WERKGROEP FAIRTRADE
JONGERENKERK VENLO
Verslag 4e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. 5 juli 2017.
Aanwezigen:

Gerard Linssen, Max Görtjes, Leo Verbeek, Hans Spee, Hermann Flüggen,
Hub v.d. Bosch

Gast:

Moeder Linssen

Verslag:
1:
Welkom
Hub heet ieder welkom.
2:
Verslag vorige vergadering d.d. 16 mei.
n.a.v. de lijst inventarisatie enkele opmerkingen cq. toevoegingen
-

Energie: hoe groen is de stroom die we afnemen staat vast dat deze wordt fagenomen
via Green Choice. Dat is groene energie.
De kosten jaarlijks, financieel overzicht 2016, bedragen 6.313, 50 euro. Dat is heel veel.
In overleg met Martin een vragen hoe dat opgebouwd is uitgesplitst in:
 Gas
 Water
 Stroom
Hans geeft aan het interessant te vinden de CO2 uitstoot te meten die we produceren in
de Jongerenkerk. Hij weet bijv. dat Paul Lindner die werkt bij Océ, men bij Océ de
uitstoot van Co2 gaat meten. Misschien kunnen we dat ook doen. Er is een organisatie
SKAO die daar normen voor heeft ontwikkeld.
Het feit dat we bij Green Choice zitten heeft daar al grote invloed op omdat Green Choice
groene energie levert. Dat verlaagt de uitstoot van CO2 behoorlijk in die berekeningen.
Hans is ook op een bijeenkomst geweest i.z. Energie TREF samenstroom.
Je plaatst in een bepaalde postcode gebied samen zonnepanelen en wat je verbruikt
wordt verrekend met wat je levert. De zonnepanelen hoeven niet zoals bijv. op de kerk te
liggen maar bijvoorbeeld op een school in de buurt of op aan bedrijfspand e.d. Het is een
coöperatie. Je koopt je eigen zonnepanelen en levert stroom en neemt af. Kan gunstig
zijn voor kostenaspect.
Actie: Inventariseren en uitsplitsen via Martin op maand/jaarbasis (Leo en Hub)
 Stroomverbruik
 Gasverbruik
 waterverbruik

-

Zuiniger met papier en gebruik recycle papier. Hub heeft ook dat op gezocht en besteld
gewoon een paar pakken om zaken uit te proberen en ook in overleg met ’t Groenewold
te kijken wat daar mogelijk is. Het groenewold gebruikt nu papier met het Keurmerk
PEFC. Dat is papier afkomstig van bossen die milieu en mensvriendelijke gekweekt
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worden in Europa. Men houdt rekening met het milieu en de arbeidsomstandigheden
van mensen.
Hub heeft papier liggen dat ook nog het label CO@ neutraal is en het Ecolabel en het
ESC-label. Net een stapje hoger. Vergelijkbaar met het onderscheid tussen UTZ-Kapeh
koffie en Fairtrade Koffie.
Dit wordt besproken met ’t Groenewold bij een nieuwe bestelling of we hier iets mee
kunnen.
-

M.b.t. de vieringen:
N.a.v. het vorig overleg zijn brieven gestuurd (hebben jullie OOK ontvangen) naar
voorgangers, liturgiegroepen e.d. tevens is er een paar keer in de Jk mee gewerkt.
Opmerkingen op de brieven waren verschillend van goed idee tot gewoon boekjes
maken omdat deze ook doorgegeven worden. Onderwerp van gesprek geweest in het
Pastoraal Team en het bestuur. Uitkomst: voorlopig laten we het zo als het nu is. Wellicht
later nog eens naar kijken maar voor nu is de investering in tijd, extra werk voorgangers
tijdens vieringen, het gegeven dat er toch ook boekjes dienen te zijn e.d. groter dan het
nagestreefde doel. Wel kijken naar papier dat we gebruiken voor de vieringen.
De Werkgroep Fairtrade sluit zich aan bij de voorlopige conclusies.

-

Koffie, suiker
Het verhaal van Martin op het Breed Overleg was duidelijk. Hij wil er aan gaan werken
om koffie met Fairtrade Keurmerk te schenken. Maar …. Hij wees ook op het
kostenaspect. Je ziet wat een gesprek over Fairtrade kan doen. Bij Martin moet je hem de
tijd gunnen daar over na te denken en mee bezig te zijn. Uiteindelijk zie je dan beweging.
Met betrekking tot de suiker is het afhankelijk van hoe het loopt met de koffie. Soms
dingen ook gewoon zelf het werk laten doen.
Hermann geeft aan dat het gegeven dat we Fairtrade Koffie willen gedragen moet
worden door de hele gemeenschap en ook opgebracht moet worden door de hele
gemeenschap.
Gerard geeft aan dat het een solidariteitsgedachte moet zijn om het samen op te
brengen.
Voorlopig is een eerste stap gezet.

