
Organiseer een Faire markt met 
 sensibiliserend luik

Waarom deze uitdaging? 
Met deze uitdaging willen we de nodige aandacht schenken aan korte keten en eerlijke (wereld)
handel. Een lokaal bestuur dat duurzame en eerlijke beleidskeuzes wil maken, kan onder meer de 
inwoners van de gemeente sensibiliseren rond duurzaam aankoopgedrag. 

Bij een duurzaam product houden we rekening met de impact op het milieu en het klimaat en op 
de mens. Duurzaam voedsel heeft een kleinere impact op milieu en klimaat. We vermijden 
 overbodige voedselkilometers en gebruik van schadelijke stoffen en/of pesticiden. We verbruiken 
minder energie door het telen van streekproducten en houden rekening met biodiversiteit. We 
zorgen voor het welzijn van dieren, gaan bewust om met watergebruik en voorkomen vervuiling 
door afvalwater. We beperken afval en brengen geen schade toe aan het milieu …

Duurzaam voedsel houdt rekening met de mens. De producenten, landbouwers, kwekers, … 
krijgen een eerlijk leefbaar loon, werken in goede werkomstandigheden en komen niet in 
 aanraking met gevaarlijke stoffen. 

Alle troeven liggen voor het grijpen en vind je in je gemeente en/of directe omgeving! Als lokaal 
bestuur wil je dan ook ondersteuning bieden aan deze lokale initiatieven. Organiseer daarom 
minstens één faire boerenmarkt om zowel de (streek)producten als de producenten extra 
 aandacht te geven en koppel er een sensibiliserend luik aan met informatie over eerlijke handel, 
korte keten en duurzaam voedsel, en hoe elke burger hier zijn steentje toe kan bijdragen.

Deze markt is geen klassieke markt! Er moet een duidelijke link zijn met korte keten en fair trade 
en er moet ook de nodige info zijn om de marktgangers te informeren. Het is alvast een goed idee 
om de lokale wereldwinkel (of één uit de buurt) te betrekken bij dit initiatief. De wereldwinkels 
informeren en sensibiliseren rond eerlijke (wereld)handel. Maar ook andere lokale handelaars 
kunnen tijdens deze markt de inwoners laten kennismaken met hun fairtrade aanbod. Uiteraard is 
het ook een uitgelezen kans om de lokale economie in de kijker te zetten. Dit kan door 
 producenten van streekproducten en kleinschalige landbouwbedrijven met hun assortiment 
hoeveproducten uit te nodigen. 

Uitdaging 7



Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Verschillende marktkramen met een aanbod van duurzame lokale producten 
• Infostand over de meerwaarde van duurzame lokale economie, het belang van ‘korte keten’, 

van lokale landbouw en een leefbaar loon voor boeren.
• Info en bewustmaking hoe aankoop van fairtradeproducten bijdraagt tot een leefbaar loon voor 

boeren in ontwikkelingslanden (eventueel i.s.m. de Oxfam Wereldwinkel). Zichtbaar maken van 
fairtradeaanbod in de gemeente.

• Samenwerken met lokale volwassenenorganisaties (De Gezinsbond, Femma, Okra, Ferm, …).
• Proefstandjes, terras waar drank en hapjes te verkrijgen zijn.
• Vul aan met workshops, tentoonstelling, infopanelen, …
• Nodig de Oxfam Caravan van Oxfam-Wereldwinkels mee uit.
• De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidiereglement voor imagoversterkende initiatieven 

in de land- en tuinbouw. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken voor de organisatie van een 
Boerenmarkt. Koppel dit verhaal aan Fair Trade, en je hebt een Faire Boerenmarkt!

• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 
Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).

• …

Concrete voorbeelden
• Het Fair Food Festival van Gemeente Berlare: https://www.berlare.be/fair-food-feest.html 
• Het streekmarktje met aandacht voor fairtradeproducten van Gemeente Lede:  

https://www.lede.be/nieuwsdetail.aspx?id=4026 
• De faire markten van onder andere: 
 · Zelzate: https://www.hln.be/zelzate/groenplein-krijgt-zondag-faire-markt~aed95f30/ 
 · Wachtebeke: https://photos.google.com/share/AF1QipOe1Lc6-E7TF2a8yRNkAxtu41O6s-

09wnUrAP31UUQjTrImllos4hNuoY6AFgELKiw?key=N0hJenF2OUFCenFSel9GWmQzY-
kl2amdNSjQ1NERn 

 · Merelbeke: https://www.merelbeke.be/nieuws/autovrije-zondag-2021 
 · Deinze: https://www.deinzeonline.be/2021/10/week-van-de-fair-trade/

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 

https://www.oxfamwereldwinkels.be/doe-mee/oxfam-caravan/
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-imagoversterkende-initiatieven-in-de-land--en-tuin.html
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-imagoversterkende-initiatieven-in-de-land--en-tuin.html
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