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Fairloting
FRANEKER - Wereldwinkel Franeker houdt in de maand oktober een verloting, ook wel fairloting
genoemd. Klanten kunnen vanaf 1 oktober meedingen naar een goed gevuld foodpakket. Een lot kost 1
euro en mensen mogen met meerdere loten meedoen. De trekking is tijdens de Fair Trade Week op
donderdag 29 oktober.
Nieuwe naam
HEILOO – ‘Eerlijk & Werelds’ is de nieuwe
naam van de wereldwinkel in het NoordHollandse dorp Heiloo. De winkel was 35 jaar
aangesloten bij de Landelijke Vereniging maar
gaat nu als onafhankelijke winkel verder. Bij
deze verandering past een nieuwe naam
evenals een nieuw logo en een nieuwe huisstijl,
aldus de winkel. Wat hetzelfde blijft? De winkel
blijft trouw aan haar oorspronkelijke missie: het verkopen van fair trade en duurzame cadeaus en
foodartikelen met een verhaal. Eerlijke wereldproducten waarvoor producenten in ontwikkelingslanden
eerlijke prijzen ontvangen.
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Selectieprocedure goede doelen
WIERDEN - Stichting Wereldwinkel Wierden heeft besloten om ondanks de coronatoestanden toch een
gedeelte van haar omzet te schenken aan goede doelen. Om te bepalen welke goede doel een gift zal
krijgen is er een aanmeldingsprocedure in gang gezet. Deze werkt als volgt. Verenigingen, stichtingen en
particulieren in de gemeente die het soort hulp bieden dat in lijn ligt met de idealen van de wereldwinkel,
‘ver weg en dichtbij mensen nabij zijn’, kunnen zich aanmelden. Het bestuur maakt een voorselectie van
de aanmeldingen en de geselecteerden moeten bereid zijn een presentatie te verzorgen op de
vrijwilligersavond van 24 november. Op die avond zal door middel van voorkeursstemmen door de
vrijwilligers het begunstigde goede doel bepaald worden.
Vredesprijs Valkenburg
VALKENBURG – In Valkenburg aan de Geul werd 17 september de Vredesprijs uitgereikt. Deze prijs
ging naar Mieke en Hub Aussems uit Vilt, wereldburgers die sinds de oprichting van Wereldwinkel
Valkenburg, ruim 25 jaar geleden, betrokken zijn bij de winkel. Bij het Platform Wereldburgerschap
werkte het stel bovendien jarenlang actief mee aan manifestaties om de ongelijkheid in de wereld onder
de aandacht te brengen van de Valkenburgse inwoners. Ook zetten zij zich in om voor nieuwe burgers
met een asielstatus een taalcafé opgezet. Een welverdiende prijs! De uitreiking vond plaats tijdens de
landelijke Vredesweek.
Kunstwerken in de etalage
HOLTEN – De wereldwinkel in Holten heeft zijn etalage beschikbaar gesteld voor kunstwerken tijdens de
Etalage Kunstroute die van 3 oktober tot 1 november gehouden wordt in de Overijsselse plaats. In totaal
30 etalages in het centrum van Holten worden kunstwerken tentoongesteld. Nieuw onderdeel in de
Etalage Kunstroute is een puzzel. Met het verzamelen van letters bij de kunstwerken kan de naam van

een beroemde kunstenaar worden gevormd. Ook zijn er twee grotere exposities te bezichtigen in het
Kulturhus. Kunstliefhebbers kunnen met behulp van een flyer, lopend of op de fiets, alle deelnemende
locaties langs en onderweg meteen een eerlijk cadeautje halen.
Actie voor koffie
USA – Fair Trade USA heeft een nieuwe campagne gelanceerd
#JustOneCup. Met de campagne wil de Amerikaanse fair trade organisatie
consumenten aansporen om fair trade koffie te kiezen om op die manier
boeren te beschermen tegen de dalende prijzen vanwege de coronacrisis.
