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   Wat is Fairtrade 
   Fairtrade is eerlijke handel 
   Fair = eerlijk 
   Trade = handel 

 
Wat is fairtraide 
 
Fairtrade betekent eerlijke handel. Ook bekend als het Max Havelaar keurmerk. Dit is een keurmerk 
wat in Nederland wordt gebruikt. Een keurmerk is het bewijs dat iets goedgekeurd is en de vereiste 
kwaliteit heeft. Fairtraide heeft als doel om producten te verkopen, waarvoor een eerlijke prijs wordt 
betaald aan de mensen die het maken in arme landen en heeft als doel dat de mensen die de 
producten maken goed kunnen leven. Dus geen kinderarbeid en geen erg lange werkdagen. Waarbij 
ook gedacht wordt aan milieuvriendelijke producten. Door een goedgekeurd fairtradeproduct te 
kopen, werk je mee aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij. 
Hieronder lees je meer over fairtrade. 
 
Wat  Fairtrade  doet 

 De Fairtrade organisatie zorgt op verschillende manieren voor eerlijke handel. 

Ze betalen bijvoorbeeld de producenten (= makers van de producten) hogere prijzen dan dat de 
andere bedrijven doen. Ze vertellen de producenten hoe ze hun producten kunnen verbeteren, 
waardoor ze aantrekkelijker worden voor de rijkere landen. Ze kunnen advies krijgen om hun 
producten aan te passen aan de wensen van de kopers in het westen of om andere producten te 
maken. Er worden contracten gesloten met de producenten voor een lange tijd. De makers zijn er 
zeker van dat ze niet opeens een klant minder zullen hebben. Ze hebben een contract ( = een 
afspraak op papier)waardoor de afnemer niet zomaar weg kan lopen als het niet bevalt of als ze het 
op een andere plek goedkoper kunnen laten maken.  

Er wordt gedacht aan de milieuregels in de derde wereld landen. Veel bedrijven laten troep achter 
als ze de producten in handen hebben en denken hierbij verder niet aan het milieu in het 
desbetreffende land. Dit houdt in dat ze het milieu gewoon vervuilen. Fairtrade houdt zich ook bezig 
met het milieu. In veel landen zorgt productie van kleding en allerhande producten voor zware 
milieuvervuiling waardoor mensen in de omgeving ziek worden. Als producten gemaakt worden op 
een manier die het milieu, de natuur zo weinig mogelijk vervuild wordt een product duurzaam 
genoemd. 

Voor het transport van de producten naar het westen zorgt de organisatie dat dit duurzaam gaat. Ze 
streven ook naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen in derde wereld landen, dat zijn de arme 
landen.  
 
Fairtrade werkt met mensen die meestal ongeschoold zijn of op andere wijze een achterstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt zijn de mensen die werk zoeken samen met de 
bedrijven die werk aanbieden. 
 

 Transparantie  
Transparantie wil zeggen dat het voor de makers van de producten en de leveranciers van de 
producten duidelijk is hoe, waar en waarvan het product gemaakt wordt. De manier waarop het 
gemaakt wordt en de omstandigheden waaronder het gemaakt wordt zijn voor iedereen duidelijk. Zo 
weet je als koper van de producten dat er met heel veel dingen rekening gehouden wordt.  
In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bij fairtrade geen sprake is van kinderarbeid, dat er 
goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en arbeiders een loon(geld) krijgen waarvan ze kunnen 
leven. 



