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Foto-impressie Wereldwinkel ontmoetingsdag in Museon 26 maart 2022 (1 van 4) 

  

Peter d’Angremond, algemeen directeur Fairtrade 

Nederland over toekomst van Fairtrade, ambitie en 

realiteit. 

Peter houdt een pleidooi voor solidariteit en geeft 

voorbeelden hoe Fairtrade Nederland daaraan 

werkt.  

  

Met een preview van de video over een sociaal experiment en bewustwording bij de consument. 
 

  

Wereldwinkel.Nu voorzitter John van Balen 

bedankt Peter d’Angremond. 

Waarna Wereldwinkel.Nu bestuurslid Els van Luijk 
de volgende spreker aankondigd. 
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Foto-impressie Wereldwinkel ontmoetingsdag in Museon 26 maart 2022 (2 van 4) 

 

  

Hans Beljaars, directeur van Buro111 vertelt over de nieuwe uitstraling van de wereldwinkel. Vervolgens 

is het woord aan Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco-commissie en ambassadeur van onze 

campagne Kathleen houdt een warm pleidooi voor actievoeren, internationale solidariteit en het 

vertellen van krachtige, creatieve poducenten. 

Peter Henk Steenhuis journalist van Trouw, moderator en filosoof. leidt na haar toespraak het gesprek 

met Kathleen. De zaal krijgt volop gelegenheid te reageren en met eigen voorbeelden en vragen te 

komen , daartoe prikkelend uitgedaagd door Peter Henk. 

 

Let’s do Good initiefnemer geeft een voorbeeld van 

kunstenaars met geleefde ervaring op het gebied 

van dakloosheid, verslaving of psychiatrie 

ontwerpen onze sokken, die zij een poduium 

geven. 
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Foto-impressie Wereldwinkel ontmoetingsdag in Museon 26 maart 2022 (3 van 4) 

  
Scrap metal uit Zimbabwe krijgt een warme aanbeveling. Er waren ideeën voor lokaal 
aambassadeursschap en hoe dat je journalisten de koppelling met lokale actualiteit kunt laten zien en je 
free publiciteit krijgt. 
. 

  
WW Noorwijkerhout José Fles geeft voorbeeld van 
set van 7 vragen voor VMBO stagiaires. 

Ruud Lambrechts, van Wereldwinkel Gouda zit 
nietsvermoedend in de zaal, maar wordt door John 
en Kathleen in het zonnetje gezet voor zijn 
decennia lange inzet voor fairtrade. 
 

  
Waarna John Kathleen en de andere sprekers en een goed gevulde zaal bedanken en nog wijst op de 
andere onderdelen van het programma.  
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Foto-impressie Wereldwinkel ontmoetingsdag in Museon 26 maart 2022 (4 van 4) 

  
In de Klimaatstudio staan korte activiteiten gepland 
en er is een markt waar leveranciers, , crowdfund 
platform PlusPlus en Wereldwinkel.Nu werkgroepen 
zich presenteren.  
 

Zoals bij een introductie over ‘Koffiedrinken met 
SDG’s’ in samenwerking met SDG Nederland. 

  
De permanente Global Goals tentoonstelling One 
Planet in het Museon is een interactieve beleving 
voor jong en oud. 
 

Per Global Goal is er een eigen blok, hier GG 8: 
Fatsoenlijk werk en gezonde economie. 
 

  

Organisatoren en bezoekers kunnen terugkijken op 
een geslaagde dag en hebben het thuisfront iets te 
vertellen. 

Bij vertrek krijgen de deelnemers bij inlevering 
een goed gevulde goodiebag met bijzonder leuke 
producten van 11 leveranciers. 
 

 
Veel gehoord:  

Fijn om elkaar weer live te zien en heel inspirerend.  
Dit smaakt naar meer. 

 