De reguliere koffieprijzen zijn in 13 jaar tijd niet zo laag geweest als op dit
moment, ver onder de kostprijs in de meeste landen. Uit een onderzoek
van Fair Trade USA onder koffieboeren in 22 landen is gebleken dat 67%
van de boeren lijdt onder het feit dat er minder vraag naar hun product is.
74% gaf aan verlies van inkomen te hebben door de pandemie.
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De nieuwe Fairphone
FAIRPHONE – Eind augustus is de nieuwe Fairphone 3
uitgekomen. Tijd voor een korte review van
deze eerlijke telefoon. En hoe eerlijk is de Fairphone eigenlijk
precies? Een artikel op -Het laatste nieuws - (klik hier) laat er zijn
licht op schijnen.
De Fairphone, een Nederlands telefoonmerk, staat bekend om
zijn te vervangen onderdelen. Zo hoef je bij een defect niet
meteen je hele telefoon te vervangen, maar met een nieuw
onderdeel, die je er overigens zelf in kan zetten, kan je weer een
tijd vooruit. Een duurzaam idee.
Wat betreft gerecyclede materialen, de voorganger van de
Fairphone 3 bestond voor slechts 9% uit gerecycled materiaal. Bij
de Fairphone 3 is dat opgeschroefd naar 40%.
Om zich verder in te zetten voor eerlijkheid en duurzaamheid
stapte Fairphone in een wereldwijde alliantie van bedrijven en
ngo’s die naar betere arbeidsomstandigheden in de Congolese
kobaltmijnen streeft.
En is het toestel behalve duurzaam ook gewoon goed? Volgens
het artikel is de Fairphone relatief prima in zijn prijsklasse (469
euro). Het past in het rijtje van de iPhone SE en de OnePlus Nord. Het toestel heeft een verbeterde
camera en audio maar gaat niet mee in het huidige opbod van multilenzen. ‘Er zit een enkelvoudige
camera in, maar wel met een solide 48 megapixel-lens, een prima camera-app, en een snelle en
efficiënte autofocus. De camera vooraan heeft zelfs een 16 MP-resolutie, wat volledig in lijn ligt met de
verwachtingen van het moment.’
Het artikel besluit met het vraagstuk: ‘Wil je een paar kleine concessies doen voor een toestel dat je zelf
kan repareren en dat bovendien toch echt voor duurzaamheid en eerlijke werkomstandigheden gaat? Of
wil je voor je geld echt het opperste qua functies en luxe? In het laatste geval zouden we je al meer
richting de OnePlus Nord durven duwen, in het eerste geval is de FairPhone 3+ gewoon de onbetwiste
beste keuze.’
(Meer informatie over Fairphones: klik hier)
Foto: Fairphone

COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE
Ineens was daar weer een kerncentrale
column (94) van Hans Beerends

Bij de laatste algemene beschouwingen in de tweede kamer helft van september 2020 werd een motie
van de VVD over het opzetten van een haalbaarheidsstudie naar de bouw van kerncentrales door een
rechtse meerderheid aangenomen. Voor was met name VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie.
Van de regeringspartijen stemde overigens D66 en CU nog tegen. ‘Een doorbraak!’schreef de Telegraaf
verheugd. En inderdaad, een doorbraak is het want nog geen twee jaar daarvoor was op initiatief van
linkse partijen een klimaatakkoord aangenomen waar kernenergie niet in voorkwam. Deze stemverhouding is tekenend voor de houding tegenover kernenergie vanaf de jaren zestig.
Ooit, in de jaren vijftig, werd kernenergie door velen gezien als iets positiefs. Maar sinds de kernramp in
Tsjernobyl in 1986 nam de reeds bestaande twijfel toe. Wie herinnert zich nog de grote demonstratie
onder de slogan ‘Dodewaard moet dicht’? Eind jaren negentig ging deze ook dicht. In de jaren na
Tsjernobyl bleef de afwijzing van kerncentrales onder invloed van de milieu en anti-kernenergiebeweging
constant. Die afwijzing werd nog eens bevestigd door de ramp in Fukushima (Japan) in 2011.
