
Op naar een Fairtrade kerk
Voor het behalen van het gemeentelijk fairtrade certificaat is alleen het 
gebruik van fairtrade producten voldoende. Maar de doopsgezinde 
kerk in De Westereen wil graag Fairtrade kerk worden. Om deze titel te 
mogen dragen moeten zij, 
naast het gebruik van 
faitrade producten, 
nog aan twee andere 
eisen voldoen. Namelijk 
het hele jaar door 
fairtrade onder de 
aandacht brengen door 
een communicatie 
campagne en hiervoor 
activiteiten organiseren.

FAIRTRADE WERKGROEP DANTUMADIEL ZOEKT NIEUWE LEDEN!
Meld u nu aan als u een verschil wil maken. Neem contact op met Anke 
van Hijum, ((0519) 29 88 88 of mail naar fairtrade@dantumadiel.frl.

Dantumadiel is een Fairtrade Gemeente en promoot eerlijke handel. 
De gemeente, ondernemers, organisaties, bedrijven en inwoners van 
de gemeente werken samen om de verkoop en promotie van Fairtrade 
producten te vergroten. Als ondernemers, organisaties en bedrijven 
producten met het Fairtrade keurmerk verkopen en/of gebruiken, kunnen 
ze in aanmerking komen voor het gemeentelijk Fairtrade Certificaat. 

Voor het aanvragen van het Fairtrade Certificaat neem je contact 
op met Anke van Hijum, ((0519) 29 88 88.

DOOPSGEZINDE KERK DE WESTEREEN ONTVANGT GEMEENTELIJK 
FAIRTRADE CERTIFICAAT

De doopsgezinde gemeente uit De Westereen heeft op zaterdag 8 oktober 
een gemeentelijk Fairtrade certificaat ontvangen. Wethouder Rommy 
Kempenaar reikte deze uit aan de kerkenraad tijdens hun jaarlijkse 
herfstmarkt. Het certificaat is een eerste stap richting een Fairtrade kerk. 
De leden van de kerk vinden fatsoenlijk werk en een leefbaar inkomen voor 
iedereen belangrijk. Daarom gebruiken zij producten, zoals koffie en thee, 
met het Fairtrade Keurmerk. De doopsgezinde gemeente in De Westereen is 
de eerste kerk in Dantumadiel die werkt aan het worden van een Fairtrade 
kerk. 

Fairtrade certificaat 
DANTUMADIEL

www.facebook.com/FairtradeDantumadiel

noardeast-fryslân

Naam

Leeftijd

Woonplaats

Mail en telefoonnr. 

We gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen 
als jouw tekening een winnaar is van de wedstrijd. Ben je nog 
geen 18 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders en vermeld 
het mailadres of telefoonnummer van je ouder/verzorger. 

Kijk voor meer informatie over 
onze wedstrijd op onze Facebook-
pagina www.facebook.com/ 
fairtradenoardeastfryslan.  
Hier vind je ook dit formulier om 
uit te printen (print het op 100%).

HET IS FAIRTRADE WEEK! Om dit te vieren organiseert de werkgroep Fairtrade 
Noardeast-Fryslân een ontwerpwedstrijd. Ook jij kan meedoen. Hoe? Ontwerp je 
persoonlijke wikkel voor jouw Tony’s Chocolonely reep. Dus pak je potloden, stiften 
en/of verf, ga aan de slag en win je eigen ontwerp!

Maak hier je ontwerp in het thema 

Fairtrade & Klimaat voor de voorkant

van de chocoladereep! Gebruik het hele

vlak en laat zo min mogelijk wit over.

ONTWERP JE EIGEN 
TONY’S WIKKEL!

ONTWERP-

WEDSTRIJD thema
FAIRTRADE
& KLIMAAT

Formaat van je tekening: 165 x 77 mm
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