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10-10: Dag van de 
Duurzaamheid
De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt 
dit jaar plaats op vrijdag 10 oktober (10-10).
Door heel Nederland zullen duizenden duur-
zame activiteiten plaatsvinden, georganiseerd 
door particulieren, bedrijven, maat  schappelijke 
organi saties en overheden.
Samen laten we zien dat duurzaamheid past in 
ons dagelijks leven en we een ‘groene’ samen-
leving hebben én willen!
De dag wordt georganiseerd door Urgenda. Doel 
van de dag is te laten zien hoe groot de beweging 
voor duurzaamheid in Nederland is. Door zoveel 
mogelijk activiteiten te laten zien, kunnen we 
nieuwe mensen bij de beweging betrekken.
Iedereen kan eigen duurzame activiteiten 
aanmelden via de website.

www.dagvandeduurzaamheid.nl

De Fairtrade Week
Van 25 oktober t/m 2 november vindt de 
Fairtrade Week plaats. De Fairtrade Week 
is een jaarlijks terugkerende landelijke 
campagneweek en inmiddels, na 7 edities, 
een begrip in Nederland. Tijdens deze week 
wordt het belang van Fairtrade door veel 
supermarkten, Wereldwinkels, bedrijven, 
gemeentes en in dividuen onder de aandacht 
gebracht. In heel Nederland vinden er 
tal van acties en evenementen plaats. In 
supermarkten zijn tijdens de Fairtrade Week 
diverse Fairtrade producten in de aanbieding. 
De meest aantrekkelijke aanbiedingen zijn 
gebundeld in de Fairtrade Week actiefolder, 
die huis-aan-huis verspreid wordt.

www.maxhavelaar.nl 
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Op maandag 25 augustus is Gieneke ver trokken 
naar Azie voor een 6-weekse inkoop reis.
Ze gaat langs onze producenten in Thailand, 
Bangladesh en Vietnam.

Intern hebben wij natuurlijk al foto`s gezien van 
mooie nieuwe samples.
Wij verwachten u dan ook in het nieuwe jaar blij 
te kunnen maken met mooie producten!

Reis van Kanika
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Het ultieme Kerstkookboek

ISBN: 
9789461883940
BG code: LVE394

Viva Arabia!

ISBN: 
9789021557151
BG code: LVB715

kerstkaarten

FEEST tijdens de Kinderboekenweek!
De Kinderboekenweek (1 t/m 12 oktober) is een jaarlijks terugkerend 
festijn voor kinderen die van lezen houden. De Kinderboekenweek dit 
jaar, is de zestigste editie. Daarom is het thema ‘feest’.

Kookboeken

Kinderboekenweek 
1 t/m 12 oktober

Bondgenoot

Bondgenoot

Bondgenoot

Serie kerstkaarten Pictura 

(kerstkaart+envelop)

 
BG code (voorbeeld): P96614  
Kerstkaart Wereldbol, omringd

Feestbeesten in de klas!

met feestelijke illustraties 

van Dagmar Stam

ISBN: 9789000337545
BG code: LUN754
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Wierook uit Nepal 
in Centrum Mondiaal

Sinds kort is er bij Tilingo-Nepra wierook te koop uit Nepal. 
Deze wierook is gemaakt op de oude boeddhistische wijze. 
Alleen natuurlijke materialen zoals kruiden, planten, bladeren en 
boomschors zijn gebruikt. Er is geen enkele toevoeging van chemische middelen. 

We verkopen de volgende soorten:

Sandel wood wierook
Basilicum en boomschors van het sandelhout 
worden gemengd om deze heerlijk ruikende 
wierook te maken. 
Inhoud 25 stokjes
Verpakking zakje van katoen
Extra houdertje voor het stokje

Jasmijn wierook
Jasmijn, kruidnagel en sweetflag een waterplant  
worden gemengd om deze heerlijk ruikende 
wierook te maken. 
Inhoud 25 stokjes
Verpakking zakje van katoen
Extra houdertje voor het stokje

Day time wierook
Diverse kruiden, planten, bladeren en boomschors 
worden gemengd om deze heerlijk ruikende 
wierook te maken. 
Inhoud 19 stokjes
Verpakking zakje van katoen
Extra houdertje voor het stokje

