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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN WERELDWINKEL VENLO 2017 

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.  

Voor een maandelijkse update kunt u zich er abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 

Februari: Valentijnsdag en Vastelaovond 

Een kleurrijke 
Valentijnsdag en 
Vastelaovond met 
Doppers en Hanen uit de 
Wereldwinkel 
Wereldwinkel Venlo zörg 
met gruëtse hane veur 
joeks in hoés en veur de 
rame 

 

Maart: 
Duurzame markt bij stadhuis op zaterdag 11 maart 

Wie duurzaamheid een warm hart toedraagt, kon zaterdag 11 maart zijn of haar hart 
ophalen bij een duurzame markt voor het stadhuis van Venlo. En ook ín het stadhuis was 
het nodige te doen. Daar vond de viering plaats van 5 jaar "Venlo als Fairtrade 
Gemeente", met een officieel woordje van FAIR Venlo naar wethouder Van den 
Beucken. 

Maar de hele dag was op het marktplein van 
alles te zien. Onze Wereldwinkel was aanwezig 
met eerlijke producten. Politieke partijen 
kwamen voorbij. Gespot werden: GroenLinks, 
Nieuwe Wegen, 50 Plus, Partij voor de Dieren. 
In een kraampje kon je een stemwijzer invullen, 
en zelfs heel concreet: een handtekening zetten 

waarmee je winkels oproept "fair" in te kopen. 

 

Tal van studenten van Fontys toonden wat ze aan 
de wereld toe willen voegen in hun mini-
ondernemingen. Ook hier: producten waarbij is 
nagedacht over hoe je met een commercieel 
product de wereld toch iets eerlijker kunt krijgen. 
Bijvoorbeeld door milieuvriendelijker te produceren 

en / of oog te hebben voor social return. 
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Antoniusconcert:  

 

Wereldwinkel Venlo had een stand bij het geslaagde Antoniusconcert, dat zondag 19 maart 

plaatsvond in de Antoniuskerk. Het thema van de middag was "Stilstaan, delen, vieren", en dat 

werd in praktijk gebracht in een muzikaal programma.De Wereldwinkel verkocht eerlijke 

producten. Marije van Knippenberg praatte de middag aan elkaar.  

Muziek werd verzorgd door 

Loes van Dijk (harp), Hans 

Cuppen (tenor), Luuk Bockholts 

(orgel) en De Maaszengers 

onder leiding van Jo Hofman.  

Deze benefietvoorstelling 

bracht een bedrag bijeen 

waarop de organisatoren 

vooraf niet durfden hopen. Zij 

zijn dan ook heel tevreden. Dit 

bedrag komt ten goede aan 

onze lokale armen. 

Meer info op 

www.rkpfblerick.nl . 

Mei  

Fairtrade Day 
Het hoogtepunt van de 

Fairtrade Weekis 

natuurlijk Fairtrade Day. 

Wereldwinkel Venlo 

pakte groot uit met 

muziek, een Thee 

Proeverij. met de 

fairtrade chocolade van 

Tony's Chocolonely, die 

daar uitstekend bij 

smaakt. 

Met ons feestje deden 

we mee aan de 

wereldwijde fairtrade 

challenge. 

http://venlo.wereldwinkels.nl/db/upload/documents/170329Persbericht_geslaagd_Antoniusconcert.pdf
http://www.rkpfblerick.nl/wordpress/ons-antoniusconcert-van-19-maart/
http://www.rkpfblerick.nl/wordpress/ons-antoniusconcert-van-19-maart/
http://www.rkpfblerick.nl/wordpress/wist-u-van-het-antoniusconcert/
http://www.rkpfblerick.nl/wordpress/ons-antoniusconcert-van-19-maart/
https://www.fairtradechallenge.org/nl/home/
https://www.fairtradechallenge.org/nl/home/
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Wie wat kocht 
van Seepje, de 
natuurlijke 
allesreiniger uit 
Nepal, kon 
meedoen in een 
wedstrijd waarin 
in een Wereldse 
Wasmand van 
Seepje te 
winnen was. De 
winnaar was de 
gelukkige Eva. 

 

Juni/ Juli 
We gaven tweemaal acte 

de preseance bij 

evenementen op 

zorgboerderijen.  

Op 10 juni tijdens een 

zonovergoten 

Zomermarkt bij 

Zorgboerderij Wielewaal 

in Venlo met allemaal 

kraampjes waar van alles 

te beleven is. Het motto 

was kijken, proeven en 

genieten. Onze 

Wereldwinkel past daar 

natuurlijk prima tussen. 

Naast het lekker eten, kunst, bloemen en planten en bioproducten is er dankzij 

Wereldwinkel Venlo en FAIR Venlo ook aandacht voor fair trade. 

Begin juli waren we tijdens een ‘benefietmiddag te gast ‘Go for Africa’ bij De Noabere 

in Grubbenvorst. Die verzorgt kleinschalige, belevingsgerichte dagbesteding en 

logeeropvang in het groen.  
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September 

Marcato Mondial 
 

 

Festival Marcato Mondial vindt plaats in hartje Blerick en staat bekend als een evenement 

waarbij muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, geschiedenis, sport, eten en drinken de 

verschillende culturen in de gemeente Venlo bij elkaar brengen.  

 

Oktober –November  

Transformatie 2.0  

Om ook de komende jaren als 
winkel optimaal aan onze 
fairtrade doelstellingen te kunnen 
werken, startten we het project 
Transformatie 2.0.  
Als onderdeel daarvan gaven 35 
Duitse en meer dan 100 
Nederlandse klanten hun mening 
en ideeën over de winkel via de 

aangeboden enquête.  

Duurzaamheidsdag 10-10 

  
10-10 is in Nederland de nationale dag van de duurzaamheid. Met veel evenementen en 

belangstelling in de media voor duurzaamheid. Bij Fontys Venlo was er ook volop 

aandacht voor. Het studentencomité Duurzaamheid startte een project voor gebruik van 

kraanwater en vermindering van water in niet-duurzaam plastic.  

Wereldwinkel Venlo leverde daarom voor de Dag van de Duurzaamheid en de Career 

Day twee dagen later de Doppers aan. Op 10-10 werd door twee docenten een door 

twee medewerkers van onze winkel gecomponeerd fairtrade lied ten gehore gebracht.  
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December 

Kerstmarkten Vie Curie en Providence 
Wereldwinkel Venlo mocht ook in 2017 deelnemen als leverancier aan twee besloten 

markten voor zorgpersoneel. Bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo ging het om 2800 

medewerkers, bij La Providence in Grubbenvorst waren het er 300. 

 

  
Van harte welkom op de 2de Vie Curie interne 
kerstmarkt voor medewerkers 

Waar ze een warm onthaal krijgen met wafels 
met kersen en andere lekkere hapjes 

  
Gezellig kerstshoppen door 2800 medewerkers 

in 6 blokken van 2 uur  
Roos en winkelmanager Baukje in de kraam met 
kleurrijke Doppers, thee en cottonballs  

 
..die gretig aftrek vonden bij 

blije klanten 
 
 
 

Anke en Ljiljana in de al even kleurrijke kraam 
met Tony’s, Mooi Mens wenskaartjes en 
sleutelhangers 
 

 

 