 

 Geen kinderarbeid 
Wat is kinderarbeid? 
Je spreekt over kinderarbeid als kinderen het grootste deel van de dag moeten werken voor geld, 
spullen en bijvoorbeeld eten. Zij kunnen hierdoor niet naar school gaan en hebben daardoor geen 
goede toekomst en vooruitzichten. Over de hele wereld zijn er meer dan 186 miljoen kinderen tussen 
de 5 en 14 jaar oud die werken om geld te verdienden. Kinderarbeid komt meestal voor in arme landen 

ook wel de derdewereldlanden genoemd. De meeste derdewereldlanden liggen in Afrika, Latijns-

Amerika, Zuidelijk - en Zuidoost-Azië.  Maar de meeste kinderarbeid komt voor in India. Vaak moeten 
zij meer dan 10 uur per dag werken, in de kou of juist in een enorme hitte. Ze doen vaak zwaar werk 
dat eigenlijk niet door een kind gedaan moet worden. Kinderen werken in die landen in fabrieken die 
producten maken voor de westerse markt en dat kan van alles zijn. (dingen zoals: voetballen, lucifers, 
vuurwerk, tapijtje) 
Ik geef nu een paar voorbeelden van soorten werk dat door kinderen gedaan wordt: 

 in een hotel werken om kamers schoon te maken en in de keuken helpen 
 pennen op straat verkopen 
 hout sjouwen die gebruikt word door steenovens 
 plastic verzamelen voor hergebruik, vaak op de vuilnisbelt. 
 schoon maken bij rijke mensen 
 planten bestuiven in kwekerijen. 
 stenen met een hamer breken bij een steen fabriek 
 dragen van bakstenen 
 borduurwerk 
 wapens maken, kinderen die in oorlog mee moeten vechten. 

 
Hoe komt het dat er kinderarbeid  is? 
Door armoede komt er veel kinderarbeid voor. Ouders verdienden vaak te weinig geld om voor het 
hele gezin te zorgen (daar doet Fair Trade dus iets aan). Bazen van fabrieken en andere winkels 
nemen liever kinderen omdat ze die minder hoeven betalen. Ook zijn de kinderen niet overal 
verplicht om naar school te gaan. Door armoede zijn er onvoldoende scholen, zijn deze te ver weg of 
kunnen ouders schoolgeld en schoolspullen niet betalen. De overheid ( baas van het land) 
controleert niet of nauwelijks omdat ze dan het probleem moeten oplossen en producten duurder 
zullen worden.  

Wat zegt de wet over kinderarbeid? 
Meer dan 190 landen hebben met elkaar afgesproken dat kinderen beschermd moeten 
worden. Deze landen vormen samen een organisatie die de Verenigde Naties (VN)heet. 
In de Verenigde Naties worden allerlei afspraken gemaakt bijvoorbeeld om vrede te houden. 
In India is de meeste kinderarbeid maar in 1950 hebben ze afgesproken dat dat niet mag, helaas het 
gebeurt nog steeds. 
Extreem lange werkdagen en kinderarbeid zijn in veel arme landen normaal. Dit zou niet zo moeten 
zijn. Vroeger was in Nederland kinderarbeid ook normaal tot het kinderwetje van Van Houten uit 
1874 kwam. In de wet staan maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid door kinderen en 
verwaarlozing van kinderen. Dit is de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan 
kinderarbeid. 

Fair Trade producten 
Onder het fairtrade keurmerk kun je allerlei soorten producten 
kopen; bijvoorbeeld: houtsnijwerk, sieraden, sjaals, tassen, 
boeddhabeelden, vazen, kaarsen, wijnen, sauzen en andere 
fairtrade etenswaren.  In de supermarkt worden ook steeds  
meer fairtrade producten verkocht.  
 
Wil je zien hoe vrolijk mensen worden als je eens per week fairtrade koopt in de supermarkt  
Klik dan hier...\videoplayback fairtrade.mp4 
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Voorbeeldverhalen van producten 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bloemen 

Steeds meer snijbloemen( bloemen voor op de vaas)worden gekweekt in arme landen. De groeiende 
bloemenindustrie biedt het land en de mensen nieuwe kansen. Veel vrouwen hebben de 
mogelijkheid gekregen om betaald werk te vinden.  