Avond wierook
Basilicum en boomschors van het sandelhout 
worden gemengd om deze heerlijk ruikende 
wierook te maken. 
Inhoud 19 stokjes
Verpakking zakje van katoen
Extra houdertje voor het stokje

Himalaya bloem wierook
Himalaya bloemen worden gemengd om deze 
heerlijk ruikende wierook te maken. 
Inhoud 15 stokjes
Verpakking zakje van papier
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 De Thaise naam van de in deze ringen  

gebruikte steen is: Khao Ploi Waen

Binnenin de brok steen zit de 

halfedelsteen, die verschillende kleuren 

kan hebben. Iedere steen is anders, van 

ovaal tot rond, groot of klein.

Leverancier: Kanika
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Creatief - meditatief

Feel good kleurboek 

Kleurplaten waar je blij van wordt!

ISBN: 9789044740882
BG code: LDT088

RelaxKlets! – 
Samen ontspannen met yoga-oefeningen

ISBN: 9789081989381
BG code: LGZ938

Klets!, nieuwe serie boeken, binnenkort verwacht!

Inspiratie notebook

ISBN: 9789020211443
BG code: LVB144

Tekst bij RelaxKlets!

“Relaxklets! is leuk voor het hele gezin. Yoga-
oefeningen, meditaties, massages, spelletjes en 
kletsvragen om samen te ontspannen en om volle 
hoofden leger te maken. Een laagdrempelige 
kennismaking met yoga en mindfulness.”

Bondgenoot

Tekst uit binnenwerk: 

“Laten we samen op reis gaan. Naar het huidige moment. Het huidig 
moment gaat nooit voorbij. Het is er gewoon altijd. Het is tijdloos.”



Marokkaanse 
 wortelsalade

4 personen

Een van de klassieke Marokkaanse lauwwarme salades. Je krijgt er 
zelfs wortelhaters mee om. Ook heerlijk met wat fijngesneden gekonfijte 

citroenschil en wat gesnipperde rode peper erdoor.

Bereiding
Maak de worteltjes schoon, snij in schuine plakjes en kook ze in ruim kokend 

water met wat zout beetgaar. Ontpit de olijven: pel ze gewoon met de 
hand van de pit. Giet de worteltjes af en spoel ze koud met water. Snij 
de knoflook in plakjes. Bak ze in 2 minuten op matig vuur in wat olijfolie 

lichtbruin, bak kort de komijnzaadjes mee, voeg daarna de olijven en de 
worteltjes toe. Breng op smaak met olie, peper, zout en citroensap. 

Serveer de salade lauw of koud.

Uit: Viva Arabia!

ingrediËnten

• 1 bos worteltjes
• 3 el gerimpelde zwarte 

olijven met pit 
• 3 teentjes knoflook 
• ½ el komijnzaadjes 
• olijfolie 
• peper 
• zout
• citroensap

ViVa araBia!

isBn: 
9789021557151

Bg code:    
LVB715
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Nieuwe 
lederwareN 

uit iNdia
Sarana voert dit najaar een nieuwe collectie 
Indiase lederwaren. Diverse leren producten, 
zoals portemonnees, etuis, tassen en tasjes worden 
geïmporteerd. Zij worden gemaakt door Santir 
Silpa in de wijk Zuid-Panshila in Calcutta (India).

Looien van geitenleer
Bij Santir Silpa worden de producten gemaakt van 
geitenleer. Het omzetten van dierenhuid naar leer is één 
van de oudste menselijke activiteiten. Het looien van de 
huid zorgt ervoor dat het bestand is tegen rotting en 
opdroging. Bovendien wordt de huid soepel.
De kwaliteit van het leer is afhankelijk van veel factoren: 
de diersoort, de leeftijd en het geslacht, het klimaat en 
de omgeving waarin het dier is opgegroeid, heeft het in 
het wild of in gevangenschap geleefd, welk deel van de 
huid is gebruikt, is het melkvee of vleesproductievee en 
de wijze waarop het leer wordt gelooid en geverfd.
Nadat de huid geconserveerd en geweekt is, kan het 
echte looien beginnen, waarbij de huidvezel wordt 
omgezet in een leervezel. De meest voorkomende 
looimethodes zijn plantaardige looiing, chroomlooiing 
en gemende of semilooiing. Plantaardig gelooid leer is 
meestal dikker en zwaarder. Na het looien heeft het leer 
een andere kleur, waaraan te zien is welk soort looiing 
de huid heeft gehad. Vervolgens wordt het leer geverfd.

