
Ontdek de wereld achter de winkel

Oxfam-Wereldwinkels



VERKOOP 

 
Door fairtrade-
producten te 

verkopen tonen 
we dat eerlijk 

handelen echt 
kan, bovendien 
investeren we 

de opbrengst in 
de volgende 4 

pijlers. 

ACTIES EN 
CAMPAGNES

 
We maken onze 

boodschap 
zichtbaar bij 

het grote  
publiek en 

geven mensen 
de kans om 

mee actie te 
voeren. 

EDUCATIE

 
Op school en 
daarbuiten 
prikkelen, 

informeren en 
sensibiliseren 

we mensen van 
alle leeftijden 
over eerlijke 

handel.

PLEIT-
BEZORGING

We verhogen 
de publieke 

druk om 
eerlijke 

handel hoger 
op de politieke 

agenda te 
zetten.

 

PARTNER-
WERKING

We versterken 
producenten-
organisaties 
zodat ze hun 
eerlijke kans 

kunnen  
opeisen. 

Bedrijf of vzw?
Zijn de wereldwinkels eigenlijk een winkelketen? Of is Oxfam-Wereldwinkels een 
ngo? Je bent niet de enige die het zich afvraagt. Het antwoord: beide. Of toch 
ongeveer … We zijn een voortrekker van eerlijke handel in woord en daad. 
• Oxfam-Wereldwinkels vzw is een ngo, geruggensteund door een 

vrijwilligersbeweging. De leden ervan bemannen de wereldwinkels, voeren 
actie voor eerlijke handel, doen aan lobbywerk, geven vormingen op scholen... 

• Oxfam Fair Trade is een coöperatieve vennootschap (cvba), een bedrijf dus. 
Het importeert grondstoffen en verkoopt producten aan wereldwinkels en 
andere bedrijven. De vzw Oxfam-Wereldwinkels staat er aan het roer, want ze 
is de grootste aandeelhouder. De opbrengst van Oxfam Fair Trade vloeit dan 
ook terug naar de strijd voor eerlijke handel.

Wat doet 
Oxfam-Wereldwinkels?
Het antwoord op die vraag staat al bijna 50 jaar als een huis:

Oxfam-Wereldwinkels vzw is een 
democratische vrijwilligersbeweging die 
door haar strijd voor een rechtvaardige 
wereldhandel opkomt voor ieders recht op 
een menswaardig leven.

Oxfamilie
Oxfam International is een confederatie van 19 organisaties die samenwerken 
om duurzame oplossingen te vinden voor armoede en ongelijkheid. Drie leden 
van de ‘Oxfamilie’ werken vanuit België: Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins 
du monde en Oxfam-Solidariteit. Samen vormen ze Oxfam-in-België.

Wil jij meebouwen aan een eerlijkere wereld? Rechtvaardig en duurzaam 
consumeren? Door onze producten te kopen of je in te zetten als vrijwilliger 
ondersteun je producenten overal in de wereld. Maar je doet méér dan dat:

• Als consument uit je je stem voor een 
fundamenteel ander handelsmodel. 

• Je kiest voor een organisatie die de lat  
steeds hoger legt.

Dat is onze missie: we ijveren voor duurzame ontwikkeling voor iedereen. Dat is nog 
steeds hard nodig. Eerlijke handel is een krachtige hefboom om daartoe te komen. 
En dus focussen we daarop. Hoe? 
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Is eerlijke handel nog wel nodig? 

Miljoenen mensen die ons voedsel produceren leven in armoede en werken 
in onaanvaardbare omstandigheden, ondanks de miljardenwinsten in de 
voedingsindustrie.

“Wat 
denk je 
zelf”?

Tussen de miljoenen boeren die voedingsgrondstoffen verbouwen en de miljarden 
consumenten staan steeds minder bedrijven. Een kleine groep dominante spelers 
krijgt steeds meer macht in de handel in voeding. 

Wist je dat in België 
van de markt in handen 

is van de 5 grootste 
supermarktketens?

Alle cacao in de wereld wordt 
opgekocht en verwerkt            

door 
machtige 

bedrijven.

De gemiddelde cacaoboer
in Ivoorkust verdient slechts 

van wat nodig is om 
waardig te leven.