De meerderheid was dan wel tegen, maar toch was er altijd een rechtse minderheid, aangevoerd door de
VVD en het bedrijfsleven, die keer op keer met verhalen kwam waarbij de overbekende gevaren
gerelativeerd werden, Tsjernobyl en Fukushima gezien werden als een niet herhaalbare gebeurtenissen.
Ook het probleem van het radioactieve afval zou in de nabije toekomst door voortschrijdende technologie
opgelost kunnen worden. Tegenstanders konden echter gerust ademhalen want volgens de VVD was
men vanwege de kosten (rond 10 miljard euro) de eerste decennia zeker niet van plan een centrale te
bouwen.
Die doorbraak waar de Telegraaf het over had is deze keer dubbel, want naast haar bekende pleidooi
verklaarde VVD en CDA deze keer ook dat zij een eventuele bouw met miljarden zouden willen steunen.
Vanwaar nou deze haast? Vanaf het begin van deze eeuw werd het milieu en het klimaatprobleem
steeds meer erkend. Milieu- en klimaattwijfelaars werden niet langer serieus genomen en op de internationale klimaatconferentie in Parijs in 2015 werd concreet vastgesteld en door 195 landen ondertekend dat de opwarming van de aarde de twee graden niet mocht overschrijden. In 2020 gaat dit plan in
werking. En 2020 dat is nu!!! En een feit is dat Nederland (net als andere landen) ver achter ligt op
schema. Wil men de door Parijs afgesproken doelen halen, dan kom je er niet alleen met windmolens en
zonnecollectoren, hoe effectief die ook zijn.
Er zal er ook iets moeten veranderen aan ons gehele economische systeem. De obsessieve nadruk op
als maar hogere economische groei, de noodzaak om consumenten te verleiden tot kopen, kopen, kopen
en het, gezien de concurrentie, noodzakelijk zoeken van het bedrijfsleven naar steeds goed-kopere
milieubelastende en CO2 uitstotende productiewijzen, kan zo niet doorgaan. Het dogma van de vrije
marktwerking, de puur op winst gerichte productie: dit alles zal onder controle moeten komen van de
overheid. Terug naar een overheidsbeleid die de gemeenschap van mensen weer centraal stelt en weg
van een overheid die alleen denkt in termen van individualistische calculerende
burgers.
Deze twee denkwijzen die in Nederland met name vanaf 1945 met elkaar worstelen, komen ook nu tot
uiting in het afwijzen of omhelzen van kernenergie. De gemeenschapsdenkers zien graag een drastische
systeemverandering zoals hierboven beschreven en om dat te bereiken hebben ze kernenergie niet
nodig. Bovendien nemen zij de gevaren die kernenergie met zich meebrengt serieus. De denkers die de
individualistische mens centraal stelt en die het bedrijfsleven via marktwerking alle ruimte wil geven, zien
niets in systeemverandering. Sterker nog, zij hopen door het invoeren van kerncentrales te voorkomen
dat ingrijpende economische en sociale veranderingen noodzakelijk zijn. In hun verlangen naar
kerncentrales relativeren zij de gevaren die kernenergie met zich meebrengt.
De overgrote meerderheid van voorstanders, alsmede de overgrote meerderheid van tegenstanders van
kerncentrales, weten weinig tot niets van de techniek en problematiek rond kernenergie. Natuurlijk zijn er
in beide kampen een redelijk aantal mensen die wel deskundig zijn. Maar het voor of tegen stemmen

voor het gebruik van deze centrales wordt helaas te weinig ingegeven door deskundigheid. Men kiest op
basis van politiek/ideologische overtuiging. Persoonlijk behoor ik tot de tegenstanders, maar als nietdeskundige wil ik niet bij voorbaat uitsluiten dat er ooit een situatie kan ontstaan waarbij de gevaren van
kernenergie effectief bestreden kunnen worden. Ik hoop dan dat in die situatie de economische baten
eerlijk verdeeld zullen worden, zowel nationaal als internationaal, en dat het belang van de gemeenschap
centraal zal staan.
Hans Beerends hansbeerends@planet.nl
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