
2018! Een jaar vol beweging. 
Gekenmerkt door 200 winkels en 
meer dan 6500 vrijwilligers die onze 
missie uitdroegen. De missie om alle 
handel eerlijk te maken. En dat is geen 
sinecure. Maar wel een noodzaak. 
Want eerlijke handel is een belangrijke 
hefboom naar duurzame ontwikkeling in 
het Zuiden, en ook bij ons.

Dit was
2018

#jaarverslag

oxfamwereldwinkels.be
oxfamfairtrade.be

We voerden eerlijke handel met meer dan 
120 coöperaties wereldwijd, waaronder 
35 rechtstreekse partners. Met de eerlijke 
prijs en premie die wij betaalden, konden 
coöperaties investeren in projecten ter 
ondersteuning van duizenden boeren en 
hun families: scholen, gezondheidscentra, 
betere infrastructuur, inzet op 
vrouwenemancipatie … 

Hier lees je een beknopt overzicht van de 
verwezelijkingen van Oxfam-Wereldwinkels 
en Oxfam Fair Trade.



Draai niet rond de pot!
 
Chocolade: achter ‘s lands favoriete lekkernij gaat nog steeds 
een donkere waarheid schuil van extreem arme  
cacaoboeren, toenemende kinderarbeid en massale ont-
bossing. Daarom trokken we tijdens de Week van de Fair Trade 
aan de alarmbel met een duidelijke boodschap voor onze 
politici: DRAAI NIET ROND DE POT. Onze eis: Maak ons echt trots 
op Belgische chocolade. Zorg voor nationale wetgeving én een 
bindend VN-verdrag dat bedrijven en supermarkten verplicht om 
de mensenrechten in hun toeleveringsketens te beschermen. 

Tijdens de campagne riepen we consumenten op om te  
kiezen voor een eerlijk alternatief. We ruilden 20.000  
chocopotten en verzamelden bijna 30.000 handtekeningen voor 
onze petitie voor een zorgplichtwetgeving en een  
duurzame cacaosector. 

‘Beyond 
Chocolate’

De petitie voor een 
duurzame cacaosector 
konden we verzilveren 

door onze prioriteiten op te 
laten nemen in het ‘Beyond 

Chocolate’ partnerschap 
voor duurzame Belgische 

chocolade. 

Het Beyond Chocolate 
partnerschap is een 

initiatief van minister De 
Croo en Oxfam trok hard 

mee aan de kar. 

Het partnerschap focust op 
het recht op een leefbaar 

inkomen voor de cacaoboer 
en op de problematiek van 
de ontbossing in de sector. 

Tegen 2030 moeten deze 
problemen getackeld zijn en 
kunnen we hopelijk spreken 

van een echt duurzame 
chocolade- en cacaosector.

Jong 
geleerd

Jongeren en leerkrachten 
werden het hele jaar 

door gesensibiliseerd en 
we bereikten maar liefst 

70.000 scholieren via onze 
scholenactie ‘Draai niet rond 

de pot!’ Een record! 

Tijdens Future Proof, het 
nazomerse festival in Leuven 
van Oxfam-Wereldwinkels en 

Broederlijk Delen, dachten 
circa 250 deelnemers na over 

de toekomst. Meer bepaald 
hoe steden de wereld kunnen 

redden. Inspiratie hiervoor 
konden ze opdoen tijdens 

tal van workshops, lezingen, 
muzikale optredens en 
kunstige installaties.

En thuis geleerd? Ook! Want 
in 2018 lieten meer dan 2.500 

deelnemers zich inwijden 
in de wondere wereld van 

fairtrade met een FairTrade@
Home-sessie.

Eerlijk handel drijven … 
ook dicht bij huis.
Oxfam Fair Trade lanceerde 31 nieuwe producten waaronder onze 
langverwachte faire producten van (dichter) bij ons: de heerlijke 
Italiaanse bio- én anti-maffia-producten van Libera Terra.

Ook een primeur: appelsap van 
eigen bodem.  
Het appelsap van Oxfam Fair Trade 
komt nu van fair geteelde appels 
uit het Hageland: 60.000 liter vers 
appelsap. De appels komen voort 
uit teelt die omschakelt naar BIO. 
Op termijn zal het sap volledig BIO 
zijn. 
“Dankzij Oxfam krijgen we een 
eerlijke prijs en loont onze investering voor biofruit sneller.”
(Frederik, appelteler bij de Drie Wilgen)

En voorts:

Er werd 

732 ton koffie 
aangekocht

100 ton cacao
waarvan 70 ton uit Ivoorkust, 

goed voor 100.000kg chocolade

511.000 liter wijn 
2 wijnen behaalden een award!

We hebben 

1.554.000 liter
fruitsap en frisdrank geproduceerd

We verkochten meer dan

14 miljoen producten!

40 bedrijven 
schakelden over op Oxfam-koffie



“Het belang van producten te 
kopen in Palestina en van het 
blijvend ondersteunen van de 
werking van Al Reef/PARC is 

groter dan de positieve financiële 
impact. In plaats van goedkopere 
alternatieven te kiezen, maken 

we namelijk duidelijk dat we het 
niet eens zijn met de huidige 

(politieke) situatie.” 
 

Marion Meyvis in een interview voor de 
Palestijnse televisie tijdens een bezoek  

aan Jericho.

