
Het magazine voor eerlijke handel

#35 • okt/nov/dec  ‘20 volg ons op

fair

oxfamwereldwinkels.be

Pretty fair: mooie en 
eerlijke cadeautips

Schuif aan voor het 
fair feest-buffet

Oxfam België en Oxfam 
Germany gaan voluit voor de 
zorgplicht. Doe je mee?



2 fair

Vind de wereldwinkel 
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In dit 
magazine: 

VISIE
Hoe corona ook het leven van 
onze partners op de kop zet

Goudkleurige juwelen van 
messing uit India

• verstelbare armband 
€ 12,90 (68473)

• verstelbare ring 
€ 5,90 (68474)
• haarspeld 

€ 9,90 (68475)

Tijdens de lockdown miste onze oproep op Facebook en 
Instagram zijn doel duidelijk niet. Tientallen jonge, gemoti-
veerde vrijwilligers meldden zich aan: Oxfam bijspringen?

 ’t Zal wel zijn! Onder hen, Stefanie Vereecken. De 
19-jarige studente vervoegde de rangen van Oxfam-

Wereldwinkel Sint-Gillis-Waas. In haar vrije tijd werpt ze 
zich al op fotografie en muziek, is ze leidster bij de scouts en 
zomeranimator voor Wakasa-jongerenkampen én ze steekt 

als vrijwilliger ook elders een handje toe. Oh, we vergaten 
bijna dat ze ook bijlessen wiskunde en chemie geeft. Bezige 

bij, die Stefanie. En ze vindt nog tijd voor Oxfam ook. “Ik  
kende de werking van Oxfam al en vind eerlijke en biologi-
sche producten persoonlijk heel belangrijk. Bovendien is 
solidariteit een must in de maatschappij, zeker nu.” 

Oxfam vroeg haar hoeveel uren haar dag telt. Of liever: waar-
om ze haar weinige resterende tijd bij ons wil doorbrengen.

Stefanie: “Ik ken Oxfam via de andere organisatie waar ik 
vrijwilligerswerk doe: Dwagulu Dekkente organiseert inleef-
reizen voor jongeren naar onder andere Senegal en Burkina 
Faso. Ik vind het belangrijk dat jongeren een correct, 
genuanceerd wereldbeeld hebben. Het is voor mij een 

evidentie om te werken met fairtradeproducten. Wanneer 
ik shop, ligt de focus op eerlijk, bio en tweedehands. Je 
houdt het niet voor mogelijk welke schatten je in de tweede-

handswinkels vindt. Recycling for the win!

In de wereldwinkel sta ik in voor het bijvullen van de rekken 
en zorg ik dat iedereen een warm welkom krijgt. Het lijkt fu-
tiel, maar een oprecht vriendelijke ‘hallo’ mist zijn doel niet.

Nu de feesten in aantocht zijn kan ik alvast de Oxfam-
drankjes aanprijzen voor aan de feestdis. Ik ben verlek-
kerd op het appelsap en het tropische Worldshake-sap. 
Zoet en verfrissend. Mijn mama, die is dan weer fan van de 
roséwijnen, dus die raad ik ook zeker aan. En geen glaasje 

wijn zonder een hapje, hé: de yucachips met tacosmaak 
genieten mijn voorkeur. Moeilijk om af te blijven!”

Aangestoken door Stefanies enthousiasme? Verspreid zeker 
haar boodschap en vier het dit jaar fair, samen met jouw 

familie en vrienden. Blader snel door naar pagina 11 en 
ontdek onze faire feestproducten!

WELKOMWELKOM

Shop online, 
24u/24

Altijd fair, altijd open: de 
webshop met het grootste 

fairtradegamma van het land!

Je favoriete faire producten 
shoppen vanuit je tuin, zetel, 
even snel tussendoor op het 

werk? Online natuurlijk! Kies voor 
thuislevering of afhaling in de 

winkel (tip: haal je af in de winkel, 
geef dan je ogen de kost aan alle 

fijne decospulletjes en ready-
to-go geschenkpakketten!). 