Ongeveer 75% van de werkers op bloemenplantages mag er een tijdje werken met negatieve 
gevolgen voor hun rechten: ze krijgen geen verzekering, geen vakantie, geen zwangerschapsverlof en 
ga zo maar door. Er valt dus nog veel te verbeteren. Via het fairtrade keurmerk leveren we daar een 
bijdrage aan. Fairtrade zorgt ervoor dat de omstandigheden verbeteren.  

Het aanbod van fairtrade bloemen wordt steeds groter. Je kunt steeds meer verschillende bloemen 
met het fairtrade keurmerk kopen. Een aantal supermarkten verkoop t deze bloemen. 

Fruit & groente 
 

Er is steeds meer fairtrade fruit of groente te koop en er zijn steeds meer 
soorten. Denk bijvoorbeeld aan bananen, ananassen, kokosnoten, 
limoenen, druiven en cherrytomaten. Voor dit fruit en groente ontvangt de 
coöperatie de fairtrade minimumprijs en een premie. Een coöperatie wil 
zeggen dat mensen samenwerken. Door samen gebruik te maken van 
dezelfde machines of gezamenlijk planten in te kopen, kunnen ze meer 
verdienen. Een premie is extra geld wat ze samen krijgen om er samen voor 
te zorgen dat er bijvoorbeeld betere scholen komen. 

 

Chocolade 
 

Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld bijna 5 kilo chocolade per 
persoon. Dit is steeds vaker fairtrade chocolade. Fairtrade cacao 
vind je terug in allerlei producten, zoals chocoladerepen, 
hagelslag, chocoladepasta, koek en gebak. Voor cacaoboeren is de groeiende verkoop van fairtrade 
cacao goed nieuws. De meeste cacaoboeren leven in erge armoede en moeten rondkomen van 
minder dan een euro per dag. Het extra geld, de premie, dat ze door de fairtrade cacao verdienen 
geven ze uit aan bijvoorbeeld verbetering van hun boerenbedrijven, onderwijs en medische zorg.  



 
 
 

Koffie 
 
Nederlanders drinken miljoenen kopjes koffie per dag. 80 procent van alle koffie wordt verbouwd 
door kleine boeren Dit betekent niet dat de koffieboeren genoeg geld krijgen voor hun koffie. 
Grote handelaren bepalen de prijs van de koffie De prijs en de premie die de boeren krijgen wordt 
bepaald voordat de koffie verkocht wordt. Fairtrade probeert er voor te zorgen dat koffieboeren 
kunnen leven van hun werk en hun leven er in de toekomst beter zal uitzien. 
 
Koffie was ongeveer 30 jaar geleden het allereerste fairtrade product. Nu kun je bijna 
overal fairtrade koffie vinden. Kortom, begin je dag goed en kies ook voor fairtrade koffie. Zowel 
thuis, in de horeca als op je werk.  
 

Tassen van drinkpakjes 

Van hergebruik tot eerlijk loon. In 1984 zijn vrouwen 
uit 4 gemeenschappen in de sloppenwijken van 
Manilla gaan samen werken. Zij zijn begonnen met de 
aanleg van schoon stromend water. Alay Kapwa, de 
naam van een van de gemeenschappen, wat letterlijk 
betekent: ‘help je buurman’, is sindsdien een begrip 
geworden in de wereld van de armen in de 
Filippijnen. Meer dan 700 mensen hebben werk in 40 
projecten en verdienen daar mee hun geld. Het 
materiaal voor de tassen en de toilettassen is 
afkomstig van afval van lege drinkpakjes die door 
scholen ingezameld worden. Ook gebruiken zij 

mislukte drukprinten die normaal weggegooid zouden worden. 

