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Wereldwinkel opent webwinkel
LOPPERSUM - De wereldwinkel Veur Elkenain in Loppersum heeft vanaf nu ook een webwinkel. Omdat
de wereldwinkel door corona minder vaak open is, vormt de webwinkel een goede aanvulling op de
dienstverlening van de gewone winkel.
De webshop is te vinden op wereldwinkelloppersum.nl. Klanten kunnen daar terecht voor levensmiddelen
en ook veel cadeauartikelen zijn online te verkrijgen. De webwinkel zal de komende tijd steeds verder
gevuld worden,
Grote gift voor multicultureel festival
SCHIJNDEL – Ruim een jaar geleden viel na 47 jaar het doek voor Wereldwinkel Schijndel. De
voormalige wereldwinkel had nog een potje met geld over en schonk een deel daarvan, maar liefst 3.500
euro, begin juni aan het lokale multiculturele evenement het ‘1 Ander Festival’. De medewerkers van de
wereldwinkel stonden vaak met een kraam op het festival en voelen zich verbonden met het ‘1 Ander
Festival’. De keuze om het bedrag aan dit doel te schenken was dan ook unaniem.
Betty van Zutphen, voorzitter van 1 Ander Festival geeft aan sprakeloos te zijn van deze gift. "Voor ons is
3.500 euro echt een enorm bedrag!” De organisatie wil het geld duurzaam gebruiken en investeert ermee
in de aankleding van het festival. Het festival kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar heeft de gehele
programmering van dit jaar, inclusief de workshops voor de basisscholen, verschoven naar volgend jaar.
Blij met opening
WAGENINGEN - Wereldwinkel ‘De Uitbuyt’ in
Wageningen is heel blij weer open te zijn.
Voorlopig kunnen klanten vier dagen in de week
terecht in plaats van de gebruikelijke vijf. Ook
deze wereldwinkel is, zoals vele, voorzien van
een scherm boven de toonbank (zie foto).
Foto: Wereldwinkel Wageningen

Verkoop van fair trade kleding
EERBEEK - Tijdelijk verkoopt Wereldwinkel
Eerbeek fair trade dameskleding. Dit is een
jaarlijks terugkerend gegeven, alleen gaat daar
normaalgesproken een fair trade modeshow aan vooraf. Deze kon dit jaar helaas niet doorgaan, maar
dat geldt gelukkig niet voor de verkoop. Liefhebbers kunnen nog tot en met maandag 22 juni de kleding
kopen in Eerbeek. Daarna gaan de eerlijke kleren weer terug naar de winkel van Sari in Oene.
Wereldwinkel Eerbeek is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Spandoeken Eerlijk Winkelen
TILBURG - Wie door het centrum van Tilburg loopt, komt ineens veel doeken tegen met de tekst ‘eerlijk
winkelen’. Met de doeken wordt aandacht gevraagd voor het landelijke initiatief dat duurzame winkels in
het zonnetje wil zetten. In Tilburg zijn 26 bedrijven aangesloten bij Eerlijk Winkelen. Op de route liggen
zaken als fair trade en tweedehands winkels, en eetwinkels en horeca die biologische producten
verkopen.

Mondkapjes voor Sing4Africa
RIJSSEN - Wereldwinkel Rijssen verkoopt mondkapjes voor het project Sing4Africa in Zuid Afrika. De
mondkapjes worden gemaakt door vrouwen uit Rijssen en de opbrengst is bestemd voor eten voor
bewoners van de hard door corona getroffen sloppenwijken in Port Elisabeth. De regering in Zuid Afrika
heeft namelijk alle fabrieken en winkels gesloten en dus kunnen mensen niet werken. Geen werk, geen
inkomen en dus geen geld om voedsel kunnen kopen.
Een gebouw dat normaal gebruikt wordt als opleidingscentrum, wordt nu gebruikt als gaarkeuken waar
eten wordt bereid om uit te delen aan de bewoners van de sloppenwijken. Met de buurtbewoners in Port
Elisabeth is afgesproken dat ze wel iets voor het eten moeten doen. Als dank en tegenprestatie voor het
eten dat ze kunnen nuttigen, helpen de mensen nu met het schoonmaken van de straten die normaal vol
met afval liggen.
Vijf dagen open
APPINGEDAM –Wereldwinkel Appingedam is
weer vijf dagen per week open van 11.00 tot 17.00
uur.
Tijdens de coronasluiting greep de winkelploeg de
kans om te winkel anders in te richten. Ook
onderhield de wereldwinkel in die periode via
nieuwsbrieven contact met klanten. Op afspraak
of via mail was het voor hen mogelijk om toch nog
fair trade producten aan te schaffen. Maar nu is
live winkelen gelukkig weer mogelijk!
Foto: Wereldwinkel Appingedam

