Jaarverslag
2020

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN WERELDWINKEL VENLO 2020
De activiteiten in dit chronologische jaaroverzicht en meer vindt u allemaal uitgebreider terug in de
berichten bij nieuws en acties op onze website wereldwinkelvenlo.nl. Samen met partners bereiken
we resultaten, die bijdragen aan de Global Goals. In dit hoofdstuk leest u daarover in chronologische
volgorde. In de digitale versie leidt het klikken op de titel van het bericht naar de volledige
berichten en foto-impressies op onze website met soms video’s en geluidsfragmenten.
Voor een maandelijkse update kunt u zich via de website abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Het jaar 2020 zal wel voor altijd in herinnering blijven als het jaar dat een nieuwe coronavirus, COVID-19, het leven wereldwijd op zijn kop zette. Maar voor Wereldwinkel Venlo
start het jaar zeer positief met een hoogtepunt.
Januari:
Bekendmaking uitslag Meest Gastvrije Winkelstraat

Op 15 januari 2020 wordt bekend
dat onze Gasthuisstraat zich een
jaar lang de meest gastvrije
winkelstraat mag noemen!

De grootse winst is dat de
samenhorigheid in de straat is
toegenomen en er een
ondernemersvereniging is
opgericht. Van daaruit initiëren
we nieuwe gezamenlijke
projecten en steven we ook
samenwerking met de andere
twee deelnemende straten na.

In 2019 zijn op gezette tijden
activiteiten ontplooid in het kader
van deze wedstrijd, lees
daarover meer in het
Jaaroverzicht van 2019. De
wedstrijd gaat tussen
Jodenstraat, Klaasstraat en
Gasthuisstraat. De Beste
Winkelstraat van Venlo is een
initiatief van city marketing
organisatie Venlo Partners.
De bekendmaking zorgt direct al
voor de nodige publiciteit in de
media, zowel online bij
VenloVanbinnen en De
Limburger als op de voorpagina
van de weekbijlage ViaVenlo van
De Limburger.
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Januari:
Open dag Fontys Venlo/ Samenwerken aan een duurzaam Fontys
In januari heeft Fontys
Venlo weer haar eerste
open dag en presenteert het
studentencommitte
duurzaamheid zich aan
belangstellende potentiële
studenten en hun ouders. Wereldwinkel
Venlo en Fair Venlo zorgen voor fairtrade en
duurzame producten. Fontys Venlo voert
vanaf 2015 de titel Fairtrade Hogeschool.
31 januari is er het startevent
'Samenwerken aan een duurzaam
Fontys'.
Nieuwjaarsmarkt Formule 5975 (FEC Sevenum/De Schatberg)

Deze keer is de locatie bij de restaurants
van het Fun & Entertainment Center.

Voor het
tweede jaar is
Wereldwinkel
Venlo een
van de tien
aanbieders,
bij wie gewinkeld kan worden bij Formule
5975 (FEC Sevenum/De Schatberg). De
hoofdzakelijk jongere werknemers uit de
regio (zo’n 250) genieten van de
nieuwjaarsborrel en maken laagdrempelig
kennis met fairtrade en duurzaamheid bij
onze stand.

Maart
Half maart slaat het COVID-19 virus toe in Nederland. Vanuit overheidswege wordt een
“Intelligente Lockdown” opgelegd. De corona-maatregelen leiden ertoe dat een groot
gedeelte van het openbare leven op slot gaat. Wereldwinkel Venlo besluit de nieuwe
omstandigheden tegemoet te treden met nieuwe ideeën en gaat aan de slag met:
- Een catalogus, een mogelijkheid zodat klanten via e-mail en telefoon toch kunnen
bestellen en bezorging huis, uitmondend in een webshop.
- Een fysieke verbouwing van de winkel. Meer winkeloppervlakte moet ertoe leiden dat we
beter op de toekomst zijn voorbereid.
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April:
Uitbrengen 1ste uitgave catalogus en start bezorgdienst
Met hulp van onze Fontys
stagiaire Shirley Peters
begint onze winkelmanager
aan het maken van een
catalogus, zodat klanten via
e-mail en telefoon toch
kunnen bestellen en aan huis beleverd
krijgen.
In één week tijd is er een catalogus met
een selectie van zo’n 150 producten
samengesteld als opstap naar een echte
webshop. Op dinsdag, donderdag en
zaterdag middag gaan we drie uur open
voor specifieke activiteiten. Van 13 -14 uur
afhalen op afspraak, van 14 – 16 uur vrij
winkelen op afspraak met maximaal 1 klant
tegelijk in de winkel. Op deze middagen
worden bestellingen vanaf € 7,50 in Groot
Venlo op afspraak ook thuisbezorgd,
gratis.”

