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Geen lood om oud ijzer
Fairtrade wordt steeds bekender; vooral in december komt menigeen voor een kadootje
of kerstversiering naar de wereldwinkel. Ook in de Wereldwinkel van Grou liep de
verkoop prima. Om de lege plekken in de winkel op te vullen en klaar te zijn voor de
pakjestijd van februari, was in januari nieuwe inkoop nodig. Hiervoor gaan de inkopers
van Wereldwinkel Grou naar Culemborg, het Fairtradecentrum van Nederland, waar meer
dan 20 leveranciers van eerlijke handnijverheid en foodproducten gevestigd zijn. Deze
goedgekeurde
leveranciers
reizen
regelmatig
naar
hun
handelspartners
in
ontwikkelingslanden om hen te helpen een goed verkoopbaar assortiment te ontwikkelen.
Van hun reizen nemen de leveranciers, behalve mooie producten, ook persoonlijke
verhalen mee.
Zoals het verhaal van Dambar Biswhokarma. ‘Dambar is afkomstig uit een van de
laagste kasten in Nepal. Hij had het geluk een Nederlander te ontmoeten die zijn
schoolgeld en daarna zijn opleiding als zilversmid betaalde. Samen met zijn vrouw en
twee leerlingen, uit zijn dorp, leefde en werkte hij in twee vochtige souterrain kamertjes
in Kathmandu. Het werk voor de lokale markt leverde nauwelijks iets op, totdat hij voor
Madat Nepal Handel ging werken. Hij leerde drie belangrijke dingen: hoogwaardig
vakmanschap, gegarandeerde kwaliteit en goede designs. Zijn Nederlandse sponsor hielp
hem met de bouw van een huis. Madat Handel hielp hem met grote orders. Er werken nu
14 personen in een nieuwe werkplaats met een gegarandeerd inkomen. Ongeveer de
helft is reeds getrouwd en heeft een of meerdere kinderen. Hun schoolopleiding is laag,
soms slechts twee of drie klassen lagere school. Ze willen werken om hun gezin te
onderhouden of hun familie in hun geboortedorp.Hun opleidingsniveau als zilversmid
varieert. De meesten zijn senior medewerkers en kunnen vrijwel alle designs maken. De
senior medewerkers zijn verantwoordelijk voor de opleiding van de junior medewerkers.
Die wonen vaak bij hen thuis. Het werkt allemaal uitstekend en het is net één grote
familie.’
Het verhaal achter het scrapmetal in de Wereldwinkel is uit Zimbabwe meegenomen door
leverancier Gone Arty. ‘Het is wonderlijk te zien hoe oud ijzer, dat ooit een andere functie
had, nieuw leven wordt ingeblazen. Dit is precies wat Gibson Makarutse doet, die in korte
tijd is uitgegroeid tot ondernemer van het jaar! Met hulp van GoneARTY en de
Wereldwinkels heeft hij een prachtige eigen werkplaats kunnen kopen die nu op
professionele wijze wordt ingericht. Gibson weet als geen ander van een simpele schets
die hij per e-mail ontvangt, exact het goede product te creëren. Oude auto’s, olievaten,
hekwerken of teilen, allen komen in aanmerking om te worden verwerkt. Een
ijzerguillotine knipt het ijzer in kleine delen die aan één worden gelast. Met de creativiteit
die hij in zijn laskunst gebruikt, transformeert hij het oude ijzer naar prachtige

kunstwerken uiteenlopend van vogels tot trendproducten. Dit talent is zeer uniek voor
Zimbabwe. Met zijn ‘scrapmetal’ producten verovert Gibson nu de Nederlandse markt.’
Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen via de Wereldwinkels toegang tot de
Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. Geen lood om oud
ijzer dus maar concrete armoedebestrijding. Een Fairtrade cadeau voor Valentijn of Sint
Piter draagt daaraan bij.
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