Met een wereldwijde omzet van 
170 miljard euro per jaar is koffie 

big business. De consumptie 
blijft stijgen, maar producerende 

landen verdienen slechts 

van de omzet.

Supermarkten incasseren 

           tot wel 
van de kassaprijs die de 

consument betaalt, terwijl het 
aandeel voor de arbeiders en 

producenten is gedaald. In 
bepaalde productketens tot 

minder dan 5%.
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Hoe pakken we dit aan?

Handel, landbouw, voedselproductie 
en -distributie… het zijn allemaal 
activiteiten die we niet los van 
elkaar kunnen zien. Ze maken deel 
uit van complexe systemen met 
verschillende actoren: bedrijven, 
overheden, instellingen, producenten, 
consumenten,… 

Vandaag functioneren deze systemen 
niet op een rechtvaardige en duurzame 
manier. Ze leiden tot uitbuiting van 
boeren en arbeiders die ons voedsel 
produceren, milieuschade, schending 
van mensen-en arbeidsrechten, 
weinig duurzame voedingspatronen, 

machtsconcentratie bij megabedrijven 
en verlies van inspraak voor burgers en 
consumenten. 

SYSTEEMVERANDERING

Kijken naar één enkel radartje - zoals 
de kleine landbouwproducent of de 
consument - is onvoldoende om een 
systeem te begrijpen, laat staan het 
te veranderen. Daarom kijken we naar 
het geheel en zoeken we hefbomen 
die inwerken op het samenspel tussen 
de verschillende onderdelen van een 
systeem, en die zo het hele systeem in 
beweging kunnen brengen. 

Oxfam-Wereldwinkels gaat in gesprek 
met beleidsmakers en ijvert voor:

• Beleid (nationaal, Europees, mondiaal) 
dat kleinschalige producenten een 
eerlijke kans en een leefbaar inkomen 
biedt en de machtsonevenwichten 
in de handel, de landbouw, de 
voedselproductie en -distributie 
wegwerkt.  

• Wetgeving die bedrijven verplicht 
de mensenrechten en het milieu te 
respecteren doorheen hun volledige 
toeleveringsketen, en hen ook 
aansprakelijk stelt wanneer ze daarin 
falen. 

• Eenieders toegang tot gezond 
voedsel, geproduceerd op een 
duurzame wijze. En eenieders recht 
om mee vorm te geven aan deze 
landbouw- en voedingssystemen. 

• Het promoten en ondersteunen van 
duurzame alternatieven.

TRANSITIESPELER

Hoe we ons voeden, handel drijven, 
wonen, werken, ons verplaatsen, 
samenleven… het maakt allemaal 
deel uit van het dominante mondiale 
systeem. Als we spreken over transitie, 

dan gaat het over hoe we al deze 
(deel)systemen kunnen veranderen 
zodat ze leiden tot rechtvaardige en 
duurzame ontwikkeling voor iedereen 
ter wereld. Als deel van de wereldwijde 
transitiebeweging zijn we ervan 
overtuigd dat er een beter alternatief is.

We doen zelf aan eerlijke handel om te 
tonen dat het kan. Bovendien zijn onze 
wereldwinkels naast verkooppunten van 
eerlijke en duurzame producten, ook 
broeinesten voor actie en duurzame 
experimenten. Zo maken we letterlijk en 
figuurlijke plaats voor de alternatieven 
waar de wereldwinkelbeweging voor 
staat.

SAMENWERKING

We kiezen expliciet voor samenwerking 
met andere organisaties die aan 
datzelfde zeel trekken. Dit doen we 
zowel lokaal, nationaal als internationaal 
en op alle vlakken: productontwikkeling, 
verkoop, actie en campagne, educatieve 
projecten, lobbywerk …

foto: Tineke D’haese 
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OP WEG NA AR DE 
EERLIJKSTE HANDEL

Oxfam-Wereldwinkels is een pionier 
in de fairtradebeweging. Al bijna 50 
jaar werken wij aan de oorspronkelijke 
doelstelling van fair trade: het leven 
verbeteren van de mensen die ons 
voedsel produceren. De producenten 
staan centraal, niet alleen hun product.  

