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 Welkom bij inschrijfbalie bij FairPlaza 

  
En dan kan het feest beginnen Inkopen bij alle leveranciers tegen inkoopprijs 

  
Bij Barboso Fairtrade” 

 
Bij Fairtrade Inkoopcentrum Mondiaal 

  
Bij Eerlijk & Bijzonder Overal een warm onthaal en Latijns 

Amerikaanse klanken van  Willem Hendrikse 
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Circa 700 vrijwilligers van meer dan 100 

wereldwinkels in het zonnetje gezet 
Gastvrij ontvangen door een team van 

vrijwilligers en de leveranciers 

  
Naast het shoppen is er een keur aan 

interessante presentaties, zoals over Global 
Goals communities door Maartje Aarts 

Workshops zoals die over klankschalen van 
Marijke Visser 

  
Een modeshow van Sari  met mooie kleding, tassen en sjaals   

  
Een informatie punt met alles over Fairtrade 
Gemeenten, Global Goals, Eerlijk Winkelen,  

,het duurzame leefstijl boek “Gewoon Goed” 
en Producentenreizen Kenia 
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Op de verschillende locaties is er gelegenheid 

plaats voor een hapje en een drankje,  
een verfrissing bij de Dopper bakfiets, 

  
Tony’s in de feesttent bij Barbosa Fairtrade, koffie bij Mondiaal 

  
versnaperingen bij Eerlijk & Bijzonder   en de lunchuitgifte bij Fair Plaza 

  
Waar de karretjes dan even gestald worden  en het een gezellige bedoening is 
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Anne, Toos, Bo, Ron en Joop 

  
Op donderdag is er een centraal 

middagprogramma, dat begint met een 
fairtrade lied 

Gevolgd door een lezing over 50 jaar 
wereldwinkels door historicus Peter van Dam 

  
Fairforward en Fairtrade Original vertellen over 

60 jaar fairtrade vanuit SOS wereldhandel 
Ook het verhaal van Seepje spreekt de 

luisteraars aan 

  
Jens en Karin sluiten af met een fairtrade quiz Met gelukkige prijswinnaars 

  
Met een gezellige borrel sluiten we af  En staan de organisatoren zelf nog even in het 

zonnetje 