Van vluchteling tot werkgever
Het bedrijf is opgericht door Biswanath Chatterjee die 
tijdens de economische crisis van 1978 als vluchteling 
uit Oost-Pakistan (het huidige Bangladesh) naar 
Calcutta kwam. Een in Duitsland wonende oom, Naresh 
Chakraborty en zijn Duitse vrouw plaatsten de eerste 
bestelling van lederwaren bij hem.
Bij Santir Silpa werken twaalf medewerkers, waarvan 
drie vrouwen. Allen zijn al minstens zes jaar in dienst, 

sommigen vanaf het begin. De mannen hebben als taak 
de huiden te snijden, aan elkaar te lijmen en te naaien. 
De leerbewerking gebeurt vooral door moslims, omdat 
gelovige hindoes niet met dierenhuiden in aanraking 
willen komen.
Santir Silpa werkt samen met vier werkplaatsen: een 
voor de productie van kleine tassen, twee voor grote 
tassen en een vierde voor kleinere leerproducten. 
Het bedrijf voert een personeelsbeleid volgens 
de internationale arbeidsnormen van de ILO. Zij 
krijgen lonen betaald die ongeveer tweemaal zo 
hoog zijn als de gemiddelde lonen in de regio. Dertig 
vakantiedagen worden doorbetaald plus een jaarlijkse 
bonus van 1,5 maandloon. Het bedrijf heeft een 
ziektekostenverzekering voor het personeel en een 
sociaal fonds voor kosten bij geboorte, overlijden e.d. 
Het personeel beslist gezamenlijk over de bestemming 
van het geld. Kortom, een sociaal bedrijf! ■
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Met de herfst voor de deur komen deze 

mooie duurzame shawls goed van pas!

100% kasjmier wol uit India

Profiteer nu van een fikse korting en neem mee!

(zolang de voorraad strekt)

Hand gemaakt uit Thailand (Kanika)

Leverancier: Kanika
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Sterke groei internationale 
Fair Trade Towns
De Fair Trade Towns beweging is de grootste mondiale 
fairtrade campagne en een prachtig middel om 
plaatselijke gemeenschappen en lokale autoriteiten bij 
elkaar te brengen voor de promotie van de waarden van 
fairtrade. In mei sloot de 1.500ste stad zich aan en is de 
campagne actief in 24 landen. Sinds 2011 is het aantal 
deelnemende steden sterk gegroeid: in drie jaar 500 erbij! 

Aan de kop van de in 2001 gestarte 
beweging gaat het Verenigd Koninkrijk met 
584 gemeenten. De sterkste groei zien we in 
Duitsland van 50 naar 250 deelnemers in drie 
jaar tijd. Maar per hoofd van de bevolking 
scoort België het best met 167 gemeenten 
(vooral in Vlaanderen), gevolgd door Oostenrijk 
met 125. In Nederland zijn nu 98 plaatsen actief 
en 47 gemeenten hebben het officiële predicaat 
ontvangen (www.fairtradegemeenten.nl). Om 
het predicaat ‘Fair Trade Gemeente’ te krijgen, 
moet aan diverse voorwaarden worden voldaan.
Dit jaar vond de jaarlijkse internationale 
conferentie voor Fair Trade Towns plaats in 

 
2014 ANNUAL GENERAL MEETING 
World Fair Trade Organization  

(aoB) report on Fair Trade Towns campaign (FTTc)

From : Tadeusz makulski, WFTo representative on the international Fair Trade Towns 
Steering committee

To : WFTo aGm, 2014
date : 12 august 2014
aim : For information

Fair Trade Towns campaign (FTTc)