ETHISCHE KWALITEIT

In de wereldwinkel vind je het breedste 
assortiment aan fairtrade- en 
solidariteitsproducten van België. 
Je vindt er koffie, chocolade, wijn, 

vruchtensappen, thee, honing, 
rietsuiker, quinoa, rijst, cacao, koekjes, 
broodbeleg, chips … van het huismerk 
Oxfam Fair Trade. Je hebt er ook een 
enorme keuze aan artisanale producten 
uit eerlijke handel: textiel, sieraden, 
woondecoratie, leder, wenskaarten, 
schrijfwaren, cosmetica. 

Oxfam Fair Trade streeft er in de eerste 
plaats naar de fairste producten 
op de markt te brengen. Daarnaast 
komt elk product in de wereldwinkel 
van organisaties die werken volgens 
uitgesproken principes over sociale 
rechtvaardigheid, duurzaamheid en 
ecologie. 

Handel zoals het hoort

Fair Trade, ook van hier
Hoewel we onze focus op het Zuiden behouden, staan er in de Oxfam-Wereldwinkels 
sinds kort ook producten van dichterbij. We verbreden onze filosofie over eerlijke Noord-
Zuidhandel naar eerlijke handel tout-court. Want ook handel dichterbij verloopt niet altijd 
even fair. Overal in de wereld leggen grote bedrijven een zware druk op kleinschalige 
producenten. 

foto: Tineke D’haese 

“Als mama wil je het beste voor je eigen 
kinderen, maar ook voor ouders die 
hetzelfde wensen voor hún kinderen.  
Ik denk dat fair trade kansarme 
gezinnen helpt om hun leven op te 
bouwen.”
 
Lies Van Daele, 
klant in Oxfam-Wereldwinkel  
Gent-Centrum
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DE 10 PRINCIPES VAN FAIR TRADE

Oxfam-Wereldwinkels vertrekt van de 10 fairtradeprincipes die de World Fair Trade 
Organisation (het wereldwijde netwerk van fairtradeorganisaties) vastgelegd heeft. 
Die gaan veel breder dan het pure aan- en verkopen van producten. Wij passen ze 
tot op het bot toe en verdiepen ze vaak nog. Zo leggen we de lat voor eerlijke handel 
steeds hoger.

Producenten kansen geven via een 
duurzame handelsrelatie

Oxfam-Wereldwinkels werkt voornamelijk 
met coöperaties. Door zich te 
organiseren, kunnen boeren meer 
gedaan krijgen dan ze alleen ooit 
zouden kunnen. Verenigd in coöperaties 
delen ze risico’s, verbeteren ze hun 
onderhandelingspositie en kunnen ze 
investeren in sociale projecten. 

Producenten en hun coöperaties zijn 
voor ons meer dan louter leveranciers 
van grondstoffen of producten. We 
bouwen een gelijkwaardig en langdurig 
partnerschap met hen op. Dit geeft 
partners houvast om te investeren in de 
toekomst. Samen met deze coöperaties 
zoeken we naar manieren om de 
levensstandaard van de producenten 
te verhogen en zo bij te dragen aan een 
leefbaar inkomen. 

Daarbij promoten we actief 
gendergelijkheid, de empowerment van 
vrouwen en de vrijheid van vereniging. 

We monitoren de werkomstandigheden 
bij onze partners en verzekeren actief 
dat er in onze handelsketens geen 
kinderarbeid of gedwongen arbeid 
voorkomt. 

Investeren in kleinschalige partners

We kiezen er bewust voor om ook met 
kleine, soms fragiele, coöperaties in zee 
te gaan. We helpen hun potentieel voor 
de internationale markt te ontwikkelen. 
We ondersteunen onze producenten 
bij het opstellen van businessplannen 
en het verbeteren van de kwaliteit 
van hun producten. En we investeren 
in opleidingen op het vlak van 
organisatiemanagement. Zo konden 
sommige van onze oudste partners 
uitgroeien tot bloeiende ondernemingen 
die hun fairtradeproducten wereldwijd 
verkopen. 

We streven ernaar om geen grondstoffen 
van grootschalige plantages te kopen, 
zelfs als deze fairtradegecertificeerd 
zijn.

