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FairTradeGemeente (FTG) 
In het kader van de “Ik ben verkocht” - campagne lanceren Max Havelaar, Oxfam - Wereldwinkels en 
Vredeseilanden de titel “FairTradeGemeente”. Deze titel geeft aan dat een gemeente én haar 
inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. In een 
FairTradeGemeente dragen inwoners, lokale organisaties, bedrijven en de lokale overheid elk vanuit 
hun eigen rol bij aan de groei van eerlijke handel. Hierdoor krijgen kleine boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden maar ook de lokale boeren kansen op duurzame ontwikkeling. Naast FairTrade 
worden ook andere vormen van duurzaam produceren en consumeren gepromoot. 
De doelstelling is een meer bewuste consumptie door overheid en bevolking. 
 
Echt verkocht ben je … 

• Als je 'ja' zegt voor een rechtvaardig inkomen voor boeren in de hele wereld, via eerlijke 
handel en duurzame landbouw.  

• Als je producten van eerlijke handel en producten van duurzame landbouw koopt.  
• Als je hierover communiceert en je deze keuze 'uitschreeuwt' in je omgeving. 

 
Voorwaarden FairTradeGemeente 
Om de titel van FairTradeGemeente te krijgen, moet aan zes criteria voldaan worden. Als al deze 
criteria bereikt zijn, wordt de titel officieel uitgereikt.  Eén criterium is 
specifiek naar het lokaal bestuur gericht. De andere criteria richten zich o.a. naar 
horecazaken, winkels, bedrijven, verenigingen en scholen. In mei dit jaar mocht Hasselt de titel 
“FairTradeGemeente” in ontvangst nemen.  Alles kan op de voet gevolgd worden via 
www.hasseltisverkocht.be.  
 
Trekkersgroep FTG 
In Hasselt is een lokale trekkersgroep actief, die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen en 
te verdedigen.  De trekkersgroep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet 
blijken dat de gemeente nog steeds aan de zes criteria voldoet.   
De trekkersgroep in Hasselt bestaat uit leden uit de ambtenarij, het onderwijs, de horecasector, de 
lokale landbouw, NGO’s en lokale bestuurders, die elk op hun werkterrein al geruime tijd actief zijn in 
de promotie of sensibilisatie rond “eerlijke handel” en “duurzaam consumeren en produceren”.  
Uiteindelijk staat de trekkersgroep open voor vragen of suggesties vanuit de Hasseltse bevolking.  
Deze worden gecentraliseerd via Clo Martens (mail: clo_martens@hotmail.com tel. 011- 22 53 94) en 
door de trekkersgroep opgevolgd.  Indien nodig wordt doorverwezen naar bevoegde contactpersonen 
of instanties. 

 
 
Criterium 6: het promoten van duurzame landbouw- en/of ‘korte keten-
producten’ en ‘eerlijke handel’.  
De trekkersgroep FTG heeft duidelijk gekozen voor de ondersteuning van korte keten-producten en/of 
lokale landbouwproducten en eerlijke handel.  Hiervoor ondernemen zij regelmatig activiteiten i.s.m. 
de lokale boeren en de Oxfam Wereldwinkel.  Voor de Week van de Smaak heeft de trekkersgroep 
FTG 3 activiteiten op haar programma gezet. 
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 Hasseltse brasseriën zetten Fairtrade op de menukaart 
De bekende tavernes The Century en het Theatercafé zetten de lokale en eerlijke producten op 
hun menukaart.  The Century koos voor een 4-gangenmenu met lokale landbouwproducten en het 
Theatercafé biedt een wereldmenu aan op zaterdag 18 november.  Beide zijn zeer origineel en 
het proeven waard. 
 

The Century Het Theatercafé 
Van 16 tot en met 25 november 

doorlopend 
 
 

Zaterdag 18 november – zaal Symfonie 
Shift 1: 17.30u-18.30u 
Shift 2: 18.30u-19.30u 

Vooraf inschrijven AUB 

Een Snee Wit Brood van Bakkerij Depaivfe 
op Smaak gebracht met Kruidenkaas van ‘T 

Swijsenhof 
 

••• 
 

(H)eerlijk Hasselts Pompoensoepje  
 

•••  
 

Stevoorts Speenvarken & Bloedworst met 
Jonagoldappelen  

en een Conference Peertje 
 

••• 
 

Ijscrème van Els Verstraeten met 
Haspengauws Fruit 

 
30 euro 

 

Canneloni van kalkoen  
of  

Quorn met mango  
 

op een bedje couscous en een  
hongingsaus  

 
*** 

Papajaschuim met chocolade  
 

*** 
 

10 euro 
(aangepast kindermenu: 7 euro) 

 
(H)eerlijke consumpties 

Gebruik van eerlijke consumpties zoals 
vermeld op de nieuwe menukaart – 

doorlopend 

T 011-22 47 99 
F 011-23 18 24 
M info@thecentury.be

T 011-85 90 75 
F 011-22 66 82 
M info@theatercafe.be  

 
De hapjes tijdens deze persconferentie zijn gemaakt  met producten uit de eerlijke handel 

en afkomstig van lokale landbouwers.   
Zij worden u aangeboden door The Century. 

