
Doe-groep – organisatie werelddag en behalen label fairtrade gemeente – 28/09/2021 

Aanwezig: Aimé Bailly, Marijke Vansteenbrugge, Linda Houben, Katrien Vermeersch, Dany Gobert, An 

Lovato, Gerda Suply, Wim Durang, Benita Vankrunkelsven (dienst vrije tijd) 

Verontschuldigd: Geert De Cuyper, Marc Mahieu en Hendrik Schoukens (schepen 

ontwikkelingssamenwerking) 

 

1. Behalen label fairtrade gemeente 

Om het label te behalen moet de gemeente in de eerste plaats voldoen aan 6 criteria: 

 Criterium 1 – actief lokaal bestuur 

Het college en de gemeenteraad ondertekenen een resolutie. Het gemeentebestuur koopt 

minimum 2 fairtrade producten structureel aan, waaronder koffie. Het bestuur 

communiceert hierover naar het personeel en naar de inwoners. 

 

 Criterium 2 – deelnemende winkels en horeca 

De winkels en de horecazaken moeten minimum 2 fairtrade producten aanbieden en hier 

over communiceren naar hun klanten toe. Het aantal winkels en horecazaken is afhankelijk 

van het aantal inwoners. Voor Lennik betekent dit dat er 4 winkels en 2 horecazaken moeten 

zijn die een verklaring op eer invullen en ondertekenen. 

 

 Criterium 3 – scholen, bedrijven en organisaties 

Zij moeten fairtrade producten  gebruiken en hierover communiceren. Er staat niet vermeld 

hoeveel producten ze dan moeten aankopen. Scholen zetten verder ook educatieve 

campagnes op rond het thema. 

Ook hier wordt er gekeken naar het aantal inwoners, wat voor Lennik wil zeggen dat we een 

samenwerking moeten hebben met 1 school en 1 vereniging/organisatie. 

 

 Criterium 4 – communicatie en media 

Zoveel mogelijk media-aandacht op zowel lokaal als regionaal niveau. Rapporteren over 

events die georganiseerd worden in de gemeente om eerlijke handel onder de aandacht te 

brengen bij het brede publiek. 

 

 Criterium 5 – trekkersgroep 

Zorgt ervoor dat het label behaald wordt maar zorgt ook voor de continuïteit en de 

tweejaarlijkse beoordeling (Fair-O-Meter). 

 

 Criterium 6 – lokale, duurzame voeding 

Brug slaan tussen Noord en Zuid. Initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame 

producten aanmoedigt en hierover communiceren. Dit kan een initiatief zijn dat over 

meerdere jaren loopt of een kort lopend project jaarlijks. 

Rond welke criteria werd er in het verleden al gewerkt en welke criteria hebben we al behaald of 

kunnen we met weinig actie behalen? 



 Criterium 1 – de gemeente koopt structureel koffie en thee aan en ondertekende de 

resolutie op de gemeenteraad van 17 december 2012. Dienst vrije tijd zal moeten navragen 

of deze resolutie nog gebruikt kan worden voor het dossier fairtrade gemeente. 

 Criterium 2 – we hebben zeker 4 winkels die fairtrade producten verlopen. Van de Carrefour 

en de Delhaize hebben we een verklaring op eer van 2013. Ook hier zal nagevraagd moeten 

worden of dit nog gebruikt kan worden. Horecazaken moeten we zeker bekijken. Kan ook het 

sportcafé zijn of het jeugdhuis. 

 Criterium 3 – hier hebben we een verklaring op eer van GROEN (2014), basisschool ’t 

Rakkertje (2018), De Kleine Prins (2014) en De Key (2014). Er zal nagevraagd moeten worden 

of deze gegevens nog kloppen. 

 Criterium 4 – werd nog niet specifiek rond gewerkt 

 Criterium 5 – dit kan d doe-groep fairtrade zijn 

 Criterium 6 – werd nog niet specifiek rond gewerkt 

 

Standpunt/mening van de aanwezigen: 

 Moeilijk gegeven korte keten – fairtrade: er wordt de laatste tijd ook veel nadruk gelegd op 

lokaal kopen. Dit zeker in kader van corona. Heel veel gemeenten hebben in die periode 

acties opgezet om mensen zoveel mogelijk lokaal te laten kopen. 

 De meeste mensen die nu aanwezig zijn op de doe-groep zijn gericht op het Zuiden en niet 

op het lokale. Zij hebben projecten lopen of ondersteunenprojecten in het Zuiden. De groep 

is geneigd enkel de focus te leggen op het Zuiden en dan past criterium 6 moeilijk in die 

visie. De mensen hier hebben het nog altijd gemakkelijker dan de mensen in het Zuiden al is 

er zeker begrip voor de stimulans om lokaal te kopen. Maar we moeten toch niet vergeten 

dat het voor de derde wereldlanden moeilijker en moeilijker wordt. 

 Kunnen we eerlijke handel niet op een andere manier in de kijker zetten in plaats van voor 

het fairtrade label te gaan? 

 Door te werken aan het label fairtrade gemeente geeft de gemeente toch aan dat ze de 

derde wereld problematiek belangrijk vinden. 