1
Kansen voor 

achtergestelde 
producenten 

6
Gendergelijk-
heid, vrijheid 

van vereniging, 
geen 

discriminatie

2
Rechtstreekse 

en trans-
parante handel

7
Waardige 
werkom-

standigheden

3
Eerlijke 

handels-
praktijken

8
Producenten 

sterker maken

4
Eerlijke 
betaling

9
Eerlijke handel 

promoten

5
Geen 

kinderarbeid 
of gedwongen 

arbeid

10
Respect voor 

het milieu

Kijk voor meer info over de World Fair Trade Organisation op wfto.com

“Met vormingen heeft de coöperatie 
onze echtgenoten ervan overtuigd dat 
iedereen er baat bij heeft als vrouwen 
inspraak hebben. Tot enkele jaren 
geleden hadden wij niks te zeggen.” 

Eveline Sifa,  
hoofd van de vrouwenbeweging van 
de koffiecoöperatie Sopacdi, Congo
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Transparant en zonder tussenschakels: 
recht van bij de producent

Veel van Oxfam-Wereldwinkels’ kennis 
komt voort uit onze rechtstreekse band 
met de producenten en de coöperaties 
waarin deze zich verenigen. Wanneer we 
(de grondstoffen voor) een product niet 
zelf kunnen aankopen, werken we samen 
met andere eerlijkehandelsorganisaties 
of fairtradegecertificeerde handelaars. 
Zij garanderen dat de aankoop volgens 
de principes van eerlijke handel verloopt, 
met zo weinig mogelijk tussenschakels.

Een traceerbare en transparante 
productieketen is noodzakelijk als 
je een duidelijk zicht wil krijgen op 
alle tussenschakels. Pas dan kan 
je problemen in de keten beginnen 
aan te pakken. Als ketenregisseur 
weten wij waar onze ingrediënten en 
producten vandaan komen en onder 
welke voorwaarden ze geteeld en 
geproduceerd worden.

Gescheiden verwerking

Om van de fairtradegrondstoffen 
afgewerkte producten te maken, kiezen 
we heel zorgvuldig onze partners uit. 
Liever het vakmanschap van lokale, 
kleinschalige en gespecialiseerde 
bedrijven dan grote massaverwerkers. 
Waar het kan, werken we ook hiervoor 
samen met coöperaties. 

Bovendien hanteert Oxfam Fair Trade 
een traceerbare werkwijze. Alle aparte 
grondstoffen in het verwerkingsproces 
worden opgevolgd. Zo weet je als 
consument zeker dat je reep Oxfam-
chocolade echt met fairtrade cacao en 
suiker gemaakt is. 

Eerlijk handel drijven

Winstmaximalisatie is nooit ons 
doel. Onze opbrengsten vloeien 
terug naar onze ngo-werking en 
vrijwilligersbeweging. We bouwen 
met onze handelspartners een 
duurzame langetermijnrelatie op die 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen 
en respectvolle, gelijkwaardige 
onderhandelingen. 
Dit heeft ook een belangrijke financiële 
impact voor de producenten: 

• We betalen een gegarandeerde 
minimumprijs. Dit is de vooraf 
afgesproken prijs die de producent 
van een bepaald product minstens 
zal krijgen.  

• We betalen aan de coöperatie 
een fairtradepremie die ze kan 
besteden aan projecten waar de 
hele gemeenschap baat bij heeft. De 
coöperatie beslist zelf hoe ze deze 
inzet. Bijvoorbeeld voor ziekenzorg, 
infrastructuur, opleidingen voor 
vrouwen en sensibilisering rond 
vrouwenrechten, ... 

• Wanneer nodig doen we aan 
voorfinanciering: nog voor de 
producten gezaaid of geoogst zijn, 
betalen we al een deel van onze 
bestelling. Zo kunnen de producenten 
de oogst organiseren zonder dure 
leningen aan te moeten gaan.

“In onze beginjaren wisten we nog 
niet veel af van fair trade. Oxfam had 

er meer dan 40 jaar ervaring in en 
deelde die met ons. Het was echt een 

geweldige gids bij onze opstart. 
En nu nog altijd.” 

