


Gefeliciteerd!!
GroenLinks Bergen feliciteert de Wereldwinkel met 
zijn 30-jarig jubileum en bedankt alle vrijwilligers 
voor hun tomeloze inzet voor een fairtrade winkel 
die niet meer weg te denken is uit het hartje van 
Bergen. Mede daardoor prijkt er een bordje fairtrade 
gemeente bij de gemeentegrenzen van Bergen sinds 
2014. 

Hoezo fairtrade in de gemeente Bergen?
Fairtrade is hip en trendy onder jongeren in de grote 
steden. En niet alleen daar, maar ook in onze eigen 
gemeente!  Steeds meer inwoners en ondernemers 
in de gemeente Bergen nemen fairtrade producten 
op in hun dagelijkse leven en bedrijfsvoering. Van 
Wereldwinkel en kledingzaken tot supermarkten en 
horeca. Zij verkopen producten waarvan we zeker 
weten dat de rechten van de makers gerespecteerd 
zijn: behoorlijke werkomstandigheden en prijzen 
op basis van werkelijk gemaakt productiekosten. 
Ook zijn de schadelijke effecten op het milieu bij de 
productie zoveel als mogelijk beperkt. In Nederland 
is dat best normaal. Maar juist in landen waar onze 
dagelijkse koffie, thee, bananen en kleding vandaan 
komen, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. 
Kinderarbeid, superlage lonen en prijzen, ongezonde 
en gevaarlijke werkomstandigheden, vervuilde 
rivieren en leeggeroofd land.  Dat willen we toch 
niet? Hier niet, maar ook niet op andere plekken van 
de wereld.

Groenlinks ziet fairtrade als onderdeel van een duur-
zame lokale economie en als een onderscheidende 
toeristische kwaliteit voor de gemeente Bergen. Door 
fairtrade gemeente te zijn de vitaliteit en veerkracht 
van de verschillende kernen stimuleren, ja het kan. 
En dat is toch wat we met z’n allen willen?! 

En wat u in uw dagelijkse leven alvast kunt 
bijdragen? 
Kijk eens in de supermarkt naar producten met een 
fairtrade logo, en koop er zo nu en dan één van. Of  
check de Wereldwinkel natuurlijk! Okay, de producten  
zijn vaak een beetje duurder dan de huismerk 
alternatieven, maar de prijzen zijn wel eerlijk. En 
mooi meegenomen of niet…. het leven van iemand 
in Zuid-Amerika, Azië of Afrika wordt er een stukje 
beter op!! 

GROENLINKSBERGEN

Kerkstraat 6, 
1861 KR Bergen N.H. 
Tel: 072 5812154
www.defi nsewinkel.nl

Weet u waar en door wie uw 
kleding is gemaakt? Naast onze 
mooie, kleurrijke, uiteraard uit 

natuurlijke materialen bestaande 
kledingcollectie, kunt u bij ons 
ook terecht voor exclusieve, 
bijpassende accessoires, en 
Noordische cadeau-artikelen. 

Kom langs, wij vertellen u graag 
hoe onze producten zijn gemaakt.

De Finse Winkel

Bij de Blauwe Bessen Shop vind u een aantal 
heerlijke producten gemaakt van blauwe 

bessen. Proef de volle zuivere smaak van 100% 
pure sappen, jam, fruitbeleg, saus, likeur, verse 
bessen e.d. Ook heerlijke biologische producten 

waar u het hele jaar door van kunt genieten.

Blauwe Bessen Shop | Westerweg 33a, 1921AC Akersloot
Info@blauwebessenshop.nl | 06-20190191

www.blauwebessenshop.nl    
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De Bergense Wereldwinkel had zich niet kunnen 
ontwikkelen zonder de kracht en kennis van de 
voormalige bestuursleden Jan Baas, Bert Toet 
(voorzitters) Sophie Hiddema, Carolina Wiegel, 
Hendrika Leeghwater-van Bommel, Maria Merkelbach 
(secretarissen), Jan Hink, Gerard Schaft en Bert Toet. 
En ook niet zonder de inzet van vroegere vrijwilligers 
Nelie Hetem, Bets Pielaet, Liesbeth Hink, Truus van 
 Weerde, Truus Winder, Loes de Geus, Corry Castricum, 
Ina Bontje, Mira, Petra Wester, Sandra Schrieken, Brigit 
Meereboer, Els van Wingerden en Joke Oppeneer.

In 2019 bestaat Stichting Wereldwinkel Bergen 30 jaar. Vanaf het 
allereerste begin van de Wereldwinkel is de doelstelling van de stichting 
het bevorderen van lokale economieën in ontwikkelingslanden, door het 
verkopen van op een eerlijke en duurzame manier geproduceerde goederen. 
Door direct van lokale producenten te kopen, krijgen zij een eerlijke prijs. 
Het jubileum wordt gevierd met een symposium en een Fairtrade Festival. 

