
Bezoek Biltse Streekmarkt
Proef lokale lekkernijen en geniet van live muziek op 16 oktober

Op de Biltse Streekmarkt 
vind je vooral lokaal ge-
produceerd, gezond, mi-
lieuvriendelijk èn lekker 
eten.

Maar naast deze verser dan 
verse voedselproducten als 
groente, fruit, kaas, bon-
bons, vlees en brood tref 
je ook non-food produc-
ten aan zoals overblijven-
de bijenplanten, prachtige 
snijbloemen en cadeauar-
tikelen zoals geurende ho-
ningzeep.

Geniet van de sfeer
Kom je ook naar onze klei-
ne, gezellige markt boorde-
vol (h)eerlijke producten? 
Op vrijdagmiddag 16 okto-
ber is het weer zover: loka-
le producenten stallen hier 
hun mooiste waren uit en 
vertellen je graag in geuren 
en kleuren over de achter-
gronden hiervan. Geniet 
van de sfeer, de live muziek 
en eet één van de heerlijke 
duurzame hapjes die geser-
veerd worden op de markt. 
De kinderen worden trou-
wens niet vergeten en er 
wordt voor hen iets leuks 
georganiseerd.

Allereerste markt
Door Corona wordt dit de 
allereerste markt van dit 
jaar en het marktteam staat 
dan ook te trappelen om de 
markt weer feestelijk tot le-
ven te brengen, natuurlijk 

Boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden wor-
den extra hard getroffen 
door Covid-19. Neem bij-
voorbeeld de cacaoboe-
ren in Ghana.

De meesten van hen leven 
onder de extreme armoe-
degrens. Daarom blijven 
zij ondanks de lockdowns 
hun land bewerken om de 
cacao te verbouwen die 
uiteindelijk bij ons op tafel 
komt. Andere producten als 
cassave en bananen kunnen 
zij niet kwijt doordat lokale 
markten gesloten zijn. Tege-
lijkertijd zijn de prijzen van 
benodigdheden als zeep en 
handgels sterk gestegen. 
Vooral kinderen worden ge-
troffen. Schoolsluitingen, in 
combinatie met beperkin-
gen op werk door arbeids-
migranten, maken jongens 
en meisjes kwetsbaarder 
voor kinderarbeid. 

In deze situatie is het eens 
te meer belangrijk voor ons 
in Nederland om de keu-
ze te maken voor Fairtra-
de producten: niet alleen 
chocolade, maar ook koffie, 
thee, rijst, bananen en man-
go’s. Daardoor wordt kin-
derarbeid tegen gegaan en 

Fairtrade: Juist nu! Opening Global 
Goals ruimte

Winkelcentrum Hessen-
weg - Looydijk krijgt een 
nieuwe aandachtstrek-
ker, de Wereldwinkel 
krijgt een nieuwe impuls.

Op zaterdag 10 oktober 
wordt in de Fairtrade en 
Duurzame cadeauwinkel 
door Anne Brommersma, 
de Biltse wethouder voor 
duurzaamheid, de nieuwe 
Global Goals ruimte ge-
opend. De achterruimte 
van de winkel is hiervoor 
in de afgelopen maanden 
omgetoverd tot een kleur-
rijk en informatief geheel. 
Bezoekers krijgen hier 
een goed beeld van de 17 
duurzame ontwikkelings-
doelen zoals die in 2015 
in de Verenigde Naties zijn 
afgesproken. Hiermee wil 
de Fairtrade en Duurzame 
cadeauwinkel, naast haar 
assortiment, ook lokaal 
een concrete bijdrage te 
leveren aan het bereiken 
van een groot aantal van 
deze doelen.
Mede initiatiefnemers van 
de Global Goals ruimte zijn 
de werkgroepen Fairtrade 
De Bilt en Duurzaam De 

Bilt.
Energieloket
Deze nieuwe Global Goals 
ruimte gaat een rol spe-
len in het betrekken van 
zoveel mogelijk Biltse be-
langstellenden en andere 
bezoekers bij duurzame 
alternatieven. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het 
maandelijks Energieloket 
van de Biltse energieco-
operatie BENG! dat even-
eens van start gaat op 
zaterdag 10 oktober van 
11.00 uur tot 16.00 uur.

De nieuwe Global Goals 
ruimte krijgt een mooie 
aansprekende naam die 
we nog even voor ons 
houden tot 10 oktober. 
Kom langs, laat u verras-
sen en inspireren. 

Duurzaamheids Pers

binnen de corona-richtlij-
nen.

Wanneer: 16 oktober van 
15.00 tot 19.00 uur. 

Waar: Melkweg 1B, Bij kin-
derboerderij De Schaaps-

kooi in Bilthoven (achter het 
Lichtruim).

Meer informatie:
www.biltsestreekmarkt.nl

ontvangen de producenten 
niet alleen een garantie-
prijs, maar ook een fairtrade 
bonus. Nederlandse consu-
menten dragen daar elk jaar 
ruim 7 miljoen euro aan bij!
Die bonus maakte het bij-
voorbeeld mogelijk voor 
fairtrade  coöperatie  Ku-
kuom in Ghana om emmers, 
vloeibare zeep en tissues uit 
te delen bij alle 29 gemeen-
schappen  die onder de co-
operatie vallen.  Daarnaast 
verstrekken de fairtrade 
coöperaties  rijst, tomaten, 
ingeblikte vis en olie om 
zo hun  leden te ondersteu-
nen in deze moeilijke tijden. 

De Bilt heeft al sinds 2011 
de titel ‘Fairtrade Gemeen-
te’. Dat betekent niet alleen 
dat de gemeente zelf zoveel 
mogelijk fairtrade produc-
ten gebruikt. Ook in een 
groot aantal winkels en in 
de horeca zijn die produc-
ten volop verkrijgbaar. Door 
die producten te kopen 
draag je als consument bij 
aan maar liefst 10 van de 17 
Global Goals.
Een goede reden om hier 
juist in deze duurzame 
week nog eens extra op te 
letten als je boodschappen 
doet!