Het maken van de tassen is bijna helemaal handwerk. De oude drinkpakjes verzameld en er wordt 
gekeken of ze goed zijn om te gebruiken. Vervolgens worden ze gewassen en gedroogd. Het is een 
grappig gezicht deze gewassen onderdelen van drinkpakjes aan de waslijn te zien wapperen. Na het 
drogen worden de delen gesorteerd op kleur en afbeelding. Daarna worden ze aan elkaar genaaid, 
geknipt op tasmaat en op de naaimachine tot tas of toilettas verwerkt. De tassen en toilettassen zijn 
zeer sterk en hebben een lange levensduur. Tilingo-Nepra verkoopt deze tassen. Zij koopt in bij de 
vrouwen en betaald hen een eerlijke prijs. Hierdoor kunnen de kinderen naar school, ze kunnen hun 
kleine woonruimte verbeteren en ze kunnen een dokter betalen als er iemand ziek is.  

 

 

 

 



Door de fairtradehandel krijgen cadeaus een verhaal. 

 De dromenvanger 

Dromen zijn erg belangrijk bij de Indianen. Volgens het geloof van de 
Indianen zit de lucht 's nachts vol dingen die voor aangename en 
nare dromenkunnen zorgen. De wijzen van de stam, de 
medicijnmannen, zochten naar een middel om nare dromen tegen te 
houden. Zo ontstond het idee voor de droomvanger. 
 

Het verhaal over de dromervanger. 
 
Een spin was rustig bezig om binnen zijn eigen ruimte een web te 
maken. Het was naast de slaapplaats van Nokomis, de oude 
grootmoeder. Iedere dag bekeek de grootmoeder de spin met veel 
plezier terwijl hij rustig doorging met het maken van zijn web. Op 
een dag terwijl zij rustig het werk van de spin zat te bekijken kwam 
haar kleinzoon binnen. "Nokomis-iya" schreeuwde hij terwijl hij naar 
de spin staarde. Hij stormde op de spin af met in zijn hand een 
schoen om hem te vermorzelen. "No-keegwa" fluisterde de oude 

dame, doe hem geen pijn. "Nokomis waarom bescherm je de spin", vroeg de kleine jongen. 
De oude vrouw glimlachte maar gaf geen antwoord. Toen de kleine jongen weg was kwam de spin 
naar de oude vrouw toe en bedankte haar voor het redden van zijn leven. Hij zei " al vele dagen heb 
je mij een web zien weven en je bewonderde mijn werk. Als dank voor het redden van mijn leven wil 
ik je een cadeau geven. Hij glimlachte en ging verder met het weven van zijn web. Al snel scheen het 
maanlicht op het prachtige web dat de spin zo mooi had geweven. "Kijk zei de spin, zie je hoe ik het 
web maak en ieder draadje aan de volgende vastmaak? Dit web maak ik om slechte dromen te 
vangen. Alleen de goede dromen kunnen door de ruimtes tussen de webdraden. Dit is mijn geschenk 
aan jou. Gebruik het zodat je alleen de goede dromen zult onthouden, de slechte dromen zullen vast 
blijven zitten voor eeuwig in het web. 
 
 

 Papier van olifantenpoep 
 

zie hoe het wordt gemaakt in Sri Lanka       
klik hier    ..\videoplayback olifantenpoeppapier.mp4 
 
Notitieboekje van olifantenpoeppapier. 
Het notitieboekje wordt bij elkaar gehouden door een 
schroef. 
De producenten van het Maximus Papier Project in 
Kegalle, maken prachtige producten van Olifantenpoep. 
Een olifant eet 180 kilo voer per dag. Dit zijn vooral 
palmbladeren en kokosbladeren. Door zijn snelle 
verbranding laat de olifant dagelijks enorme bulten poep 

achter. In Kegalle wordt hiervan papier gemaakt. 
De medewerkers van Maximus verzamelen de poep, die door de zon uitgedroogd is. De poep wordt 
vervolgens gekookt met Margosa blad, wat een desinfecterende werking heeft. Na 8 uur koken 
wordt het afvalpapier uit de kantoren van Colombo toegevoegd en samen verder ingekookt. Van 
deze pap worden vellen papier geschept. Door zouttoevoegingen kan het papier bovendien in elke 
gewenste kleur gemaakt worden. Van 10 kilo olifantenpoep worden circa 120 vellen papier of 60 
vellen karton gemaakt. Dit papier en karton worden gebruikt voor prachtige notitieboekjes, 
demoblokjes en kaarten en nog veel meer. 
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 potlood van schors 

