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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

Aanwezig:  Joop Karremans, Leo Verbeek, Harry van der Schoor, Hub van den Bosch 
Afwezig: Gerard Linssen, Hans Spee, Max Görtjes Hermann Flüggen 

Verslag: DINSDAG 25 AUGUSTUS 2020 
1: Welkom door Hub: Hub heeft iedereen welkom. Ameldingen zie boven. 
 
2: Verslag 10 maart 2020  
Vraag positie Shirley. Ze heeft haar stage afgerond en zal nog aanwezig zijn bij de lancering. 
Ze volgt nu een therapie v.w. haar ongemak na ongeluk. Ze wil nu een eigen bedrijf gaan opzetten 
dat daarmee te maken heeft. Ze krijgt therapie van Wim Hof dat is met koeling van haar lichaam 
middels stikstof tot – 110graden en sinds ze dat doet heeft ze geen last meer en pijn. Zij wil rondom 
deze therapie nu zelf iets gaan opzetten.  
 
3: Stand van zaken  
Jongerenkerk Venlo 
Door corona ook niet veel aangedaan behalve de zaken die al liepen. 
Wel worden nog wat ramen verduisterd. Voorjaar 2021 nieuwbouw garage op Arsenaal. 
 
Joriskerk 
Joriskerk: momenteel ligt deze nog stil. Start 6 september kleinschalig en 13 september groter. 
Mensen moeten zich aanmelden via een ad randomlijst worden ze uitgenodigd en moeten aangeven 
of ze komen. 
I.z. Fairtrade is ieder die je spreekt daar wel voor maar veel verder is men nog niet gekomen. Harry 
zal weer wat stukjes schrijven en mensen persoonlijk vragen of ze mee willen doen in een 
werkgroepje. 
Wellicht is dat ook een kans om de jongeren te binden. Joriskerk heeft een groep jongeren en 
misschien liggen daar wel kansen. 
Joriskerk gebruikt wel Fairtrade Avondsmaalwijn. Harry regelt voor Hub een fles voor in de JK. 
Momenteel is Harry druk bezig met de Wereldwinkel. 
 
4: Stand van ontwikkelingen FairVenlo door Joop Karremans 
Wereldwinkel: Momenteel aan het verbouwen. O.l.v. Harry van der Schoor en Jos van de Ven. 
25 vierkante meter uitbreiding. 4 september is de opening. Uitnodiging volgt. 
 
21 Wereldwinkels hebben zich weer verenigd en kijken naar nieuw concept. Actiepunt voor dit najaar 
en men wil dat samen gaan doen met Partners. Slogan: ‘Koop een betere wereld’. 
 
Wereldwinkels gaan de slag met Plus Plus. Dit is om grotere projecten  coöperaties m.n. sterker te 
maken. 10 projecten komen in aanmerking voor ondersteuning. Via crowdfunding proberen ze 1000 
mensen te krijgen die willen inleggen. De Wereldwinkels bieden een markt door verkoop producten. 
Project is om producten sterker te maken. 
 
Wereldwinkel Venlo lanceert op 4 september de nieuwe website bij de heropening. 
 Dat is van 16.00-17.00 uur. Programma is globaal: 

- Opening 



2 

 

- Over de verbouwing 
- Facebook winnaar: is een actie onder abonnees. 
- Muziek 
- Global goals 
- Openingshandeling en lancering webshop 

 
Global Goals: 
Overleg geweest met Marije Pollux en ambtenaar Ingrid Vermeer over hoe om te gaan als gemeente 
met de Global Goals. Vast staat het is GEEN uitgangspunt voor beleid.  
 
In de nieuwe Wereldwinkel komt ook een fysieke plek voor en over de Global Goals. Een soort 
INFOVCENTRUM. 
 
Fair Venlo: 
Twee nieuwe stagiaires: 
Adele en Cathy. Adele gaat verder met het werk van Shirley en bouwt daar op voort. 
 
Lancering Platform Fair Venlo is gepland op 31 oktober (ongunstige datum!) 
Men zoekt Partners om aan te sluiten. Fontys is al Partner als ook de Stadstuinderij (’t Beleg). 
Men gaat op zoek naar partners en ieder kan zich aansluiten ook de Jk Venlo. 
Leo en Hub zullen daar naar kijken en een stukje produceren voor op de website. 
 
Er zijn verschillende thema’s: 

- Overheid 
- Onderwijs 
- Ondernemers 
- Maatschappelijke organisaties 
- Burgerinitiatieven. 

 
Straks zijn ook postzegels te koop in de Wereldwinkel/Infopunt Global Goals met afbeeldingen van 
de Global Goals. 
 
Leo Verbeek: hoe betrek je hier ook jongeren bij? 
De vriend van zijn dochter is heel actief op duurzaamheid en wellicht kan hij iets betekenen en zo 
jongeren erbij betrekken. Leo brengt hem in contact met Joop. 
 
19 september 2020: 
Bezoek mensen uit Krefeld van uit Duurzaamheid en Fairtrade Werkgroep aldaar. 
Er is een fietstocht van Wereldwinkel Krefeld naar Wereldwinkel Venlo. 
Fietsen parkeren en kop koffie in de Jongerenkerk. 
 
5:  Rondvraag  : Verder geen gebruik van de rondvraag. 
 
6:  Volgende vergadering:  
Dinsdag 8 december 2020 om 19.30 uur  in de Jongerenkerk Venlo. 
 
Hub 
 


