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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN WERELDWINKEL VENLO 2021 
 
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. 
 
Januari 2021 
 

Op maandag 14 december 2020 is minister-president Rutte op tv en kondigde 
een strengere lockdown af die zal duren tot in elk geval 19 januari 2021. Niet-
essentiële winkels (waar helaas volgens de autoriteiten ook de wereldwinkels 
toe behoren) is verboden fysiek open te zijn. Tot 19 januari 2021 zijn we als 
wereldwinkel daarom aangewezen op verkopen online en via telefoon. 
 
Gelukkig weten klanten ons zo te vinden. Bijvoorbeeld GroenLinks Venlo. Die 
vereniging bestelt bij ons kerstpakketten voor hun actieve leden. 

 
Verder maken we gebruik van het fenomeen 'window shopping' en zetten de kerstartikelen in de 
spotlights in onze etalage en op de webshop. 

 
De startpagina van onze webshop krijgt meer de look en feel van de 'Koop 
een betere wereld' campagne. 
 
Op onze website besteden we aandacht aan een artikel van Hans Nauta in 
Trouw. Het schetst een beeld hoe de coronacrisis in ontwikkelingslanden 
nog harder inslaat dan bij ons. We onderstrepen de boodschap: ga 
'wereldwinkelen', ofwel 'Ga meer bewust kopen'. De noodzaak is groter dan 
ooit. 

 

 
 

Rond 13 februari was Tony's Chocolonely in het nieuws. Ter 
opheldering schrijven de voorvechters van slaafvrije chocolade 
een stuk op hun website, getiteld: "Waarom we niet op alle lijsten 
met ethische chocolademerken staan". Op onze website linken 
we hiernaartoe. We begrijpen en onderschrijven de afweging, en 
blijven Tony's  verkopen. 

 
14 februari is ieder jaar Valentijn. In ons artikel op de website hierover, 
geven we deze verwendag een actueel tintje. We gaan in op het missen 
van de bezoekjes en knuffels van dierbaren, wegens corona. Misschien wel 
een extra reden om met een fairtrade product mensen hier een hart onder 
de riem te steken en fairtrade producenten in ontwikkelingslanden een 
steuntje in de rug te geven. 
 
 
 

 
Een steuntje in de rug, dat is ook wat het project 
PlusPlus mensen in ontwikkelingslanden geeft. 
Wereldwinkel Venlo promoot dit initiatief en geeft zelf 
het goede voorbeeld, door via dit nieuwe 
crowdfundplatform een lening te verstrekken aan het 
Keniaanse bedrijf Superfine Nuts. 
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Maart 2021 
 
Wereldwinkels hebben altijd wel iets 
politieks gehad. Politiek gaat over 
het maken van keuzes, en we 
hebben zeker voorkeuren. Op onze 
website en in onze nieuwsbrief 
riepen we de politiek op te komen tot 
een duurzaam regeerakkoord, 
gebaseerd op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG's 
- Sustainable Development Goals), 
en linkten we naar een petitie 
hierover die de lezer kon tekenen. 
"Teken de oproep voor een duurzaam regeerakkoord! Wereldwinkel Venlo, het Global Goals 
Platform Venlo en Fair Venlo gingen je voor," schreven we op onze website.  

 
In diezelfde maand waren er twee actie waar Wereldwinkel Venlo graag haar 
medewerking aan verleende, omdat ze bijdragen aan een betere wereld: de Wake 
Lopend Vuur en de Opschoonactie groen in de binnenstad.  
Beide acties dragen bij aan global goals. Wake Lopend Vuur gaat 
voor een humaner vluchtelingenbeleid en draagt zo bij aan 

mensenrechten, global goal 16. De Opschoonactie draagt bij aan een 
duurzamere stad, en draagt zo bij aan global goal 11. 
 
April 2021 

 
In Dagblad De Limburger en de Via 
Limburg editie Venlo van 21 april 2021 
werd aandacht besteed aan een product 
uit de wereldwinkel, met als kop 
'Troostvogels vliegen de deur uit in de 

Wereldwinkel'. In onze Wereldwinkel verkopen we deze 
houten troostvogeltjes. Ze worden gemaakt door de 
Massai in Tanzania. Vaak worden ze cadeau gedaan aan 
zieke mensen. Een gedicht, door Drs. P., dat op muziek 
is gezet door Herman van Veen, en door hem gezongen, 
drukt goed uit wat het vogeltje voor mensen kan betekenen. Of het door de aandacht in de pers 
kwam, weten we niet, maar al snel waren de vogeltjes die maand uitverkocht. 
 