Diana creeert een pakkende etalage, met
producten uit de april catalogus. Voilá!

Aankondigingen bji
de winkel

Koerier Ljiljana laadt de eerste twee orders
om te bezorgen

De 1ste afhaalklanten: Hedwig, en Janske
en haar zoon Eckart die hun bestelling zelf
afhalen, op de fiets uit Duitsland
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Mei
Fairtrade week met app

Van 2 tot en met 10 mei 2020 is het weer
Fairtrade Week. Deze editie van de
Fairtrade Week benadrukt de waarde van
solidariteit in coronatijden.
Omdat het elkaar ontmoeten zo
problematisch is geworden, vanwege het
besmettingsgevaar, ligt deze Fairtrade
Week veel aandacht op hoe we elkaar dan
nog wel kunnen ontmoeten.
We gebruiken social media, websites en
een landelijke huis-aan-huis folder om
fairtrade onder de aandacht te brengen.
Verder maken we reclame voor een
Fairtrade App. Op www.allefolders.nl
bundelen heel veel bedrijven hun krachten
en er is een aparte afdeling voor fairtrade /
Max Havelaaraanbiedingen.
Wereldwinkels op Libelle zomerweek in Almere

45 vrijwilligers van een veertiental
wereldwinkels, waaronder Venlo, promoten er
verdeeld over de hele week fairtrade en
duurzaamheid vanuit een sfeervolle bazaartent.
Ons eerste optreden op een beurs en we krijgen
veel en warme belangstelling. Het is voor de
vrijwilligers een enerverende en inspirerende
teamactiviteit, die naar meer smaakt.
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Van 23 t/m 29 mei staan Wereldwinkels
op de Libelle Zomerweek aan het
Almeerderstrand. We laten daar ons
gezicht zien, want dit is het grootste
vrouwen buitenevenement in
Nederland!
Het event staat bekend als het leukste
feestje van Nederland. De bezoekers
komen uit het hele land naar deze
tropical party: een feest voor
vriendinnen.
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Juni
Wereldwinkel op Global Goals Platform Venlo

Wereldwinkel Venlo heeft zich deze maand aangemeld als
partner op een nieuw platform. FAIR Venlo is dit platform
gestart en het platform draagt de naam Global Goals
Platform Venlo.
Het platform wil de krachten van verschillende organisaties,
bedrijven en instanties in Venlo bundelen, en als netwerkorganisatie werken voor iedereen
(burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ondernemers, organisaties van of rond
de overheid, organisaties in het onderwijs) die zich wil inzetten om de door de Verenigde
Naties geformuleerde Global Goals te verwezenlijken.
Natuurlijk doen wij hieraan mee, de global goals zitten al zolang wij bestaan in ons DNA!
Met onze activiteiten dragen we soms wel bij aan 10 van de 17 global goals. Met name
natuurlijk aan eerlijke handel en het verdwijnen van armoede.
Hier staat de pagina waar wij ons op het platform presenteren:
https://globalgoalsplatformvenlo.nl/wereldwinkel-venlo-2/
Bezoek van Fairtrade Gemeente team Krefeld

Marjolein (Stadstuinderij), Darina en Janine (FTG Krefeld), Joop (Wereldwinkel Venlo)
Bestuurders van de Stadstuinderij en
Wereldwinkel ontvangen op donderdag 25
juni een delegatie van zustergemeente
Krefeld.
Darina Finsterer en Janine Dietsch van het
fairtrade gemeente campagne team
Krefeld bezoeken Venlo om kennis te
maken en mogelijkheden van een
gezamenlijke activiteit te bespreken.
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Als eerste gezamenlijke
activiteit staat een door FTG
Krefeld geplande fietstocht
op zaterdag 19 september op
de rol.
Na ontvangst en rondleiding bij de
Stadstuinderij gaat het via het C2C
stadskantoor naar de Wereldwinkel in de
Gasthuisstraat.
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Juni 2020
Build Back Better

Op haar website onderschrijft Wereldwinkel
Venlo het krachtige en gezamenlijke
statement van Solidaridad en Fairtrade
Nederland getiteld : “Build Back Better”.

Mede ondertekenaars zijn onder andere
Hivos, FairFood, Oxfam Novib en Save
the Children. Het statement is verstuurd
naar de leden van de Tweede
Kamercommissie voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Tijd voor een samenleving waarin
iedereen toegang heeft tot
gezondheidszorg, voedsel en een
basisinkomen. Een samenleving waarin
de zorg voor onze planeet en al haar
bewoners voorop staat.

