vijf jaar omhelzen vergelijkbare ideeën. Rotmans, met zijn activistische gedrevenheid, zijn
ontelbare lezingen, artikelen en boeken zal echter ontegenzeggelijk het meeste bijdragen aan het
ontstaan van de nieuwe op menselijke maat gesneden economische modellen.
Hans Beerends hansbeerends@planet.nl
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