De wijnen zijn van Zuiderse boeren via Oxfam verdeeld en het appelsap van een Hasseltse 
fruitboer.  De drank wordt u door stad Hasselt aangeboden. 

 
 Handelaars Hasselt centrum etaleren ‘Fairtrade’. 

Bekende Hasselaren promoten Zuiderse en lokale producten op affiches die 20 handelaars van 
de Verenigde Handelaars Centrum Hasselt (VHCH) in hun etalage hangen, vergezeld van een 
korte keten of een lokaal product.  Enkele handelaars zullen zelfs hun klanten verrassen met een 
tractatie op wereldwijn of een gezond glaasje appel- of fruitsap.  Op deze manier werken ook de 
Handelaars Hasselt Centrum mee aan de ondersteuning van de campagne “Ik ben verkocht” en 
“Hasselt, (H)eerlijke stad”. 
Meer hierover bij mevr. Inge Steegmans – T 011-22 35 43 – ingechartens@telenet.be  
(Misschien hier nog een of 2 afbeeldingen van een affiche?) 

 
 Hasseltse bakkers bakken ‘Fairtradespeculaas’ 

 Tijdens de Week van de Smaak zullen 15 ‘warme’ bakkers (met 18 winkels) uit Hasselt de 
‘Fairtradespeculaas’ bakken.  Deze speculaas is samengesteld uit eerlijke ingrediënten en korte 
keten-producten.  De bloem is voor 70% van Belgische oorsprong (30% uit Frankrijk).  De suiker 
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en kaneel komt van de Oxfam Wereldwinkel en dit garandeert de boer uit het Zuiden een eerlijke 
prijs voor zijn product.  Boter en melk worden bij een Hasselts melkveebedrijf aangekocht.  ’t 
Swijsenhof maakt eigen kazen, yoghurt, ijscrème, boter en rijstpap en verkoopt deze producten op 
de hoeve.  Op deze manier kunnen zij hun boerderij rendabel maken. 
De Hasseltse bakkers slaan de handen in mekaar en ondersteunen zowel de boeren uit het 
Zuiden als de eigen landbouwers door het bakken van de Fairtradespeculaas. 
 

Bakker Adres 
Post-
code 

Plaats Telefoon 

CONARD Sint-Hubertusplein 18 3500 Hasselt-Runkst 011-27 24 83 

CORTHOUTS Bampslaan 31 3500 Hasselt-centrum 011-23 48 74 

CORTHOUTS Stokrooieweg 21 3511 Hasselt-Kuringen 011-87 27 02 
CUPERS Sint-Truidersteenweg 504 3500 Hasselt-St.Lambrechts-Herk 011-31 26 89 

DEPAIFVE Demerstraat 57 3500 Hasselt-centrum 011-22 39 82 

HERMANS Luikersteenweg 86 3500 Hasselt-centrum 011-22 12 76 

KARO Koorstraat 82 3510 Hasselt-Kermt 011-87 12 08 

KEULERS Abelenstraat 9 3500 Hasselt-Runkst 011-27 29 95 

MARIS Vijverstraat 3 3500 Hasselt-Kiewit 011-74 00 60 

MOTTART-BALAS Maastrichtersteenweg 95 3500 Hasselt-centrum 011-22 19 81 

SCHEPERS-CELS Sint-Katarinaplein 14 3500 Hasselt-centrum 011-22 60 89 

ULENS Kuringersteenweg 113 3500 Hasselt-centrum 011-25 37 77 

VAN BRABANT Kuringersteenweg 29-31 3500 Hasselt-centrum 011-25 34 17 

VANDERSTRAETEN Graaf de Brigodestraat 45 3500 Hasselt-St.Lambrechts-Herk 011-31 55 85 

VERBOVEN Botermarkt 24 3500 Hasselt-centrum 011-22 33 94 

WERTELAERS Maastrichterstraat 42 3500 Hasselt-centrum 011-22 37 84 

WERTELAERS Kiewitstraat 120 3500 Hasselt-Kiewit 011-21 29 70 
WERTELAERS Hasseltse Dreef 3512 Hasselt-Stevoort 011-59 63 89 

 
Zie ook bijgaande flyer. 
 
 
 
Meer info: 
Dienst leefmilieu, Mireille Theelen 
T 011-23 93 33 
M m.theelen@hasselt.be
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