Juli/ Augustus
Dankzij de positieve resultaten van de corona maatregelen van de intelligente lockdown
zijn deze versoepeld en heeft nu driekwart van onze winkeldienst medewerkers hun
werkzaamheden hervat. Daardoor kunnen we in de maand juli weer iedere dag, 7 dagen
per week, open zijn van 13 - 17 uur.
Verkoop gaat door tijdens verbouwing!
Voorbereidingen in het project Refresh
2020, waarin winkelformule en de
beschikbare ruimte onder de loep
genomen, leiden tot de conclusie dat,
mede met het oog op de 1,5 meter
maatregelen, uitbreiding van het
winkeloppervlak van 60m2 met 50%
ons betere mogelijkheden voor
continuïteit gaat bieden. Daarbij gaat
het zowel om aanvullende activiteiten
als assortiment en omzet. In juli en
augustus worden een kantoor en een
groot deel van het magazijn bij de
winkel getrokken, totaal zo'n 30m2.
Onze eigen bouwploeg bestaat uit: Baukje,
Hedwig en Diana, die naast breed hand en
spandiensten verlenen allerlei creatieve ideeën
inbrengen en uitvoeren m.b.t. inrichting, Jos
onze eerste technische man, Harry,
projectleider en penningmeester, en Joop. Voor
sommige klussen hebben we extra vrijwilligers
van buiten, zoals Erik (onze Thor en zoon van
Hedwig en Jos) en andere externe vrijwilligers,
zoals Henk en Hans
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Een impressie met video’s is te zien op
onze website.
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September
Lancering webshop in de Joriskerk en kijkje in verruimde winkel

Wereldwinkel Venlo lanceert 4 september 2020 haar webshop shop.wereldwinkelvenlo.nl/.
De bijeenkomst vindt volledig volgens coronamaatregelen plaats in de Joriskerk en is te
volgen via livestream. Een gemêleerd gezelschap met (oud) vrijwilligers, sponsoren van
de Refresh, partners van het Global Goals Platform, Fairtrade gemeente Krefeld,
Wereldwinkel Tegelen, Ondernemers Gasthuisstraat, en voorzitter Venlostad.com zit klaar
voor de verschillende presentaties en intermezzo’s.
Wethouder Marij Pollux geeft het
startschot. Dagvoorzitter is Joop
Karremans. Fontys Stagiaire Shirley Peters
licht namens projectleider Hans Cuppen
het webshop project toe. Verder zijn er
gedichten van Herman Verwey, muziek van
Helma van der Leeuw en een presentatie
over de verbouwing door projectleider
Harry van der Schoor.
Na de bijeenkomst is er gelegenheid om
een kijkje te nemen in de vergrote winkel.
Wethouder Pollux open de webshop met
een druk op de knop, spreekt over fairtrade
en global goals, de gesprekken met
wereldwinkel en Fair Venlo daarover en
global goals bij de gemeente Venlo.

Hartelijke ontvangst en hartelijke ontvangst
door Ans, Hedwig, Diana en Roos.
Uitbreiding van de winkel met 30 m2 is de
basis voor nieuwe activiteiten, zoals het 1 ste
infopunt van Global Goals Platform Venlo.
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September
4de Opruimactie binnenstad “Opgeruimd staat netjes”/ World CleanUp day
Vanaf 1 juli mag er door
de verruimde corona
maatregelen weer
opgeschoond worden. Na
drie eerdere geslaagde
halfjaarlijkse
opschoonacties vervolgen
samenwerkende organisaties in de
binnenstad deze acties weer op 19
september. Die dag vindt voor de vierde
keer de grote opruimactie van groen in
de binnenstad plaats. Wereldwinkel
Venlo verzamelt, samen met o.a.
Jongerenkerk, Joriskerk, FAIR Venlo,
Jongeren van Home+, Wijkoverleg
Binnenstad en 't Groenewold) en
bewonersgroepen 30 zakken afval met
in totaal 30 vrijwilligers.
De actie valt dit jaar samen met World
Cleanup Day 2020, een wereldwijd
initiatief in de strijd tegen zwerfafval. Klik
link: Aftermovie World Cleanup 2020.
Limburgse bedrijven en
maatschappelijke organisaties,
waaronder IVN, nemen op de dag langs
de Maas het initiatief voor een de Maas
Cleanup.
Het leverde extra publiciteit op via
Omroep Venlo.
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September
Fietstocht Fairtrade Gemeente Krefeld bij keizerlijk weer!
Met keizerlijk weer en zeer mooie woorden
van burgemeester Klaer van Krefeld begint
op zaterdag 19 september een 35 km
fietstocht naar Venlo.
30 deelnemers starten stipt bij Eine
Weltladen Krefeld aan de Westwall en
komen tegen 13 uur aan bij Wereldwinkel
Venlo in de Gasthuisstraat. Een pauze in
Hinsbeck biedt een ruststop met hapjes en
informatie over eerlijke handel!
Want eerlijke handel en duurzaamheid zijn
de thema’s waar het bij deze tocht,
georganiseerd door het Fairtrade
Gemeente(FTG) kernteam van Krefeld, om
gaat. Krefeld is de Duitse zusterstad van
Venlo en behaalde de titel Fairtrade
Gemeente in 2018. De kerngroep is erg
actief en benaderde het Venlose FTG
team, resulterend in een bezoek in juni ter
voorbereiding.
Oktober
Wereldwinkel weer iedere dag geopend en online 24/7
Vanaf 1 oktober 2020 is er goed nieuws:
“Wereldwinkel iedere dag geopend en
online 24/7”. We praten onze klanten bij via
website en nieuwsbrief: “Wereldwinkel
Venlo investeerde in een verruiming van
de winkel en in een ventilatie systeem. Via
een nieuw ventilatiesysteem wordt de
lucht in de winkel 2x per uur compleet
ververst via 10 in- en uitlaten.
Mondkapjes is een ontwikkeling waar we
op inspelen: Diana wordt geinterviewd en
is te zien in bij Omroep Venlo in
Nedinscoplein
Met de invoering van de
coronamaatregelen, verandert het
straatbeeld aanzienlijk. “In onze
wereldwinkel vindt u mooie sjaals voor
herfst en winter, kussens om uw interieur
te verfraaien en .... mooie mondkapjes
uit Ghana. Ze gaan hard, dus wees er
tijdig bij.”
Door ons ventilatiesysteem, hygiëne
maatregelen, deurbeleid(max 4 klanten)
en het dragen van mondkapjes
garanderen we maximale zorg voor onze
medewerkers en klanten.”
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November
KOOP EEN BETERE WERELD Campagne wereldwinkels start 26 november