Deze leuke potloodjes worden gemaakt door het kleine 
familiebedrijf Banyen Boonamnuay in Hang Dong, Noord Thailand. 
Mevr. Boonamnuay heeft een eenvoudig winkeltje met daarachter 
een kleine werkplaats waar met de hand allerlei leuke en 
verassende producten worden gemaakt van zaden, takken, hout 
en kokosnoot. De potloden worden met de hand gemaakt van 
takken die worden gesnoeid om bosbranden te voorkomen en die 
snel weer aangroeien. 

 

 Simbolica, symbolen van Indianen en de Maori 
 

 
 Simbólica Fair Trade verkoopt handgemaakte fair trade artikelen uit Mexico en Guatemala.  

In een doelstelling schrijf je op wat je wilt bereiken. 

De doelstellingen van Simbólica zijn:  

 Anderen leren hoe de oude cultuur van de Indianen en de Maori is. 
 Mensen een leuk cadeau-idee geven met een symbolische betekenis. 
 Werken met mensen die rechtstreeks afstammen van de bevolkingsgroepen uit oude 

beschavingen. 
 Het voeren van eerlijke handel (Faire Trade) zodat de mensen én hun omgeving er beter van 

worden. 
 Stichting Simbólica Projecten steunt jaarlijks het schoolproject. Hierdoor kunnen de kinderen 

naar school gaan.  Zij ontvangen een rugzakje met daarin dat wat ze op school nodig hebben 
en uniform trui. 

 Verkopen van handgemaakte zilveren sieraden met symboliek van oude culturen, zoals de 
Maya's, Azteken, Hopi (Indianenstam) en Maori.  

Symbool of symboliek betekent dat een voorwerp een betekenis heeft gekregen. Deze 
betekenis is dan bij veel mensen bekend. Zo zie hieronder wat de betekenissen zijn.  

 

 

Maorisymbolen. 

 

 

1. De Walvisstaart is een symbool dat bescherming biedt en staat voor wijsheid en een lang 
leven. Het werd veel gedragen door Maori vissers die de zee opgingen om te jagen. 

2. De Matau (vishaak) zorgt volgens de Maori voor een veilige reis over water. Traditioneel 
bracht het symbool ook geluk. Kracht en doorzettingsvermogen. 

3. De Koru staat symbool voor de varen. Elk nieuw blad staat voor een 
nieuwe ontwikkeling en groei. 

4. Dit symbool van de Maori, de Twist, staat voor vriendschap of verbintenis. Ondanks 
alle pieken en dalen van het leven blijven twee mensen of twee culturen samen sterk tot in 
de eeuwigheid. Het vertegenwoordigt ook samenwerking. 



5. De Tiki staat voor vruchtbaarheid. In de cultuur van de Nieuw-Zeelandse Maori is het een 
belangrijk symbool. Het wordt beschouwd als een vertegenwoordiging van de eerste mens 
op aarde en is het teken voor vruchtbaarheid.  
 

In de symbolen van de Maori is vaak het nationale symbool van Nieuw-Zeeland, de varen, verwerkt. 
Elk nieuw blad dat zich opent staat symbool voor een nieuwe start en groei. Verder vind je veel terug 
van de zeevaart in de oude Maori symbolen, zoals de walvisstaart en de vishaak.  De walvisstaart is 
een eeuwenoud Maori symbool dat bescherming biedt en staat voor wijsheid en een lang leven.  

