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Openingstijden steeds ruimer
NEDERLAND - Het rijtje aan wereldwinkels dat weer open gaat
wordt steeds langer. In de loop van de maand mei hebben onder
meer Wereldwinkel Eefde, Goor, Oudewater, Ommen, OudBeijerland, Heino, Oegstgeest en Eerbeek de deuren weer
geopend. De openingstijden zijn nog steeds beperkt maar lijken al
wel her en der wat uitgebreider te worden. Zo zijn Eefde en OudBeijerland dinsdag tot en met zaterdag een aantal uren geopend.
Wereldwinkel Ommen is elke middag geopend en Wereldwinkel
Oudewater opent vier dagen per week een paar uur. In Eerbeek
is de wereldwinkel nog wat voorzichtiger met openingstijden op
donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
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Enthousiasme over opening
OUDEWATER – En hoe bevalt dat om weer open te zijn? Marga Smits van Wereldwinkel Oudewater is
enthousiast: “Sinds een paar weken zijn we weer open, vier dagen per week een aantal uur. Onze
klanten zijn hier heel blij mee, merken we! En wij ook trouwens. Het is fijn om als vrijwilliger in onze
mooie winkel te werken!”
Behalve de opening heeft Wereldwinkel Oudewater ook ander goed nieuws. “Eén van onze vrijwilligers
van het eerste uur, Nel Mulder, mocht van de burgemeester een lintje ontvangen. Dat is zeer verdiend.
Wij zijn erg trots op haar!”, aldus Marga.
Geldpotjes voor producenten
INTERNATIONAAL – Fairtrade International (Bonn) zet 3,1 miljoen euro in om fair trade producenten te
helpen de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat kondigde de internationale fair trade
organisatie aan op World Fair Trade Day op 9 mei. Het geld wordt verspreid via twee fondsen die in het
leven zijn geroepen: het ‘Fairtrade Producer Relief Fund’ en het ‘Fairtrade Producer Resilience Fund’.
Het Relief Fund maakt 2,1 miljoen euro beschikbaar om op korte termijn verlichting te bieden aan
producentorganisaties. Met het geld kunnen zij bijvoorbeeld beschermende materialen of medicijnen
bekostigen of loon betalen aan werknemers die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn.
Het tweede fonds, het Resilience Fund, is bedoeld voor lange termijn investeringen als de producenten
hun leven na COVID-19 weer op gaan bouwen.
Het geld voor de fondsen werd bijeen gebracht door fair trade organisaties wereldwijd.
Darío Soto Abril, CEO van Fairtrade International meldt: “We realiseren ons dat dit geld niet genoeg is
om al onze producenten te helpen die getroffen zijn de pandemie. We zijn dan ook vastbesloten door te
zoeken naar meer financiering.”
Posteractie Koop Lokaal
WOUDENBERG/MAARN – De voorzitter van Wereldwinkel Woudenberg/Maarn, heeft een mand gevuld
met fair trade producten uitgereikt aan een van de winnaars van de Koop Lokaal actie. Bij deze
posteractie van de Woudenbergse ondernemers werden inwoners opgeroepen om een poster van Koop
Lokaal op hun raam te hangen. Een ‘mystery man’ liep tijdens de twee actieweken door de straten om

posters te fotograferen. Wiens poster op de foto gezet werd kreeg een prijs van één van de deelnemende
ondernemers, zoals de wereldwinkel.
Wereldwinkel Amsterdam in de problemen
AMSTERDAM - De Amsterdamse wereldwinkel op
de Ceintuurbaan zou in mei zijn 40-jarig bestaan
vieren, maar in plaats daarvan vreest de winkel door
de coronacrisis nu voor zijn voortbestaan.