#koopeenbeterewereld
De campagne is een initiatief van het
wereldwinkel platform Wereldwinkel.Nu.
Met 20 andere wereldwinkels werkt
Wereldwinkel Venlo in diverse focusgroepen
van het platform om gezamenlijk synergie en
meer impact te bereiken.

Op 26 november geeft Jan Pronk,
voorzitter van Earth Charter
Nederland, het startsein voor de
landelijke campagne ‘Koop een
Betere Wereld!’
De urgentie om mensen in
ontwikkelingslanden te steunen is
groter dan ooit. Dat kan als
consumenten meer bewust gaan
kopen: gaan ‘wereldwinkelen’.
De meerjarige campagne, waarbij rond
100 wereldwinkels in het hele land
betrokken zijn, wil consumenten
stimuleren te gaan ‘wereldwinkelen’.
Wereldwinkel Venlo steunt de
campagne.
De campagne heeft onder meer als
doel: burgers, klanten en
medewerkers te stimuleren om (een
klein bedrag) te investeren in ‘eerlijke
leningen’ voor projecten van Mkb’ers
in kwetsbare landen. Wereldwinkel
Venlo gaat dit zelf ook doen.

December
Vlog over 24/7 online webshop Wereldwinkel Venlo
Andere tijden vragen om andere
communicatiemiddelen. Wereldwinkel
Venlo gaat daarin mee en doet steeds
meer online, op social media, met de
webshop en nu ook met een vlog.
Joop Karremans neemt u in dit filmpje
op internet mee door de vergrote
winkel, langs de 7 categorieën
fairtrade en duurzame producten in de
winkel naar de 'huiskamer', het 1ste
fysieke infopunt over Global Goals in
Venlo en de campagne 'Koop een
betere wereld' met PlusPlus eerlijke
leningen. Ook worden er met de look
en feel van #koopeenbeterewereld
nieuwe cadeaubonnen gedrukt. Hippe
eigenzinnige bonnen op kraftpapier
met een natuurlijke uitstraling, die je
ook via de webshop kunt besteden.

Wereldwinkel Venlo Jaarverslag 2020

10

Wereldwinkel Venlo in Kersttijd
Dit jaar na vier geslaagde evenementen voor het eerst geen Kerstmarkt bij VieCuri. We
worden echter wel uitgenodigd om met onze cadeaubonnen aanwezig te zijn op een speciale
webshop voor de medewerkers. Daar geven we graag gehoor aan.

Speciale website met webshop voor VieCuri medewerkers Met de wereldwinkel cadeaubon,
toelichtende tekst en impressies van de verruimde winkel.
Ook verzorgen we weer graag een aantal reguliere kerstpakkettenorders
Raadslieden
Huub van
Eijk en
Helma van
der Leeuw
aan de slag
om fairtrade
pakketten
aan hun
achterban te
bezorgen 😊
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