 
Mei 2021 

Van 8 tot en met 15 mei 2021 was er Fairtrade Week. 
Het thema was deze keer: "Koop een betere wereld". 
Wereldwinkel Venlo deed volop mee, met Scrap-metal-
aanbiedingen. Klanten in de Fairtrade week ontvingen 
als bedankje kleurrijke "bloembommetjes", een 
biologische zadenmix van wilde bloemen. 
Wereldwinkels in het hele land gaven in de Fairtrade Week aandacht aan 
"Koop een Betere Wereld", ieder op eigen wijze. Het initiatief kwam van 
wereldwinkels verenigd in het Platform Wereldwinkel.Nu.  
 
Ook Moederdag viel in deze periode. We namen de kans te baat om 
Moederdag-tips te geven, met een fairtrade tintje. Gelukkig waren de 
corona-maatregelen even zo verruimd dat Wereldwinkel Venlo weer 

vrijelijk te bezoeken was (met de nodige voorzorgen), waardoor we "Eerlijk kopen tips voor 
Moederdag" aan onze klanten konden verstrekken.  

https://globalgoalsplatformvenlo.nl/
https://globalgoalsplatformvenlo.nl/
https://fairvenlo.nl/
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Juni 2021 
 
In juni 2021 was er weer een nieuwtje over onze betrokkenheid bij PlusPlus. Inmiddels 
investeerden we driemaal 250 Euro in projecten in de agrifood sector. Naast Superfine Nuts in 
Kenia gaat er nu ook geld naar Fruvex in Nicaragua en POD Chocolate op Bali.  
 

In juni komt daar een tweede project in Kenia bij. We gaan Sereni 
Fries helpen met een lening van  250 Euro waardoor ze meer 
aardappelen kunnen inkopen en verwerken. Met het bericht 
hierover op onze website, proberen we meer mensen hiervoor, en 
voor PlusPlus in het algemeen, enthousiast te 
maken. In onze winkel brengen we PlusPlus op 
verschillende manieren onder de aandacht. Via 
posters, flyers en via twee video's in de 
doorlopende bannershow op het beeldscherm in 
onze 'huiskamer'.  

 
In juni 2021 is onze wereldwinkel betrokken bij de HBO SDG Challenge. HBO 
onderwijsinstelling Fontys Venlo heeft deelgenomen aan deze uitdaging. 

Verschillende teams van 
studenten en 
medewerkers van 
deelnemende HBO-
instellingen hebben nagedacht over 
impactvolle oplossingen voor SDG-
vraagstukken. Een team dat 
kledingswinkel Zeeman adviseerde, heeft 
als idee geopperd dat Zeeman de 
campagne van Wereldwinkels 
#koopeenbeterewereld in de vorm van 
kassakoopjes in de Zeeman-winkels aan 

kan gaan bieden. Met de opvolging van het advies zou Zeeman bijdragen aan SGD's 8, 12 en 17. 
 
 
Juli 2021 

In juli 2021 konden we op onze website aandacht besteden aan een 
stukje historie. In het kader van een stadskerninventarisatie stelde 
Buro4 uit Roermond in opdracht van de gemeente Venlo in 2010 een 
deelrapport op over de Gasthuisstraat. Ook het pand waar 
Wereldwinkel Venlo sinds 2002 is gehuisvest, is in het rapport 
opgenomen. Birgit Dukers en B. Klück van Buro 4 verzorgden 
veldwerk en fotografie, tekst, tekeningen en rapportage. In juli was 
hierover een stukje te horen in een podcast van Daan Doesborg. Het 
gedeelte in de podcast dat gaat over onze winkel is te beluisteren van 
minuut 41-45 in "Het Raadsel van Limburg, aflevering 1: Mergel". Op 
onze website hebben we dat natuurlijk verdere bekendheid gegeven. 
 