The Fair Trade Towns (FTT) movement continues to be the world’s largest on-going Fair Trade 
campaign, making it an effective and adequate tool to bring local communities and local authorities 
together to support and promote the values of Fair Trade. In May 2014,  when the 1500th  Fair Trade 
Town joined the family the campaign was present in 24 countries, stretching across five continents. In 
2011 after 10 years of the campaign we saw the declaration of the 1000th FTT surprisingly it took only 
3 years for another 500 towns to meet the goals. The leader still remains the UK with its 584 FTT 
including Fair Trade countries like Wales and Scotland where over 50% of all the towns are declared 
Fair Trade Towns. Extraordinary progress has also been made in Germany. Starting from almost 50
FTT in 2011 the 250th FTT was nominated in May 2014. But Belgium holds the highest rank for FTTs 
per capita with 167 FTTs (mostly in Flanders) followed by Austria with 125.
 
Last year saw a landmark in the history of the FTTs movement and not only because of the enormous 
increase in the number of Fair Trade Towns. The new FTT International Guidelines were launched in 
April. The document refers to the Charter of Fair Trade Principles when defining a Fair Trade Product. 
The document provides recommendations for the national coordinating bodies including recognition of 
a whole range of FT products in the campaign and to work with other FT stakeholders in line with the 
“Big Tent” approach both on a country and a local level.
 
The FTT National coordinators’ meeting is organized once a year during the International Conference. 
The 2013 conference took place in Oslo, Norway (September). The event became an opportunity to 
present new tools for developing the FTTC and the renewal of certificates (Belgium, Wales) as well as 
to welcome the representatives of Swiss FT who decided to launch the campaign in their country. In 
2014 the International Fair Trade Conference took place outside Europe for the first time; in 
Kumamoto, the first Fair Trade Town in Japan and Asia. The objectives were to: strengthen the 
international Fair Trade Towns movement, to stimulate and promote the Fair Trade Town movement 
in Japan and Asia, where it is still very young, to develop and strengthen the North-South Fair Trade 
links and solidarity as well as the promotion of local products in the frames of the FTTC. This 
conference was a success with over 300 people attending, including 57 from outside Japan. It was 
also the opportunity for Fair Trade activists (including WFTO representatives) across the world to 
share their ideas and inspire each other. One of the main topics of the debate was the “Big Tent 
approach” which is a recommendation for campaigners, particularly from new countries not to focus 
solely on one certification mark and to invite all FT stakeholders to the coordination of FTTs at the 
country level. 

The FTTC has become one of the strategic topics in the WFTO agenda. The AGM in Rio passed the 
resolution on “recognizing the importance of the lnternational Fair Trade Towns and its relevance for 
Fair Trade producers and trade organizations worldwide”, the AGM resolved:

1. To encourage its members, the national and the regional networks to engage actively in 
promoting and participating in the campaign in their municipalities, countries and regions.

Kumamoto (Japan), de eerste deelnemende stad 
in Azië. Het doel van de 300 deelnemers was 
een stimulans te geven aan de prille beweging 
in dit werelddeel.

Meer informatie over Fair Trade Towns geeft de 
website www.fairtradetowns.org De website 
bevat onder meer een duidelijke wereldkaart 
met alle 1.500 steden die het predicaat gekregen 
hebben, van Noorwegen tot in Portugal. Ook is 
er een overzicht te vinden van de aantallen per 
land.
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Nieuwe  
   sieradeN bij saraNa

Vegetarisch ivoor
Taguanoten zijn afkomstig van de ivoorpalm (Phytelphas 
aequatorialis) die als groeigebied Midden- en Zuid-Amerika 
heeft. De ivoorpalm wordt ook olifantsplant of taguaboom 
genoemd. Deze noten staan ook wel bekend als “vegetarisch 
ivoor”. De structuur van de noot lijkt namelijk erg op ivoor (van 
olifant) en het kan op een zelfde manier worden bewerkt tot 
bijvoorbeeld schaakstukken.
De palm kan vele ingekapselde noten bevatten die, gepolijst en 
schoongemaakt, een prachtige steen opleveren. De taguanoot is 

Dit najaar introduceert Sarana een collectie bijzondere 
sieraden van Taguanoten. De sieraden worden gemaakt door 
producent Sapia in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. De 
Taguanoten leveren schitterende kralen op in mooie kleuren 
met een exclusievere uitstraling. 
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Keurmerk Max Havelaar signaleert een sterke groei van het 
aantal gecertificeerde producenten van fairtrade cacao: van 
30 in 2007 naar 122 in 2012. Het gaat om 122 organisaties 
van kleine producenten in 19 verschillende landen. Samen 
vertegenwoordigen zij bijna 167.000 kleinschalige boeren. 
De grootste groei vond plaats in het laatste jaar: 51 nieuwe 
organisaties. Het aantal producenten met keurmerk groeide 
het snelst in Ivoorkust en Peru.