Door de sluiting van de winkel, gevolgd door de
opening met beperkte openingstijden is de omzet te
laag om de huur te kunnen betalen. Vooralsnog lukt
het Wereldwinkel Amsterdam slechts om op vrijdag
en zaterdag open te gaan. Voor de andere dagen zijn
er geen vrijwilligers beschikbaar omdat die nog uit
angst thuisblijven. Zo meldt Het Parool. De
medewerkers van de winkel hopen dat jongere
vrijwilligers zich de komende tijd aanmelden om mee
te helpen in de winkel. Zo niet dan is de kans
aanwezig dat de winkel binnenkort definitief op slot
gaat.
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Einde voor Drentse winkel
WESTERBORK – In Drenthe gaat Wereldwinkel Westerbork sluiten. Als reden meldt het bestuur de
teruglopende omzet en de gevolgen van de coronacrisis. De winkel houdt opheffingsuitverkoop met 50%
korting. Klanten kunnen tot 1 juli voor de laatste keer in de winkel terecht.
COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE
Wat is normaal na en tijdens corona?
column (87) van Hans Beerends
In een vorige column pleitte ik voor blijvende (inter)nationale saamhorigheid en een duurzame
verandering, kortom een nieuw ‘normaal’ na corona. Gelukkig sta ik daar niet alleen in. Een reeks
manifesten, verklaringen en interviews wijzen allemaal dezelfde kant op. Meer duurzaamheid, meer
groene economie en het aan regels binden van de ‘vrije’ markt. Ik noem de verklaring van de bank
Triodos: ‘10 X Duurzaam’, een artikel van Hans Stegeman in de NRC, het manifest van GroenLinks en
het artikel van Jac van Ham, oud directeur van ICCO in Vice Versa.
Naast het verlangen naar het nieuwe saamhorigheidsnormaal, kan je op dit ogenblik ook genieten van
situaties die zo’n 60 of 70 jaar geleden normaal waren. Ik denk dan aan de teruggekeerde rust in de
binnenstad van Amsterdam. Engels sprekende toeristen die vorig jaar nog voor 80 procent de stad
bevolkten, zijn teruggebracht tot 20 of 30 procent, een mooie balans.
Ik lees ook dat ondernemende cabaretiers en zangers al zingend en dansend langs de huizen gaan en
dankbaar het vanuit twee en driehoog toegeworpen geld oprapen. Uit het vroegere ‘normaal’ uit mijn
jeugd herinner ik me dat er minstens eens per week een draaiorgel langs kwam en dat wij kwartjes,
verpakt in krantenpapier, naar beneden mochten gooien.
Het meest mooie van het vroegere ‘normaal’ ontdekte ik echter al fietsend in het Amsterdamse Bos. Een
heerlijke stilte – voor het eerst na decennia vliegtuiglawaai hoorde ik weer vogels kwinkeleren en kwetteren. Dat is het bos zoals het de ontwerpers in de jaren dertig voor ogen stond. Werkelozen die dat
harde werk niet gewend waren, waren weliswaar niet bepaald blij maar het zou een bos worden waar
straks alle Amsterdammers in alle rust van de natuur konden genieten. De gigantische uitbreiding van het
vliegverkeer vanaf de jaren 70 en 80 maakte aan al die welverdiende rust een einde.
Het zou mooi zijn dat oude ‘normaal’ na corona blijft en gaat behoren tot het nieuwe ‘normaal’. En die

kans zit er dik in. Kritiek op het steeds drukkere vliegverkeer is er al jaren: het lawaai, de CO2 uitstoot en
de belachelijk goedkope prijzen dankzij de onbelaste brandstof. Zakenlieden die gewend waren even op
en neer te vliegen naar Londen of New York hebben overigens al ontdekt dat vergaderingen via video
minstens zo effectief zijn.
Nu we, als een geluk bij een corona ongeluk, ontdekken hoe heerlijk het is de stilte in het bos te ervaren
en de ontspannen sfeer in de binnenstad, kan een duurzame verandering op dit terrein niet uitblijven…
Wat voor Amsterdam geldt zal zeker, wellicht op andere terreinen, ook opgaan voor veel steden en
dorpen in Nederland.
Hans Beerends hansbeerends@planet.nl
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