 

Indianensymbolen 

 
 
 
 

1. Zon en maan    het hoogst haalbare 
2. Vogel     zorgeloos 
3. Berenpoot    goed voorteken 
4. Adelaar    vrijheid 
5. Bergkam    bestemming 
6. Gekruiste pijlen    vriendschap 
7. Voetafdruk     afgelegde weg of de nog af te leggen weg 

 
 

 

 Sjaal met een verhaal 

Het Verhaal 

In 2013 ben ik voor het eerst naar Nepal geweest. Ik werd geraakt door de prachtige bevolking en 
de schoonheid van de natuur. Een bezoek aan een kinderhuis in Pokhara liet mij inzien dat ik iets 
voor een kind kan betekenen. Het hebben van werk vergroot de zelfstandigheid en verbetert de 
kwaliteit van leven. Sjaals en onderzetters van viltballetjes die ik inkocht voor familie en vrienden 
waren zo leuk gevonden dat aan mij gevraagd werd tijdens mijn bezoeken extra producten in te 
kopen en uit te kijken naar nieuwe producten…. En zo is in het kort Sjaal met Verhaal ontstaan! 

Diverse reizen naar Nepal & Thailand volgden. Ik ontmoette de juiste mensen en deze mensen 
hielpen mij weer een stukje verder. De spullen waren populair en werden goed verkocht. De 
voorraad van spullen groeide. Helaas vond twee dagen later in Nepal de eerste grote aardbeving 
plaats en volgde twee weken later de tweede aardbeving. Hierdoor kreeg de aandacht om 
mensen te helpen in het aardbevingsgebied voorrang. 

En nu…nu is het tijd voor een volgende stap! De voorraad vanuit huis is verplaatst naar een pand 
met een opslagruimte en een “showroom” voor de tussenhandel. Er zijn nieuwe mensen bij ons 
komen werken en ons bedrijf Sjaal met Verhaal wordt snel groter.  

Sjaal met Verhaal werkt met vrouwen in Nepal en Thailand. Er wordt samengewerkt met een 35-
tal mensen en projecten die allemaal we één tot twee keer per jaar bezoeken. Samen kijken we 
welke producten er gemaakt kunnen worden. Met het geld steunen we diverse projecten in 
Nepal.  

Projecten    

Het uitgangspunt van Sjaal met Verhaal is zorgen voor werk voor vrouwen. Door te zorgen dat de 
producten steeds verkocht worden, is er werk. Werk zorgt ervoor dat de mensen geld verdienen. 

In 
de Indianencultuur speelden symbolen 
die voor betrouwbaarheid en 
de familieband stonden een grote rol.  
 
 



Daarnaast steunt Sjaal met Verhaal diverse projecten in Nepal die afhankelijk zijn van donaties. 
Donatie is geven van geld die de projecten dan krijgen. De twee grootste projecten zijn het 
kinderhuis in Pokhara, en de bouw van een dokterspost. Ook op andere manieren ondersteunt 
Sjaal met Verhaal projecten. Zo zijn er altijd producten waar een klein foutje in zit of die blijven 
liggen in de voorraad. Dat wil niet zeggen dat deze producten niet meer verkoopbaar zijn. Deze 
producten worden onder andere geschonken een groep mensen. Zij verkopen deze producten op 
kleine markten en de opbrengst gaat naar de organisatie. 

Een school of gemeente kan fairtrade school of fairtrade gemeente worden. 

 

 

 

 

Als bijvoorbeeld  de school,  de kerk of de gemeente geef je het goed voorbeeld. Je laat zien hoe je 
het goed kunt doen en daarom kies je ook voor fairtrade producten.  

De Wereldwinkel 

De Wereld Winkel verkoopt spullen van fair trade. De mensen in de wereld winkel werken bijna 
allemaal vrijwillig, dat betekent dat de mensen het werk voor anderen doen, ze krijgen er geen geld 
voor. 

 
Op de website van Max Havelaar  vind je heel veel informatie als je nog meer wilt weten over 
fairtrade. 

 
http://maxhavelaar.nl/wat_is_fairtrade   of klik hier.   
 

http://maxhavelaar.nl/wat_is_fairtrade
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