Bestuur en vrijwilligers 
Op dit moment wordt het 
bestuur van de Wereldwinkel 
gevormd door: 
Jan Apotheker, voorzitter
Joke van Antwerpen, 
coördinator vrijwilligers 
Luc Lassche, penningmeester 
Huub van den Beld, secretaris 
en winkelinrichting 
José Bastiaans, communicatie 

Inkopers zijn nu:
a)  Non food: Freya Boekel en 

Irmgard Leijen
b) Food: Lia Breman
c)  Papier, houten speelgoed: 

Saskia Maas
d)  Esoterische producten: 

Ria Lamain

Vrijwilligers van Wereldwinkel  Bergen, het bestuur dankt jullie 
hartelijk voor jullie inzet, enthousiasme en trouw ! 
 

Anja - Ank - Anneke - 
Annette - Brigit - Fien - 
Freya - Gerda - Ineke - 

Irmgard - José A - Joyce - 
Lena - Lia - Loes E - Loes V 

 

  

 
Marga – Margreet B – 

Margreet M – Marijke – 
Mieke – Pauline – Petra – 
Renée – Ria – Sandra – 

Saskia – Truus - Willemien 

Op vrijdag 28 juni is er een gratis toe-
gankelijk symposium in de Ruïnekerk. 
Dat is het sluitstuk van een serie educa-
tieve lessen voor de hoogste groepen op 
de Bergense basisscholen. De leerlingen 
hebben een actieve rol tijdens het sym-
posium. Zij presenteren een power point 
over Fairtrade.

In mei bezochten de vrijwilligers van 
de Wereldwinkel de groepen 6, 7 en 8 
van de Bergense basisscholen, om er te 
vertellen over hun leeftijdsgenoten in 
Kenia. Om de scholieren daar te helpen 
is aan de Bergense kinderen gevraagd 
om lunchbonnen à 2 euro te verko-
pen. Elke verkochte lunchbon zorgt 
voor 10 lunches in Kenia. Tijdens het 
symposium wordt de opbrengst van de 
lunchbonnenverkoop bekend gemaakt. 
Ook horen de kinderen nog meer over 

Fairtrade en kunnen ze zelf vertellen.

PROGRAMMA SYMPOSIUM IN DE RUÏNEKERK
13.00 uur Max Havelaar
13.20 uur Presentaties scholen
13.30 uur  Raadslid 

Froukje Krijtenburg
13.40 uur Presentaties scholen
13.45 uur  De voorzitter Jan Apotheker 

spreekt
13.55 uur  Bekendmaking opbrengst 

lunchvouchers
  Allen zingen het Fairtrade lied

WERELDWINKEL BERGEN
14.00 uur Bij de Wereldwinkel onthulling 
banner 30 jaar Wereldwinkel

TOEGANG: voor de leerlingen van groep 6, 
7 en 8 van de scholen uit Bergen en ver-
der voor iedereen die er heen wil.

Op zondagmiddag 30 juni vindt op het 
terrein van de Ruïnekerk het Fairtra-
de Festival plaats, met een markt met 
Fairtrade producten en met wereld-
muziek en dans. Om 13.00 uur openen 
Jan Apotheker, de voorzitter van 
de Wereldwinkel en burgemees-
ter Hafkamp de markt. Er zijn optre-
dens door Nosso Groove uit Senegal, 
Tamtam Ivoire en Orchestre Partout 
uit Syrië. Op de markt presenteren zich 
ook stichtingen die actief zijn in met 
name Afrika. Zij vertellen over hun 
projecten en hebben hierover voorlich-
tingsmateriaal. Het doel van deze markt 
is te laten zien wat het belang is van 
Fairtrade en waarom het belangrijk is 
om  Fairtrade artikelen te kopen. Er zijn 
allerhande hapjes en voor de kinderen 
is er een optreden van Roos Kanis, met 
poppen uit de Wereldwinkel.
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Oprichting en doel

 Familie Visscher  Liesbeth Hink en Nelly van Hetum 

  Verkoop Paus Johanneskerk Schoorl

Op 28 september 1989 werd de stichting Wereldwinkel Bergen 
opgericht. In de acte staat als doel vermeld: ‘De sociaal politieke 
herstrukturering bevorderen die nodig is om tot een rechtvaar-
diger wereldsamenleving te komen’. Oprichters zijn de fami-
lie Visscher, Jan Hink en Sophia Antje Hiddema. Jan Baas is  
tot 2005 de eerste voorzitter. Later komt Paul Stomph erbij en 
Nelie Hetem is lang één van de drijvende krachten. Ieders moti-
vatie is om in de praktijk goed werk te verrichten, in dit geval de  
verkoop van Fairtrade goederen. Vanaf het begin gaat een deel 
van de opbrengst ook naar goede doelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. 