 Kunnen we lokale economie (Filip) niet mee inschakelen om aan criterium 6 te werken? 

 

Conclusie – wil de doe-groep gaan voor het fairtrade label ja of neen? 

Een aantal mensen zouden de focus liever anders leggen en engageren zich dan ook liever voor 

andere projecten. Een aantal mensen zien het dan wel weer zitten om rond fairtrade te werken. 

Volgende mensen stellen zich kandidaat voor een eventuele doe-groep fairtrade: Linda, An en Aimé. 

Marijke en Gerda voorlopig niet. Zij hebben de voorbije jaren zich al meerdere keren geëngageerd. In 

de toekomst sluiten ze misschien wel weer opnieuw aan. Wim wil gerust helpen op activiteiten rond 

ontwikkelingssamenwerking en fairtrade. 

De dienst vrije tijd bespreekt fairtrade verder met de schepen van ontwikkelingssamenwerking, 

Hendrik Schoukens. Wordt vervolgd. 

 

 

 



2. Organisatie werelddag 

In kader van de zomer in de Dekenij tuin stond er 4 juli een werelddag gepland. Deze werd helaas 

door het slechte weer geannuleerd. In deze groep willen we kijken of we opnieuw zo’n initiatief 

kunnen uitwerken. 

Ideeën uit de groep: 

 Activiteit koppelen aan een andere activiteit zodat er kan samengewerkt worden met een 

relatief grote en gekende vereniging. Een vereniging die sowieso al publiek met zich 

meebrengt.  

 Een leuke dag afsluiten met een optreden – voldoende en duidelijke promotie – derde 

wereldmuziek groep met naambekendheid. 

 Samenwerking met het praatcafé – 3 momenten per week – vb. quiz door de wereldwinkel, 

producten van de wereldwinkel aanbieden. Spelletjesavond in het praatcafé. Zo leggen de 

mensen ook contact met elkaar. 

 Opnieuw iets doen rond in de periode van Lennik Zomert – het nadeel is dan wel dat er heel 

wat concurrentie is van grote artiesten en mensen komen nooit naar alle activiteiten 

 Mensen zingen graag mee. Misschien daar iets mee doen? Conflict Lennik Zwingt? 

 

Voorstel 

 Site van de school in de Hendrik Ghijselenstraat – speelplaats gezellig inkleden met 

wereldmarkt – Zap Mama? (Linda polst eens) – zaal van de academie zou dan gebruikt 

kunnen worden.  

 Zondag 24 april zitten we nog buiten de examenperiode. 

 Kijken naar activiteiten die we in het verleden al gedaan hebben. Wat kunnen we herhalen. 

 We noemen het een wereldfeest in plaats van een werelddag. 

 Samenwerking zoeken met de scholen. Per klas een kunstwerk/tekening laten maken rond 

een thema. 

 An en Katrien laten ook de kinderen uit Kenia per klas of groep een kustwerk maken. 

 Thema van het kunstwerk: kinderen tekenen/schilderen hoe ze hun dorp, natuur (bomen), 

fruit, school, huizen, dieren, bloemen, vervoer en zichzelf (het kind) zien. 

 Elke klas die deelneemt krijgt een thema toegewezen. Alle leerlingen van die klas maken een 

tekening op een A5 formaat. Van alle tekeningen van de klas wordt er een collage gemaakt. 

Deze worden dan tentoongesteld tijdens het wereldfeest. 

 Na de activiteit worden de kunstwerken uitgewisseld tussen Kenia en Lennik. Zo zien de 

kinderen hier hoe de kinderen daar alles beleven en omgekeerd. Er wordt aan de klassen 

gevraagd een klasfoto toe te voegen aan hun collage zodat kinderen uit Lennik en uit Kenia 

gezichten op het kunstwerk kunnen plakken. 

 Bekijken of we de leerkrachten nog andere zaken kunnen aanbieden om het thema 

bespreekbaar te maken in de klas. Vb. lesbrieven van Globo. 

 

TO DO: 



 Dienst vrije tijd neemt contact op met de gemeenteschool en de academie om te kijken of de 

locatie mogelijk is 24 april. Normaal zijn er geen lessen op zondag in de academie. Als deze 

locatie niet kan, moeten we verder zoeken naar een andere locatie. 

 Dienst vrije tijd maakt een mailtje op voor alle lagere scholen met de vraag of ze willen 

deelnemen en zo ja, met welke klassen. 

 Alle aanwezigen op de doe-groep denken verder na over de invulling van de dag en er wordt 

gezocht naar een muziekgroep die kan komen optreden. 

 Iedereen houdt dinsdag 9 november, om 20 uur vrij in zijn agenda. Dan organiseren we een 

volgende doe-groep. 

 Dienst vrije tijd zet het verslag van de eerste doe-groep op Lennik aan zet en communiceert 

ook over de volgende datum. Zo kunnen nieuwe mensen nog steeds aansluiten. 

 

3. Volgend overleg 

Dinsdag 9 november, om 20 uur in de raadzaal in de Dekenij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


