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Doetinchem,  12 september 2022. 

Bericht van het bestuur van de stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem, 
 
Aan B&W van de Gemeente Doetinchem, en de fractievoorzitters van de politieke partijen, 
 
In 5 jaar tijd is de Stichting Fairtrade Doetinchem een bekende geworden voor veel inwoners van 
Gaanderen, Wehl en Doetinchem. Veel bedrijven, organisaties en instellingen zijn Fairtrade 
producten gaan gebruiken of verkopen. Er zijn mooie jaarlijkse terugkerende evenementen geweest 
zoals de Fairtrade brunch, het uitdelen van Fairtrade bananen bij de avondvierdaagse, acties in de 
Fairtrade weken en aanwezigheid op verschillende evenementen.  
 
We willen iedereen hartelijk danken die zich hiervoor ingespannen heeft. Duurzaamheid en eerlijke 
producten verdienen onze gezamenlijke inspanning. Daar hoeft niemand meer aan te twijfelen in 
deze tijd. 
 
Toch ontbreekt volgens het bestuur voldoende draagvlak/menskracht om actieve uitbreiding van het 
Fairtrade werk vorm te geven. Daardoor worden de activiteiten gedragen door een beperkte groep 
mensen, die behoefte hebben aan meer support. Stilstand is niet genoeg voor Fairtrade. 
 
Het bestuur heeft daarom besloten de activiteiten van Fairtrade in Doetinchem en Gaanderen 
voorlopig stil te zetten. Onze hoop is dat er nieuwe mensen bijkomen die zich willen inzetten voor de 
doelstellingen van Fairtrade en daarmee de titel “Fairtrade Gemeente” voor Doetinchem te 
behouden. Als dat niet lukt, moet het bestuur besluiten de stichting Fairtrade Gemeente Doetinchem 
te ontbinden. Dan zullen we blij terugkijken op wat gelukt is en teleurgesteld zijn over wat nog 
mogelijk was geweest. 
 
De werkgroep Fairtrade Wehl valt onder de Stichting Wereld Contactgroep Wehl. Deze werkgroep en 

haar bestuur blijven hun activiteiten wel voortzetten. We wensen hen daarbij veel succes. 

 
Namens het bestuur, 
 
Anneke Peerenboom,  
voorzitter st. Fairtrade Gemeente Doetinchem  
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