DE EERSTE JAREN
Tegen het eind van de jaren tacht verkochten de oprichters van 
de Bergense Wereldwinkel achterin de Petrus en Pauluskerk  
na de kerkdienst Fairtrade koffie, thee en snuisterijen.  
Dat paste goed in de kerkelijke ‘Vrede Ontwikkeling Missie’.  
Daarna gingen ze Fairtrade producten aanbieden in de  
Dekkerskamer van het Dorpshuis (later ‘t Oude Raethuys). Op 
vrijdagmiddagen werden de artikelen uitgestald voor een klan-
tenkring van vrienden en bekenden. Het assortiment bestond 
voor de helft uit etenswaren, naast de koffie en thee. Vanuit 
Bergen werd ook verkoop in Schoorl gestart, met een maande-
lijks verkooppunt voor en na de dienst in de Paus Johannes kerk 
tegenover de Blinkerd. En in de Schoorlse winkel van schil-
dersbedrijf  Louter bracht Riet Louter met veel succes onder 
meer zelfgemaakte kerstpakketten aan de man. 
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De eerste vrijwilligers 

De kleinste winkel van Bergen
Huisarts Jan Dekker schonk bij zijn over-
lijden in 1928 zijn woning annex prak-
tijkruimte aan de Raadhuisstraat aan de 
gemeente, op voorwaarde dat het pand 
een maatschappelijke bestemming zou 
krijgen. Het pand werd samengevoegd 
met het Dorpshuis, het latere Oude 
 Raethuys. In de jaren 1980-1990 was in 
de voorkamer de peuterspeelzaal geves-
tigd bestaande uit twee ruimtes. Toen 
die ging verhuizen rook het bestuur van 
de stichting Wereldwinkel haar kans. 
De ruimte als geheel was te duur, maar 
voor een kleiner deel, ‘kamer Dekker’, 
kon de Wereldwinkel van de gemeente 
subsidie krijgen. Vrijwilligers gingen 
aan de slag: een kast werd een open 
wand met planken. In de aangekoch-
te vitrinekasten werden de producten 
uitgestald en zo bleek er meer ruimte te 
zijn dan gedacht. 

ZICHTBAAR EN GROTER
De vlag gaf aan dat de winkel open was 
en de tassen werden buiten aan een haak 
in de muur opgehangen. Zo raakte de 
Wereldwinkel echt zichtbaar in het dorp. 
Tijdens de zaterdagmarkten rond de 
Ruïnekerk zat de loop er goed: de klan-
tenkring groeide. Ook toeristen kwamen 
af op nieuwe producten, chocolade-
repen en originele cadeau-artikelen. 
De Wereldwinkel deed actief mee aan  
braderiën en andere gelegenheden om 

nog meer naar buiten te treden. Dan 
kwam er een kraam te staan tegenover 
het winkeltje. Dankzij een groeiende 
schare vrijwilligers is de Wereldwinkel 
in die jaren echt op de kaart gezet. Tijden 
veranderen echter, evenals de belevings-
wereld van de klant.

Toen Nettie Tiberi stopte met de ‘Deken-
kist’, de naastgelegen winkel met pat-
chwork, greep het bestuur met beide 
handen de gelegenheid aan om nu wel 

een groot deel van de benedenverdie-
ping van de voormalige dokterwoning te  
kunnen benutten. Het Wereldwinkel-
tje kon uitgroeien tot een echte winkel. 
De tussenmuur werd weggehaald en zo 
kon in de nieuwe ruimte een uitgebreid 
assortiment aan Fairtrade artikelen 
aantrekkelijk worden gepresenteerd.  
Nettie Tiberi schonk de antieke Deken-
kisttoonbank aan de Wereldwinkel en 
het volledige meubilair (wandrekken).

 Het tienjarig bestaan

De eerste kennismaking voor  
Truus Winder met de Wereldwinkel  
was in de Petrus en Pauluskerk in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw.  
Nelie Hetem zei tegen haar: “Mooi hè, zou 
het niet wat voor jou zijn?” En dat was zo. 
“Het was altijd leuk werk, zeker later in het 
winkeltje. Als je iets verkocht was je blij 
en tevreden”, vertelt Truus. Voor het eerst 
ging ze met Nelie mee naar Culemborg,  
daar was en is nog altijd het landelijke 
inkoopcentrum voor de Nederlandse  
wereldwinkels gevestigd. “Eerst gin-
gen we natuurlijk bij de afgeprijsde 
producten kijken. Het winkelwagen-
tje raakte gestaag vol, we kenden heel 
goed de voorkeuren van de klanten in 
de  Bergense winkel”. Bijna alle voorraad 
werd bij Nelie gestald. Zo ging zij heen 
en weer met de fietstassen vol nieuwe 
artikelen naar de kleinste winkel van 
 Bergen. Truus bracht de wereldwinkel-
koffie ook naar de diverse scholen.
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Wereldwinkel Bergen draagt een fl ink 
deel van haar winst af aan organisaties 
voor goede doelen.

