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Fair Trade timmert aan de weg.
Foodproducten met het Max Havelaar keurmerk zijn al jaren te vinden in de
Wereldwinkel. Gelukkig staan deze Fair Trade producten de laatste tijd ook in elke
supermarkt en komen ze zelfs langs in de reclameblokken op TV. Want hoe meer van
deze producten worden gekocht hoe beter het bestaan van boeren, producenten in de
Derde Wereld. Fair Trade wordt zo steeds “gewoner”.
De Wereldwinkel Grou werkt graag mee aan het promoten van deze producten. We
verspreiden daarom een landelijke folder in onder andere Grou, Jirnsum en Reduzum. In
de folder staat slechts een kleine greep uit het assortiment. Veel meer artikelen zijn te
verkrijgen in de winkel aan de Doorbraak, op zo’n 20 meter van de Hoofdstraat.
Een winkel volledig door vrijwilligers gerund zodat de eerlijke handel zo veel mogelijk
oplevert voor de producenten in de Derde Wereld. Immers: hogere verkoop biedt hen
meer kansen op ontwikkeling. Kom gerust langs en kijk wat we in ons aanbod hebben.
Voorbeeld ontwikkeling biologische rijstteelt
Een goed voorbeeld van zo’n ontwikkeling geven de rijstboeren in Thailand die
omschakelen naar biologische rijstteelt. Een coöperatie, van bijna 3.000 rijstboeren, in
Noordoost Thailand stimuleert biologische teelt. Als deze biologische teelt is bereikt,
verdient de boer aanzienlijk meer aan zijn rijst. Momenteel hebben zo'n 550 boeren deze
grote stap gezet en steeds nieuwe boeren volgen de trainingen waardoor het aanbod
biologische rijst toeneemt. Een gezonde ontwikkeling, want consumenten kiezen steeds
vaker de biologische variant.
Buffelbank, huur een buffel!
Biologische rijstteelt betekent onder andere dat het gebruik van kunstmest niet is
toegestaan. Om toch de grond van voldoende voedingsstoffen te kunnen voorzien,
gebruiken de boeren de natuurlijke mest van koeien en buffels. De buffels zijn daarnaast
inzetbaar om het land te bewerken. De aanschaf van een buffel is vaak een te grote
investering voor de rijstboer. Daarom richtte de coöperatie een buffelbank op met 50
buffels. Voor weinig geld huren de boeren een buffel. Als de buffel een kalf baart in het
eerste jaar, dan behoort dat tot de boer; een kalf uit het tweede jaar gaat terug naar de
buffelbank, uit het derde jaar blijft het weer bij de boer et cetera. In 20 jaar tijd is de
buffelbank op deze manier uitgegroeid tot 540 buffels.
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