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Wereldwinkel Barneveld
•

Doel
Het doel van de Wereldwinkel Barneveld is om de (lokale) fair trade handel en consumptie te
stimuleren en te laten groeien, waarbij producenten een zodanige prijs voor hun producten krijgen,
zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, zoals huisvesting, voeding, scholing voor
de kinderen en medische voorzieningen

•

Waar staan wij voor?
De missie van de Wereldwinkel Barneveld geeft aan dat wij eerlijke handel bevorderen, in
hoofdzaak door de exploitatie van een inspirerende winkel die authentieke en originele producten
verkoopt uit verschillende culturen.
Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de producten zijn geproduceerd en verhandeld met
respect voor mens en milieu. De Wereldwinkel Barneveld steunt met de handel de producenten bij
het opbouwen van een behoorlijk bestaan en ijveren voor een betere markttoegang van
producenten uit de armste ontwikkelingslanden.

•

Ambitie
De Wereldwinkel Barneveld streeft naar een omzet van € 120.000,--. Een ambitieus, maar
realistisch doel. Volgens de landelijke normen moet dit haalbaar zijn binnen deze gemeente
en dat is mogelijk doordat wij een winkel hebben op een mooie locatie met gemotiveerde
medewerkers. Daarbij zullen wij de komende tijd meer aandacht besteden aan communicatie en
PR (waaronder sociale media) en sponsoring.

•

Winstbeleid
De winst op onze verkopen is geen doel op zich. Wel een noodzakelijke voorwaarde om te
kunnen voortbestaan. Onze kosten moeten gedekt en betaald kunnen worden.
De werkzaamheden voor de Wereldwinkel geschieden geheel op vrijwillige basis en onbezoldigd.

Wereldwinkels in Nederland
•

Wereldwinkels en Fairtrade
Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat zij fairtrade producten verkopen.
Hoewel dat voor elke klant anders is, vertrouwen klanten van de Wereldwinkel er op dat ‘het goed
zit’. Dat vertrouwen verdienen de Wereldwinkels door de aandacht voor de waarborging van
fairtrade criteria.

•

Waarom verkopen Wereldwinkels fairtrade producten?
Wereldwinkels werken aan de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Wereldwinkels
doen dat niet door het bieden van (nood)hulp, maar door handel. Dat doen Wereldwinkels omdat
ze geloven dat handel de meest duurzame vorm van ontwikkeling is. Handel zorgt ervoor dat
mensen in ontwikkelingslanden onafhankelijk worden van hulp.
Dat kan alleen als handel ook voldoende inkomen oplevert. Er liggen veel kansen. De producten
die wereldwijd worden verhandeld, komen vaak uit ontwikkelingslanden. De wereldmarkt is voor
veel producenten uit ontwikkelingslanden echter niet zomaar te bereiken. Of de omstandigheden
waaronder ze hun producten mogen leveren zijn slecht. Fairtrade zorgt ervoor dat producenten uit
ontwikkelingslanden toegang hebben tot de wereldmarkt, op een manier dat ook zij van de handel
profiteren. De Wereldwinkels zorgen voor markttoegang in Nederland.