De stchting TOP-Kenia fungeert als inter-
mediair voor be trouwbare Keniaanse 
werkverbanden als Macheo (macheo.org) 
en Watato Wenye Nguvu (watatoweny-
enguvu.org). Die dienen aanvragen in 
voor projecten in het district Thika en 
TOP- Kenia werft dan donateurs en 
sponsors. De stichting Wilde Ganzen 
krijgt met regelmaat bijdragen van de 
Wereldwinkel, onlangs voor schoolpro-
jecten in Nepal en  Indonesië. De klein-
schalige Stichting Mago heeft in haar 
nog korte bestaan diverse projecten 
gerealiseerd in Mago. Dit dorpje ligt in 
één van de armste gebieden in het wes-
ten van Kenya. Het eerste project was de 
bouw van de Mago Polytechnic School, 
een school vergelijkbaar met onze LTS. 

Sinds de start in 2005 hebben ruim 1.600 
leerlingen met succes het eindexamen 
afgelegd. Zo hebben ze meer kans op een 
betere toekomst. Veel kinderen op de 
basischolen in Mago en Thika kwamen 
zonder ontbijt in de klas. Toen is beslo-
ten om op de scholen in en rond Mago 
een middagmaaltijd te gaan verstrekken 
bestaande uit bonen en mais.

Wereldwinkel Bergen heeft meerdere 
goede doelen waaraan jaarlijks geschon-

ken wordt. Denk aan Wings of Support, 
een initiatief van KLM (vliegend) perso-
neel die ter plekke (en dus zonder reis- of 
andere kosten) de voortgang van pro-
jecten volgen. En Mariette’s Childcare. 
Een initiatief in Ghana, 20 jaar geleden 
opgezet door een 19-jarige stagiaire die 
van haar stageplek een vaste werkplek 
maakte. Begonnen met een tehuis voor 
weeskinderen, vervolgens een basis-
school en nu bezig met de bouw van een 
school voor voortgezet onderwijs.

  Line up voor de lunch

Goede 
doelen

Al onze producten zijn op een 
of andere manier duurzaam 
geproduceerd. Fairtrade, 
biologisch, ecologisch, recycled of 
gemaakt in sociale werkplaatsen. 

En koop je een cadeau bij WAAR 
dan pakken we ’t altijd prachtig 
voor je in.

Bij WAAR kom je voor een goed cadeau  
met een goed verhaal

Geurpotjes  
en -stokjes
met aroma-

therapie
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Wat is Fairtrade 
Fairtrade artikelen zijn te 
herkennen aan een logo, dat 
geldt als een certifi caat voor 
een verantwoorde productie 
en een eerlijke beloning van de 
producenten in de ontwikkelingslanden 
en andere landen waarmee contacten 
worden onderhouden. Koffi e-en 
cacaoboeren moeten hun bonen 
vaak verkopen tegen bodemprijzen. 
Fairtrade strijdt voor een beter 
inkomen, waardoor de boeren kunnen 
werken aan een leefbaarder bestaan.

Fairtrade goederen moeten strikt voldoen aan een aantal regels: 
•  kansen bieden aan kansarme producenten 
•  transparantie en duurzame teelt 
•  eerlijke handelsvoorwaarden en een bestendige relatie tussen importeur 

en  producent 
•  verantwoorde prijzen en lonen die leefbaarheid bevorderen 
•  geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid 
•  gelijke kansen
•  verantwoorde arbeidsomstandigheden 
•  kennisoverdracht en capaciteitsopbouw

De meeste artikelen worden uitgezocht 
in het landelijke inkoopcentrum in 
Culemborg, waar een aantal interna-
tionaal erkende importeurs zich heeft 
verzameld in centrum Mondiaal en 
Fairtrade Plaza. De verkoopcijfers in de 
Bergense Wereldwinkel laten zien dat 
de inkoopkeuzes uit steeds weer nieu-
we Fairtrade producten goed uitpakken. 
Nu zijn bijvoorbeeld bronzen beeld-
jes of de grote baobab-boom populair. 
De Wereldwinkels begonnen met de ver-

koop van de Tony Chocolonely-repen. 
Inmiddels zijn ze met deze chocolade 
marktleider in Nederland.

Inmiddels heeft Fairtrade een grote 
vlucht genomen en verkopen niet alleen 
de Wereldwinkel en de supermarkten 
veel fairtrade gecertifi ceerde produc-
ten. Met name de natuurwinkels als 
EKO PLAZA verkopen vooral fairtrade 
fruit en groente, voorzover dit niet lokaal 
geproduceerd wordt.

COLOFON
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