Nieuwe naam
RODEN – Wereldwinkel Roden heeft een nieuwe naam! Rita Cauwenberghs van de wereldwinkel vertelt:
"Het is eindelijk zover, onze nieuwe naam prijkt op de gevel. Jammer genoeg kunnen we er niet groots
mee uitpakken, het coronavirus heeft er een stokje voor gestoken. Op het feestje moeten we nog even
wachten.
Bij de veranderingen die we vorig jaar in de winkel hebben doorgevoerd past een nieuwe naam:
‘(H)art&Kado’. De naam bestaat uit drie woorden, Hart, Art en Kado. Hart: wij hebben hart voor de
mensen die de producten maken die wij in onze winkel verkopen, mensen die we willen helpen om een
beter bestaan op te bouwen. Art: de artikelen die we verkopen zijn stuk voor stuk unieke kunstwerken.
Kado: wij willen duidelijk maken dat we cadeauwinkel zijn.”
Het regent cadeaubonnen
BERKEL EN RODENRIJS - De cliëntenraad van
verzorgingshuis De Oudelandse Hof heeft begin
juni aan alle 264 medewerkers een attentie
aangeboden in de vorm van een cadeaubon van
Wereldwinkels Nederland ter waarde van 20
euro. Hiermee heeft de cliëntenraad zijn
waardering willen uitspreken voor al het werk dat
het personeel vanwege de coronacrisis onder
moeilijke omstandigheden heeft verricht en nog
zal moeten verrichten.
Nu de verzorgingshuizen weer (gedeeltelijk) open
gaan, breekt er een nieuwe periode aan waardoor
er weer extra alertheid en flexibiliteit van het
personeel verlangd zal worden. ”Oh een bon van de wereldwinkel, wat leuk!”, was één van de
enthousiaste reacties.
Foto: Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs. De attentie wordt door vier teamleiders in ontvangst genomen.

Boerderijwinkels gedijen in coronatijd
NEDERLAND – Het coronavirus heeft een grote negatieve impact op de fair trade producenten en ook in
Nederland is er veel economische schade door de maatregelen. Er is echter een sector die het juist beter
doet in Nederland in deze tijd en dat zijn de boerderijwinkels en stalletjes langs de weg met lokaal
geproduceerd voedsel. Het coronavirus geeft kopen bij de lokale boer enorme boost. De melktap,
tulpenautomaten en boerderijwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat meldt het Dagblad van
het Noorden. Klanten krijgen gezonde producten, vers van het land en de boeren krijgen waardering en
een eerlijke prijs zonder tussenhandel, een soort Nederlandse fair trade. “Zo komt er toch nog iets
positiefs voort uit deze crisis’’, zegt Brenda Timmerman van LTO Noord.
COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE
Kunnen sociaal denkende mensen racist zijn?
column (89) van Hans Beerends
De kniemoord van George Floyd leidde in de VS maar ook in andere landen tot massale demonstraties.
Ook in Nederland was de opkomst overweldigend. Deze overweldigende opkomst zowel in de VS als in
Nederland heeft mijns inziens veel te maken met de schouderophalende reactie van president Trump op
de reeks politiemoorden.
Ook hier heerst woede over en angst voor de opkomst in Nederland en andere Europese landen van
extreem rechtse populistische bewegingen die racisme en uitsluiting van etnische minderheden en/of
politieke tegenstanders bagatelliseren, relativeren of zelfs rechtvaardigen. Dat er in Nederland, nog los
van die populistische partijen, al decennia lang sprake is van discriminatie van zwarte minderheden
konden velen, met name de ouderen, maar moeilijk erkennen. Vooral het woord racisme viel verkeerd.
Nederland racistisch? Racisme, zo werd bij herhaling door Links en door sociaal-liberaal Rechts betoogt,
‘dat is Hitler, dat is apartheid in Zuid-Afrika en dat is onderdrukking van zwarten in de VS. Wij
Nederlanders stonden achter Nelson Mandela en Martin Luther King. Hoe kunnen wij nou racistisch zijn?
Nou ja, een paar malloten als Janmaat en Wilders waren dat natuurlijk, maar wij?
In de jaren zeventig en tachtig was er wellicht minder sprake van racisme maar onder invloed van
populisten, met name Baudet die pleit voor een blank Nederland, is openlijke racisme, ondanks links
liberaal verzet, sterk toegenomen.
In het voetspoor van dit openlijke racisme is ook de meer subtiele discriminatie bij de toekenning van
huisvesting, bij sollicitaties en bij Cito toetsen, toegenomen. Door progressieve kringen werd dit echter
ervaren als betreurenswaardig maar niet te vergelijken met toestanden in andere landen. In Amsterdam
noemen ze dat een JIJ BAK. Iemand verwerpt een verwijt en als bewijs van zijn onschuld wijst hij naar
iemand anders die veel ergere dingen op zijn geweten heeft. Tot in activistische kringen was die JIJ BAK
niet ongewoon en ook ik heb mij wel eens betrapt op het gebruik van de JIJ BAK.
Natuurlijk steekt de situatie in Nederland gunstig af tegenover de VS, maar degenen hier die lijden onder
discriminatie hebben daar geen boodschap aan. Zij leven Hier en Nu en eisen terecht, los van wat er in
de VS en andere delen van de wereld gebeurt, een gelijkwaardige behandeling. De tweede en derde
generatie zwarte jongeren die ondertussen in aantal zijn gegroeid, zijn zich bewust van hun rechten en
hebben zich ontworsteld aan het ‘dankbaarheidsgevoel’ van hun vaders en grootvaders.
Bij de demonstraties zie je ook veel witte jongeren, dezelfde die massaal aanwezig waren bij
klimaatacties. Zij ervaren discriminatie en racisme in welke vorm dan ook alsmede uitbuiting van
arbeiders wereldwijd en de milieu en klimaatproblemen als evenveel tekenen van een cultuur die
eenzijdig gericht is op het vergaren van winst voor een kleine groep. Die bewuste houding van zwarte en
witte jongeren is hoopvol en verheugend en werkt nu al zichtbaar door op de publieke opinie. In
talkshows en in de pers wordt thans, in reactie op de demonstraties, al minder gepraat en geschreven
over een zwart probleem of een zwart-wit probleem maar meer als een probleem wat ons allen aangaat
en waar we alleen gezamenlijk uit kunnen komen. Hopelijk zullen deze discussies, ook als de stilte is
teruggekeerd, leiden tot een handzaam perspectief waar we inderdaad met zijn allen aan kunnen werken.
Hans Beerends hansbeerends@planet.nl
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