
FAIRTRADE IN DRONTEN

Werkgroep Fairtrade
De werkgroep Fairtrade in Dronten, bestaat uit lokale organisa-
ties en bedrijven. Sinds 2009 zet de werkgroep zich in voor het 
verkrijgen en behouden van de titel Fairtrade gemeente.  Ook 
voor 2022/2023 is de titel verleent aan Dronten. Om een Fairtrade 
Gemeente te mogen zijn heeft de Gemeente Dronten zich aan een 
zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het 
inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het be-
vorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van 
kennis over Fairtrade, het organiseren van evenementen en publici-
teit voor Fairtrade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wist je dat:

• 27 winkels en bedrijven zich in Dronten hebben aangesloten bij de Eerlijke Winkelroute.
• Je de Fairtrade producten bij hen in de winkel gemakkelijk herkent aan het Fairtade-logo, let er maar eens op.
• De protestantse kerk in Dronten ook Fairtade is, en dat jouw (sport-)club ook Fairtrade kan worden.
• Dronten een officiele Fairtrade gemeente is.
• Er twee scholen in Dronten zijn met een Fairtrade status: Christiaan Huygens School en Aeres Hogeschool.
• En dat jouw school ook het Fairtrade certificaat kan krijgen.
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Scholen met Fairtrade
In Dronten zijn er twee scholen die de Fairtrade status mogen voe-
ren. Aeres Hogeschool en de Chistiaan Huygens School voldoen 
allebei aan de voorwaarden hiervoor. 

Wereldwinkel Dronten 
De wereldwinkel in Dronten heeft heel veel Fairtrade producten Van 
koffie, hippe sokken, diverse siervoorwerpen en natuurlijke heerlijke 
chocolade van Tony Chocolonely.

Eerlijke Winkelroute
In Dronten hebben we ook een zogenaamde Eerlijke Winkelroute. 
Bij deze route zijn bedrijven en winkels aangesloten die Fairtrade en 
duurzame producten verkopen. Eerlijk en verantwoord boodschap-
pen doe je eenvoudig via de kaart van de Eerlijke Winkelroute. Je 
vindt deze op www.eerlijkewinkelroute.org

Fairtradedag Dronten
Ieder jaar vindt in de maand mei de jaarlijkse Fiartrade week plaats. 
In Dronten vieren we dit altijd op de zaterdag in het afsluitende 
weekend. We doen dit met leuke activiteiten, lezingen, workshops 
en activiteiten rondom de wereldwinkel. De meeste winkels die 
aangesloten zijn bij de Eerlijke Winkelroute hebben deze week vaak 
speciale aanbiedingen met hun Fairtrade producten.  