• Dadelaankoop: +/- 3,5 ton medjool dadels
• Olijfolie: vierge +/- 7.000 liter

Oxfam steunt Palestina

Congokoffie
In aanwezigheid van de 

Congolese koffieproducent 
Sopacdi, partners, pers 
en klanten stelde Oxfam 
de nieuwste variant BIO-
fairtradekoffie uit Congo 

voor in de Vooruit. De 
zogenaamde ‘Congokoffie’ 
is een single origin koffie 

uit de hooglanden rond het 
Kivumeer. Ondanks de onrust 
in de streek bewijzen we dat 

een andere handelsketen 
mogelijk is en bieden 

we een reëel alternatief 
aan producenten en 

consumenten.

Samen 
voor het 
klimaat
Climate change. Poverty. Hunger. It’s all the same fight.
70.000 mensen kwamen op 2 december in Brussel op 
straat om te betogen voor het klimaat. Oxfam was ook 
van de partij.

Oxfam-Day
We smeedden sterkere 

banden met onze Oxfam-
in-België-collega’s op een 

fantastische Oxfam Day 
in Brussel, Tour & Taxis. 

Die stond in het teken van 
Slow Fashion. De dag was 
doorspekt met debatten, 
theater, een slow fashion 

modeshow, een slow fashion 
markt, kinderanimatie en DIY 

workshops.
Meer dan 2.000 bezoekers 

tekenden aanwezig.

In het oog 
van de 

mediastorm 
De onthullingen over seksueel 

misbruik in 2011 in Haïti en 
Tsjaad door oud-medewerkers 

van Oxfam UK, deed Oxfam 
goed op de grondvesten 

daveren.

Oxfam-in-België  
(Wereldwinkels, Fair Trade, 

Solidariteit en Magasins 
du Monde) reageerde 

gechoqueerd en veroordeelde 
de onthulde feiten. Met 

transparante communicatie 
naar pers, klanten, vrijwilligers 

maakten we duidelijk hoe 
we er ons samen zouden 

doorslaan.  
Zo werd o.a. een 

internationaal tienpunten 
actieplan tegen misbruik 

en uitbuiting opgesteld om 
toekomstig misbruik tegen te 
gaan en de geloofwaardigheid 

te herstellen.

Een onafhankelijke 
doorlichting in opdracht van 

de Belgische minister van 
Ontwikkelingssamenwerking 

De Croo kwam tot de 
vaststelling dat de 

medewerkers en vrijwilligers 
van Oxfam-in-België zeer 

bewust omgaan met 
integriteit.

De 10 meest geliefde 
Oxfam Fair Trade 
producten
1. BIO Highlandkoffie 250 g

2. BIO Sesamreep 20 g

3. Sinaasappelsap 1 l

4. Choco met noten 400 g

5. Dessertkoffie fijngemalen 1 kg

6. Dessertkoffie 250 g

7. Bio Cola 33 cl

8. Espressokoffie bonen 1 kg

9. BIO Limonade 33 cl

10. Sinaasappelsap 20 cl

Meer dan de helft van onze producten is 
biologisch gecertificeerd! (50.44%) 

Het totaal aantal producten in ons assortiment groeide van 
245 (2017) naar 262 (2018).



Financiële 
resultaten
 
Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade 
sloten het boekjaar 2018 samen af met 
een positief globaal eindresultaat van 
215.247 euro (108.694 euro voor Oxfam- 
Wereldwinkels vzw en 106.553 euro voor 
Oxfam Fair Trade cvba).

Enkele cijfers uitgelicht
De omzet van Oxfam Fair Trade cvba in voedingsproducten, verkoop van 
grondstoffen aan derden en de verkoop van servicematerialen bedroeg 
20.788.621 euro. 41% van deze omzet komt uit het netwerk van de 
Oxfam-wereldwinkels in Vlaanderen en Brussel. 

De inkomsten van Oxfam-Wereldwinkels vzw bedroegen 3.141.408 euro. 
55% is afkomstig van lidgeld, schenkingen en subsidies (11.11.11, SCW, 
DGD). Onder de andere bedrijfsopbrengsten vinden we o.a. de Fairtrade-
fee van Oxfam Fair Trade terug. Goed voor 763.039 euro! Een groot deel 
van de opbrengst uit de verkoop van producten vloeit zo rechtstreeks 
terug naar de vzw en ondersteunt haar activiteiten: beleidswerk, 
sensibilisering, campagne, educatie, vormingen, …

Zuidprojecten
Voor ons Partnerfonds noteerden we een opbrengst 
van 123.297 euro, deze bestaat zowel uit giften van 
particulieren (84.906,85 euro) als subsidies van steden, 
gemeenten en provincies (38.390,42 euro). 

De middelen van het Partnerfonds besteden 
we, samen met subsidies van 11.11.11, aan 
ondersteuningsprojecten bij onze partners in onder 
meer Congo, Laos, Ivoorkust en Zuid-Afrika. 

Extra informatie over onze resultaten kan je opvragen via 

info@oww.be.

Met dank aan: 

Oxfam-Wereldwinkels
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Stefaan Calmeyn (Dienst Politiek-Zuid Oxfam-Wereldwinkels) 
op dienstreis in Congo.
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