De verkoop van cacao steeg in 2012 met 46 procent naar 
ruim 68.000 megaton. Fairtrade producenten hebben in 
dat jaar meer dan 9,4 miljoen euro aan fairtrade premie 
ontvangen, de premie bovenop verkoopprijs. Deze premie 
kunnen zij besteden aan verbetering van de bedrijfsvoering, 
cursussen voor producenten of sociale projecten voor 
onderwijs, gezondheidszorg e.d.

STEEdS mEEr FairTradE cacao
De snelle groei van het aanbod van fairtrade cacao blijft 
echter achter bij de afzetmogelijkheden. Max Havelaar 
heeft daarom nieuwe, flexibeler mogelijkheden gecreëerd 
om chocoladeproducten met keurmerk te verkopen. 
Concreet betekent dit dat andere ingrediënten, zoals 
suiker niet meer fairtrade hoeven te zijn. Daarvoor heeft 
het keurmerk een speciaal label voor cacao in het leven 
geroepen (zie afbeelding).

Een steeds groter deel van de fairtrade productie is tevens 
biologisch. Dat geldt ook voor cacao. In 2012 was van 
alle fairtrade geproduceerde cacao 22,7% ook biologisch 
gecertificeerd.

dus een natuurlijk bosproduct. Goed geoogst kan de verbouw 
van deze palmen veel inkomsten bieden voor de traditionele 
bewoners van het regenwoud en bijdragen aan het behoud van 
de ecologisch zo belangrijke tropische bossen.

Van sinaasappelschillen naar sieraden
Ana Maria was huisarts en homeopaat, maar naast haar werk 
als arts begon zij te experimenteren met de vervaardiging van 
decoratieartikelen van sinaasappelschillen. Langzaam maakte 
zij van haar hobby haar beroep. In 1997 richte zij na een 
succesvolle beurs in Bogotá het bedrijf Piel Acida („zure huid/
sinaasappelhuid“) op. De eerste medewerkster werd aangesteld.

In 2000 bezoekt Ana Maria voor het eerst een beurs buiten 
Colombia. Twee jaar later start de export naar Europa. In 2003 
wordt een nieuwe productlijn ontwikkeld: kettingen en oorbellen 
van Taguanoten.

In 2009 fuseert het bedrijf onder de nieuwe naam Sapia 
met Salvarte, een binnenlandse winkelketen, zodat ook de 
Colombiaanse markt kann worden bediend. De fusie leidt tot een 
groter personeelsbestand, een verbeterde bedrijfsorganisatie en 
een duidelijke stijging van de productiviteit. Ook wordt verhuisd 
naar een groter en beter uitgerust gebouw, waar de droogovens in 
aparte ruimten geplaatst kunnen worden. Ontwerpster Ana Maria 
ontwikkelt nieuwe producten voor de Europese markt. 

Gedreven fairtrade bedrijf 
Sapia is inmiddels een erkende fairtrade organisatie. Het 
bedrijf heeft 48 medewerkers met een vaste aanstelling (vooral 

vrouwen). Bij het bedrijf werken zowel blanken, zwarten, 
mulatten, inheemse indianen als mestiezen. Ook wat betreft 
arbeidsvoorwaarden voert Sapia een voorbeeldig beleid. De 
onderneming heeft zich voor de komende jaren onder meer 
tot doel gesteld de verdere ontwikkeling van het handwerk in 
Colombia en de aanstelling van meer inheemse designers, om 
het traditionele karakter van de producten te behouden. Sapia is 
een producent met ambitieuze doelen zowel op commercieel als 
op sociaal vlak. ■

Let op: de voorraad is beperkt!
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