Activiteitenoverzicht 2022
Het beleid van Fair Gifts&Goodies Wereldwinkel Beverwijk is gericht op het bevorderen
van eerlijke handel en het bewust maken van consumenten over dit thema.
Onder eerlijke handel verstaan wij:
- een eerlijke prijs voor de producent
- lange termijncontracten
- voorfinanciering en kredietverlening aan producenten
- technische ondersteuning bij productontwikkeling
- goede marketing gebaseerd op betrouwbaarheid en kwalitatieve producten
- producten die een Fairtrade keurmerk dragen.
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven
in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een
duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.
Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.
De Wereldwinkel streeft ernaar om zijn klantenbestand uit te breiden zowel te
onderhouden.
Via scholen willen wij jongeren benaderen om interesse te wekken voor en in de handel
in ontwikkelingslanden. Wij geven gastlessen over producten en landen van herkomst.
De ouders worden via een brief geïnformeerd over de gastlessen. Ook kunnen klassen
worden uitgenodigd voor een bezoek aan de winkel.
Via de Stichting Participatie Anderstaligen en via Stichting Welzijn zijn vrijwillige
anderstaligen actief in onze winkel.
De winkel beschikt over een website en een Facebookpagina.
Klanten kunnen zich aanmelden voor een digitale Nieuwsbrief.
De corona-crisis, maakte het ons de afgelopen jaren niet mogelijk uitvoering te geven
aan specifieke activiteiten, zoals het schoolproject.
De activiteiten die we in 2022 willen oppakken:
-

Gastlessen op scholen, om leerlingen en stagiaires te benaderen/activeren

-

Scholen motiveren om lesprogramma’s te ontwikkeling over Fairtrade producten

-

Via Stichting SPA (Participatiewet) anderstaligen benaderen als vrijwilliger voor de
winkel

-

Het optimaliseren van onze online communicatie, facebook, nieuwsbrief en opzetten
van Instagram

-

Werven nieuwe medewerkers

We kunnen en zullen uitvoering geven aan vorenstaande voorzover coronaontwikkelingen ons in staat stellen.
Het bestuur van de Wereldwinkel Beverwijk, juni 2022.