-

Matzes, hosties, miswijn
Hermann en Hub zijn in Grefrath geweest en we hebben een zak meegekregen van
hosties die gemaakt zijn van ecologisch geteelde ingrediënten.
Miswijn hebben zijn niet.
Matzes moet nog worden uitgezocht. (p.s. heb deze besteld en gaan we uitproberen.
Matzes van ecologisch geteelde ingrediënten)

-

Gebruik bekertjes en roerstaafjes e.d. bij grote activiteiten in JK
Als de huidige voorraad op is zullen we overstappen op Fairtrade bekertjes en Fairtrade
houten roerstaafjes. Zal ergens komende maanden gebeuren. Blijft gewoon in de
planning staan.
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-

Attenties, kerstpakketten e.d.
Dat is een opdracht die we meegeven aan het bestuur. Hiervoor, hebben jullie OOK
ontvangen, is een brief naar het Bestuur gegaan en deze zullen daar zorg voor dragen en
zijn akkoord.

-

Bij Nieuwjaarsontmoeting, andere feestelijke bijeenkomsten: gebruik maken van
Fairtrade producten. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

Solidariteitsmaaltijd op woensdag
Hans geeft aan dat zij nu ook als ze al koffie moeten kopen fairtrade Koffie gebruiken.
Verder heeft Hans een groente en fruitwijzer die aangeeft welke groente en fruit horen bij een
bepaalde tijd in het jaar. Dat heeft ook met uitstoot co2 te maken qua productiewijze maar ook
vervoer e.d.
Deze gaat men ter advies voor de koks gebruiken.
Maar deze gaan we ook publiceren in de Jk Jouw Kerk. Mensen van de gemeenschap kunnen dan zelf
daar ook hun voordeel mee doen en zelf iets doen voor milieu e.d. in de thuissituatie.
Onlangs heeft Leo Verbeek nog een interview gehad met zijn broers over hun bedrijf in Velden. Dat
artikel wordt toegevoegd en kan ook wellicht in de JK Jouw Kerk komen te staan.
Tevens heeft Hans een artikel toegestuurd ‘Wegwerpbeker of mok’. Dat artikel geeft ook aan dat je
goed alles moet meenemen bij elke afweging. Je zou zeggen dat wegwerpbekers nadeliger zijn dan
een mok. Het verhaal echter nuanceert dit verhaal behoorlijk. Zo zie ja maar dat alles soms anders,
genuanceerder ligt dan op het eerste gezicht blijkt te zijn.
Andere thema’s:
Carpoolen: als mensen van eenzelfde kant komen, kan samen rijden met auto’s een optie zijn om
naar bijv. de JK te komen op zondag.
Fiets: als de afstand en je fysieke gestel het toelaten kan fietsen ook een oplossing zijn in plaats van
het gemak van de auto.
3:
PR en publiciteit
Max geeft aan dat hij op de website een knop ‘fairtrade’ heeft gemaakt. Daar kunnen ze de verslagen
vinden, de keurmerken, de tekst van Leo ‘practice what you preach’.
Ook de leden van de Werkgroep zijn vernoemd.
In de komende tijd komt daar op te staan:
- De groente en fruitwijzer met een kort stukje van Hans. Dat verschijnt ook in de JK Jouw
Kerk van september voor september, dan in oktober voor oktober enz. hans schrijft bij de
eerste een klein stukje.
- Het verhaal van Leo Verbeek en zijn broers
- Wegwerpbeker of mok
Interessante artikelen die we vinden aan elkaar doorsturen en bekijken of deze op de site kunnen of
in de JK Jouw Kerk.
Eigenlijk zou kort elke JK Jouw kerk een stukje erin moeten staan over Fairtrade. Hiermee hou je de
aandacht er op gevestigd. Tevens kunnen we ook de opbrengsten van de blikjes in het Voorportaal
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van zondagen publiceren en dan zien mensen ook wat de kosten en opbrengsten zijn. Martin geeft
aan dat wekelijks zo’n 20,00 euro in de busjes zou moeten zitten. Je zou dat middels een grafiek
kunnen doen waarin je dat weergeeft want dan maak je het visueel duidelijk in plaats van alleen in
teksten.
Wat wij als Fairtrade Werkgroep kunnen doen is steeds opnieuw de aandacht er op vestigen, het
gesprek gaande houden en werken aan bewustwording. Steeds kleine stapjes zetten om langzaam
vooruit te komen. We moeten blijven proberen mensen bewust te maken en vanuit die
bewustwording, zie het standpunt van Martin die ook langzaam opschuift en stapjes zet, langzaam
vooruitkomen.

4:
Volgende vergadering: woensdag 4 oktober 19.00 uur in JK Venlo
Op woensdag 4 oktober komen we weer bij elkaar. We bespreken dan:
- Verslag 5 juli 2017
- Welke stappen hebben we gezet, welke stappen zijn gezet, gaan we zetten?
- PR in de JK Jouw Kerk, op de website, naar de gemeenschap
- nieuwe data
Verslag,
Hub

De volgende bijeenkomst is: woensdag 4 oktober 2017 OM 19.00 UUR JK VENLO
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