Walter Carol, 
wijncoöperatie La Riojana uit 

Argentinië

“In onze zaak vind je duurzame 
mode, interieurspullen én een 

koffiehoek. We hebben lang 
gezocht naar een koffie die in ons 

verhaal paste. Bij veel merken 
kregen we een vaag verhaal 

van duurzaamheid, maar geen 
garanties. Een bevriende barista 

stelde uiteindelijk de African Blend 
van Oxfam voor. Die is superlekker, 

net dat tikkeltje anders, bio én 
echt transparant fair trade. 

Laura Broeckx, 
HOST in Berchem
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Structureel eerlijke handel promoten

Oxfam-Wereldwinkels drukt politici 
en bedrijven met hun neus op de 
oneerlijke feiten. We voeren campagnes 
en acties, nemen deel aan debatten, 
geven vormingen aan vrijwilligers en 
sensibiliseren elk jaar tienduizenden 
jongeren en scholieren.

Duurzame landbouw stimuleren

We helpen coöperaties op weg naar 
bio-certificering en vergroten zo hun 
afzetmogelijkheden. Wist je dat de helft 
van de producten van Oxfam Fair Trade al 
biologisch gecertificeerd is? Het is niet 
alleen duurzamer, maar ook gezonder!

Maar we zetten ook op dit vlak die extra 
stap. Bij onze landbouwproducenten 
stimuleren we agro-ecologie.  

We zetten hen aan om te (blijven) telen 
met respect voor duurzame methodes en 
de planeet. Zo ondersteunen we in Laos 
rijstboeren die zich verzetten tegen de  
grootschalige monocultuur van rijst door 
verschillende traditionele rijstvariëteiten 
te telen. Onze koffiepartner in Congo 
plant schaduwbomen tussen de 
koffie. Dit levert hen niet alleen hout of 
vruchten op, maar zorgt ook voor een 
betere bodem. Deze bomen worden 
opgekweekt in familiale kwekerijen 
(pépinières). Hiervoor gebruiken ze geen 
plastiek maar plantpotjes gemaakt uit 
bananenbladeren.

Omdat ecologische duurzaamheid 
bij Oxfam hoog in het vaandel staat, 
hebben we ook aandacht voor de milieu-
impact van onze productiemethodes en  
transport.

“Oxfam-Wereldwinkels kan mee vorm 
geven aan een rechtvaardige en solidaire 
samenleving. Elke wereldwinkel kan in zijn 
gemeente de draaischijf zijn van acties en 
campagnes die daaraan bijdragen. Door 
samen te werken met andere actoren 
kunnen we verder reiken dan onze eigen 
‘core business’, eerlijke handel.” 

Paul Janssens, vrijwilliger die Oxfam-
Wereldwinkels vertegenwoordigt in Hart 
Boven Hard

“Wij telen onze appels volgens de bioregels 
en hebben volop geïnvesteerd in biofruit. 
Maar omdat we nog in omschakeling zijn, 
krijgen we pas over 3 jaar het biolabel en 

de daarbij horende hogere prijs. Dankzij 
de samenwerking met Oxfam loont onze 

investering sneller. We krijgen nu al een prijs 
die al hoger ligt dan die voor niet-biologische 

persappels.” 
 

Frederik Defrère, 
Belgische appelteler van De Drie Wilgen
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FAIRTRADEGEL ABELD

Labels zijn een handig middel, maar 
geen doel op zich. Of een product op een 
rechtvaardige en duurzame manier tot 
stand komt, is belangrijker dan de vraag 
of het een fairtradelabel draagt. Ook 
zonder label kan je aan eerlijke handel 
doen.

Onafhankelijke internationale 
certificeringsorganisaties bepalen 
aan welke voorwaarden een product 
of bedrijf moet voldoen om een 
fairtradelabel te mogen dragen:

• De fairtrademinimumprijs betalen. 
• De fairtradepremie betalen.
• Zich engageren om op lange termijn 

en zo rechtstreeks mogelijk met 
de producenten samen te werken, 
hen waar nodig te ondersteunen 
en adviseren, en het milieu te 
respecteren. 

 

Oxfam Fair Trade aanvaardt niet 
zomaar elk fairtradelabel. We werken 
enkel met de meest verregaande 
certificeringssystemen. Op dit 
moment zijn dat FLO-CERT (Fairtrade 
International), IMO Fair For Life, Ecocert 
ESR en SPP (Símbolo de Pequeños 
Productores). 