Bij de Stadstuinderij was er 17 juli 2021 de hele middag Open Dag. 
Bezoekers genoten van alles wat er te beleven viel: muziek van 
Fanfaar Trotwaar, rondleidingen door de tuinderij en kas, heerlijke 

hapjes en drankjes, een voetmassage bij Sandra van Keeken, informatie over ecologisch tuinieren 
bij Velt en over fairtrade en de Global Goals bij de stand van FAIR Venlo. Wij als Wereldwinkel 
Venlo waren er ook, met onze fairtrade producten en de informatie daarover.  
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De Open Dag van de Stadstuinderij was een onderdeel van een bredere Open Dag. Het Beleg 
heeft op verschillende plaatsen in de gemeente Venlo stadstuinen. Deze 17e juli 2021 was er voor 
alles wat valt onder Het Beleg een Open Dag georganiseerd, om het werk dat hier gebeurt in de 
aandacht te zetten. Als onderdeel van een uitgebreider programma waren er rondleidingen en een 
fietstocht langs een groot deel van de 9 stadstuinen, die bij het Beleg zijn aangesloten. 
 
Augustus 2021 
 

Om de global goals voor onze vrijwilligers 
en die van andere wereldwinkels meer te 
laten leven is in samenwerking met SDG 
Nederland voor de stichting 
Wereldwinkel.Nu een workshop global 
goals voor wereldwinkeliers ontwikkeld. 9 augustus had 
Venlo de primeur en werd voor een 12-tal vrijwilligers de 
workshop verzorgd. Op 12 augustus gaven Mena Leila 
Kilani van SDG Nederland en Joop Karremans van Fair 
Venlo en Wereldwinkel Venlo de workshop in Krommenie 

voor wereldwinkeliers daar. 
 
De schoonmaakactie "Opgeruimd staat Netjes" in de binnenstad kreeg een vervolg. 
14 augustus 2021 maakten de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo, jongeren van 
Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep 't Groenewold en de Wereldwinkel 
wederom groen in de binnenstad schoon. Deze keer sloten ze aan bij een landelijke 
actie: de Extra Maas Cleanup. 

 
September 2021 
 

Een maand later stonden dezelfde organisaties klaar voor iets 
soortgelijks. Zaterdag 18 september sloten ze zich aan bij de World 
Cleanup Day, een wereldwijd initiatief in de strijd tegen zwerfafval. 
 
Met de schoonmaakacties dragen we lokaal bij aan doelstelling 11 
"Duurzame steden en gemeenschappen" en proberen zo bewustzijn 
voor de directe omgeving te kweken. 
 
We sluiten tevens aan bij acties voor een schone 
binnenstad, die al genomen worden door de 
gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en 
Venlo Partners, de citymarketing-organisatie van 
Venlo. 
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Op 25 september 2021 is het alweer de 6e verjaardag van  de Global Goals en dat 
laten we niet zomaar voorbij gaan. Op vrijdag 24 september wordt daarom SDG 
Action Day georganiseerd en in veel gemeenten de vlag met de 17 Global Goals 
uitgehangen. Vorig jaar deden al meer dan 60 gemeenten en honderden andere 
organisaties mee. De gemeente 
Venlo heeft zich dit jaar laten 

registreren als Global Goals gemeente. De 
wereldwinkel is als partner van het Global Goals 
Platform Venlo actief. 
 
Op Global Goals Action Day hees Marij Pollux, 
wethouder Duurzaamheid van de gemeente Venlo, 
de SDG-vlag. Venlo is dan vanaf april al een Global 
Goals-gemeente. Dat houdt onder andere in dat de 
gemeente bij de uitvoering van beleid consequent 
toetsen of er een match te maken is bij de SDG's. 
Tegelijkertijd zal Venlo ook met samenwerkingspartners het gesprek aangaan over de SDG's.  
 
Oktober 2021 
 

In oktober konden Wereldwinkel Venlo en FAIR Venlo 
een nieuwe stagiair verwelkomen. Otto Hoedemakers, 
vierdejaars student International Finance & Control bij 
Fontys Venlo, gaat zich in zijn afstudeerstage 
bezighouden met een onderzoek voor Wereldwinkel 
Venlo in samenspraak met 
FAIR Venlo. Hij gaat 
onderzoeken hoe een 
meetsysteem voor de 
Global Goals, MAEX, 
ingezet kan worden in 

Venlo om zo de impact van de verschillende bedrijven en instellingen 
in Venlo op het gebied van de Global Goals inzichtelijk te maken. 
 
