De eerste gesprekken over een nieuwe editie van het Rasterhoff Festival in 2020 zijn gevoerd, maar in de
tussentijd zitten we niet stil. Tot aan de zomervakantie 2019 komen we tegemoet aan de breed gedragen wens
onder bezoekers en deelnemers om elkaar te ontmoeten, te versterken, te inspireren en tot actie aan te zetten.

Week van de Fairtrade
Van 4 t/m 12 mei vond de voorjaarseditie van de Fairtrade
Week plaats. In deze landelijke campagneweek hebben
bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten en vele vrijwilligers
zich ingezet voor Fairtrade producten en producenten.
Dit is de aanzet geweest voor Grutsk & Grien om samen met
Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân de Eerlijk
Winkelen-route in de gemeente Súdwest-Fryslân te lanceren
en Fairtradecertificaten aan zes bedrijven uit te reiken.

Lancering EerlijkWinkelen-route in Súdwest-Fryslân
Grutsk & Grien heeft samen met de Werkgroep Fairtrade ervoor
gezorgd dat de gemeente Súdwest-Fryslân een eigen EerlijkWinkelenroute heeft. Op 10 mei jl. is gestart met ruim twintig eerlijke winkels.
“Iets om trots op te zijn! We hopen dat er nog heel veel bij zullen
komen”, liet wethouder Mark de Man weten.
De route staat online onder ‘Súdwest-Fryslân’ en je kunt de gratis
EerlijkWinkelen-app op je smartphone zetten. Nieuwe verkooppunten
kunnen meteen aanhaken en zijn daardoor nog beter zichtbaar voor het winkelende publiek.
Deze route is net als het Rasterhoff Festival van vorig jaar een concrete stap naar een
duurzamere regio. Zodoende kunnen inwoners en bezoekers in onze gemeente eerlijke
keuzes maken bij het kopen van lokale, biologische, fairtrade en tweedehands producten.
De foto’s in deze editie zijn gemaakt door Froukje Laanstra (gemeente Súdwest-Fryslân)

Grutsk & Grien is mede
mogelijk gemaakt door:

Uitreiking 6 Fairtrade certificaten door wethouder Mark de Man
Op vrijdag 10 mei jl. zijn er maar liefst 6 Fairtradecertificaten uitgereikt. Onder leiding van
Gerard Flapper (voorzitter Werkgroep Fairtrade gemeente Súdwest-Fryslân) werden de
certificaten uitgereikt door wethouder Mark de Man in Lewinski
Culinair Podium aan de Waterhoenstraat 2 te Sneek.

Op de foto de nieuwste
Fairtrade organisaties (v.l.n.r.):

Lotus Natuurvoeding, Doppio Espresso,
Donker Groen BV, Rijschool Fokke,
Lewinski Culinair Podium / Lewinkel en
Lokaal FNV Súdwest-Fryslân.
Fairtrade Gemeente
Al sinds 2015 is de gemeente Súdwest-Fryslân Fairtrade.
Met een enthousiaste werkgroep worden mooie initiatieven
ontplooid en komen er steeds meer gecertificeerde bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er al 125 Fairtrade
certificaten uitgereikt in de regio in Zuidwest Friesland.
Fairtrade staat voor: een eerlijke prijs voor boeren, arbeiders en producenten in
ontwikkelingslanden; kinderarbeid is daarbij niet toegestaan. Het gaat niet meer alleen om
Fairtrade, maar zeker ook om duurzaamheid. De Werkgroep Fairtrade Gemeente SúdwestFryslân, bestaande uit Gerard Flapper, Jelle de jong, Peter de Rijke, Jetteke Otten en Joanne
Daams, checkt of bedrijven aan alle voorwaarden voldoen.
De werkgroep zet zich op deze wijze, samen met diverse ondernemers, burgers en studenten,
in voor eerlijke handel. Vanuit Gemeente Súdwest-Fryslân is Peter Dijkstra (beleidsadviseur
Duurzame Ontwikkeling) projectleider en samen met strategisch adviseur Ydwine Willemsma
verantwoordelijk voor het wel en wee rondom Fairtrade in de gemeente.
Werkgroep Fairtrade Gemeente Súdwest-Fryslân

MVO-award voor Grutsk & Grien!
De initiatiefnemers van Grutsk & Grien, Lucie,
Astrid en Freya werden in Lewinski blij verrast
met de eerste MVO-award in de gemeente
Súdwest-Fryslân. ‘Omdat Grutsk & Grien het
initiatief neemt om op een vernieuwende
manier een duurzame bijdrage te leveren aan
onze gemeente.’ Bedankt voor dit compliment!

Expeditie Grutsk & Grien is een initiatief van
Aparthe Kommunikatie (een communicatie-/organisatiebureau uit Sneek) en
Netwerk Duurzame Dorpen (formeel vallend onder Stichting Doarpswurk)
Voor meer informatie zie www.grutskengrien.nl