Momenteel staat op het leeuwendeel 
van onze producten het Fairtrade-
label van FLO-CERT. Maar ook een 
producentenorganisatie die (nog) 
geen certificaat heeft, kan onze 
handelspartner worden. In zo’n gevallen 
monitoren onze medewerkers en 
aankopers deze organisaties zelf eerst 
grondig.

Ook doen we meer dan nodig is om een 
fairtradelabel te mogen dragen. Onze 
bewuste keuze om geen grondstoffen 
van grootschalige plantages te 
kopen – ook al zijn ze gecertificeerd 
– en de traceerbaarheid van onze 
producten, zijn hiervan de belangrijkste 
voorbeelden.

Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam Fair Trade bieden een 
combinatie van unieke voordelen: 

Een rechtstreekse aankooprelatie met de producenten

Focus op kwetsbare producenten en geen aankoop van plantages

Een transparante handelsketen voor elk product

Voorfinanciering voor de producenten

Extra aandacht voor leefbaar inkomen (bv. door extra premies)

Eigen ontwikkelingsprojecten om producenten sterker te maken

Actieve promotie van gendergelijkheid bij producenten

Een kritische blik die de lat steeds hoger legt

In je Oxfam-Wereldwinkel kan je gerust zijn: alles komt voort uit eerlijke 
handel!

De opbrengst ondersteunt een ngo en vrijwilligersbeweging die pleit voor 
structurele verandering in het handelssysteem

Fairtradeproducten uit de supermarkt vs. wereldwinkel?
In steeds meer supermarkten vind je een groeiend assortiment producten met 
een fairtradelabel. Dat is een goede zaak, de meesten onder ons doen hun 
inkopen in de supermarkt. Dankzij de grote hoeveelheden die de warenhuizen 
verzetten, kunnen fairtradegecertifceerde producenten een pak meer verkopen 
en krijgen ze meer fairtradepremie voor sociale projecten. 

Daarom vind je sommige Oxfam Fair Trade-producten ook bij je lokale 
supermarkt. Zo krijgen onze producenten een afzetmarkt die veel groter is dan 
die van de wereldwinkels alleen.   

Maakt het dan niets uit of jij je fairtradeproducten in de wereldwinkel of bij een 
grote supermarktketen koopt? Toch wel!

“Je aankoop van fair trade is geen 
druppel op een gloeiende plaat, 

maar een druppel olie die het hele 
raderwerk beter doet draaien. Dat 

las ik ooit ergens … En het is die 
boodschap die ik meegeef aan de 

kinderen die met hun klas onze 
wereldwinkel bezoeken. Bewust 

aankopen heeft invloed!”
 

An Defloor, vrijwilliger in 
Oxfam-Wereldwinkel De Pinte
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Dit kan jij doen!

Wil jij jouw steentje bijdragen om het 
verschil te maken? Wil je écht duurzaam 
consumeren? Voel jij ook de drang om te 

streven naar rechtvaardige internationale 
handel? Wil je deel uitmaken van de 

transitiebeweging? 

Zet je in als vrijwilliger. Verkoop fairtradeproducten, voer actie en 
campagne, praat in op politici, geef workshops over eerlijke handel … 

of bedenk JOUW unieke manier om alle handel eerlijk te maken. 

Geen enkel idee is te gek!

Word onze 
partner met 

jouw beweging 
of bedrijf.

Informeer 
je over (on)

eerlijke handel 
en deel onze 
boodschap.

Kies voor 
Oxfam Fair 

Trade-
producten in je 

zaak.

Winkel in 
de Oxfam-

Wereldwinkel 
in je buurt.
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Oxfam zet de deuren 
van de wereldwinkels 
wijd open voor iedereen 
die eerlijke handel 
omarmt. Wandel eens een 
wereldwinkel binnen, geef 
je ogen de kost, praat met 
de vrijwilliger achter de 
toonbank en pik er zeker 
één van onze folders mee.

Of kijk vandaag nog op  
oxfamwereldwinkels.be

oxfamwereldwinkels.be
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