Verder is hij ook in te zetten voor winkeldiensten. Mede daardoor is het voor de Wereldwinkel 
mogelijk om weer volledig open te zijn, zeven dagen per week. Zo zijn we optimaal voorbereid om 
het cadeautjesseizoen in te gaan en maximaal bij te dragen aan inkomen voor onze fairtrade, 
duurzame en lokale producenten.  
 

Op 17 oktober 2021 was er de Internationale Dag van de Armoede. 't Groenewold en de 
Jongerenkerk in Venlo wilden iets organiseren om hier in Venlo aandacht voor te genereren. Een 
aantal mensen en initiatieven is gevraagd om een bijdrage te leveren. Wereldwinkel Venlo was 
erbij. 
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Wie tussen 11.00 en 14.00 uur bij 't Groenewold langsging, kon het meemaken: 
plaatselijke groepen en initiatieven besteedden met laagdrempelige activiteiten 
aandacht aan het thema "armoede". Slogan was: "Omkijken is elkaar zien". 
 
Het Leger des Heils deelde soep en brood uit, de huiskamer van 't Groenewold was 
speciaal open, de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo gaf adviezen op een extra 

spreekuur, er waren hapjes die door café Stek werden aangeboden. Onder leiding van Bindkracht 
Venlo kon een armoedespel worden gespeeld. Er was een workshop "Magie" voor jong en oud. 
 
Verder was er een tafel vol informatiefolders, en een statafel waar FAIR Venlo en wij namens 
Wereldwinkel Venlo informatie verstrekten. Belangrijk om daar te staan, want wij proberen wat te 
doen aan de armoede wereldwijd. 
 
November 2021 
 

In november vroegen we op onze website aandacht 
voor het feit dat je bij onze wereldwinkel ook heel 
goed terecht kunt voor kerstpakketten. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ook was er aandacht voor wereldnieuws: in november kwamen wereldleiders in Glasgow bijeen 

om te praten over het klimaat. Vele stemmen 
klonken om hun te stimuleren nu eindelijk tot 
concrete maatregelen te komen. Wereldwinkel 
Venlo schaarde zich bij die stemmen. We 
plaatsten een link waarmee je een petitie kon 
tekenen, waarmee je 
politici laat weten dat het 
anders moet en dat 
actie geboden is. En 
maakten we reclame 

voor de Klimaatmars, 6 november 2021, in Amsterdam. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van 30 oktober tot en met 7 november was er 
Fairtrade Week. Tijdens deze week vertelden we de 
wereld wat meer over de kreet 'Jouw aankoop telt!'. 
Dat geldt natuurlijk elke dag, maar zeker tijdens de 
Fairtrade Week. "Kom daarom naar de Wereldwinkel 
en maak het verschil. Steun eerlijke handel!" was te 
lezen op onze website.  
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December 2021 
 
Nieuw: Doppers met je eigen naam of ander woord. 

Ere wie ere toekomt. Op onze wereldwinkel regiovergadering verhaalde 
Wereldwinkel Venray dat zij tegen een vergoeding van 3,25 Euro de service 
van het bestickeren aan klanten verleenden en gaven een demonstratie. We 
namen het idee mee naar Venlo en gaan er in deze 
cadeautijd mee aan de slag. Levertijd enkele werkdagen en 
vaatwasserbestendig.  

Via de computer wordt via een special programma in een 
apparaat het vel met de bestickering geprint. Klik hier om te 
zien hoe proces verder gaat.   

Kerstpakketten 
Vanaf 18 december treft de verplichte winkelsluiting 
ook onze winkel. Met uitsluitend webshopverkopen in 
de tweede helft van december sluiten we het jaar af. 
 
Net ervoor kunnen we nog drie kerstpakketten orders 
uitleveren aan Groen Links, Stichting de Treffer en 
Messing Media.  
VieCuri medewerkers krijgen via hun werkgever de 
mogelijkheid om een als eindejaarspakket voor een e-
card van Wereldwinkel Venlo te kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://venlo.wereldwinkels.nl/db/upload/documents/Bestikkeren_van_Doppers_Hoe_werkt_het.pdf