Met je aankoop steun je onze 
wereldwijde partners en de 

gedreven vrijwilligers die zich 
elke dag inzetten voor eerlijke 

handel.

Eén adres: 
shop.oxfamwereldwinkels.be

Theelichthouder van 
opengewerkt metaal uit India

10 x 12 cm € 11,90 (66098)
9 x 11 cm € 9,90 (66099)

Sjaal van 100 % wol uit India
€ 59,00 (68484)

Kaars van gecertificeerde palmolie 
uit Indonesië

rood (66049) of oranje (66050)
€ 5,50

Sensus extra brut schuimwijn
uit Chili

75 cl € 9,50

Theelichthouder van glas 
en metaal uit India

10 x 15 cm
€ 14,90 (66097)
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Sharing is caring, dat weten we bij Oxfam als de besten. En de feestperiode is daar 
het uitgelezen moment voor. Schuif dit jaar daarom lekker gezellig aan, aan het Faire 
Wandelende Buffet. Een beetje van dit, een hapje van dat, en een fles bubbels maakt het 
helemaal af!

Dat je feesten fair kunt vieren, illustreert vegan keukenwonder en ecoblogster Elisabeth 
Van Lierop. Haar website ‘Plantbased’ is al even een hit onder vegan en veggie foodies. Ze 
inspireert ook tot écht duurzaam leven. Kiezen voor eco, bio en fair geeft het leven duidelijk een 
sprankelende meerwaarde. Ze dook enthousiast de wereldwinkel binnen en toverde de volgende 
feestelijke lekkernijen uit haar potten. Les goûts et les couleurs … helemaal fair! Smakelijk!

Ter info: van dit buffet kunnen 6 personen genieten.

Toastjes met cashewcrème en 
gemarineerde wortel
BEREIDINGSTIJD

4 uur (wortelen laten marineren) 
+ 15 minuten

INGREDIËNTEN

Voor de gemarineerde wortelen:
2 dikke wortelen / 1 el sojasaus* / 
1 el olijfolie* / 1 el citroensap / 
2 el ‘liquid smoke’ (of Smoked Shoyu) / 
3 el fijngesneden dille / 1 el agavesiroop*

Voor de cashewcrème:
100 g cashewnoten* / 
2 el citroensap / 2 el water / 
1 kg mierikswortel / Zout en peper naar smaak*

Voor de gepekelde rode ui:
2 rode uien / 180 ml appelazijn /
 2 kg rietsuiker* / 2 kg zout (zonder jodium) 

Om te serveren:
Sesamcrackers* / Kappertjes / Gepekelde rode ui / 
Bieslook of dille 

* Verkrijgbaar in je Oxfam-Wereldwinkel.

BEREIDING

Minstens 4 u. op voorhand: laat de cashewnoten weken 
in een kommetje water. Snij de wortelen met een 
dunschiller in slierten. Meng alle marinade-ingrediënten 
en laat de wortelen marineren.

2 u. op voorhand: snijd de rode uien in fijne schijfjes en 
doe ze in een bokaal.
Meng de appelazijn met de suiker en het zout en giet 
het mengsel over de rode uien.

Zet weg in de koelkast. 

Mix alle ingrediënten voor de cashewcrème. Voeg wat 
extra water toe als je de crème smeuïger wil.
Smeer een laagje cashewcrème op de sesamcrackers. 
Leg er een sliert gemarineerde wortel op. Werk af 
met kappertjes, gepekelde rode ui, een toets dille of 
bieslook.

TIP• TIP• TIP• TIP• TIP
• T

IP

•

SCHENKTIP

BIO Sojasaus
uit Thailand
20 cl € 2,65

Zeezout mix 
met groene 

kruiden
uit Zuid-Afrika

60 g € 4,15

BIO 
Extra Vierge 

olijfolie
uit Palestina
50 cl € 11,35

BIO 
Rietsuiker 

tetra
uit Paraguay
500 g € 2,75

BIO Agavesiroop
uit Mexico

250 g € 4,10

BIO Cashewnoten
uit Ivoorkust
100 g € 3,60

Crackers met 
sesam

250 g € 4,45

BIO 
Kerstomaatjes 

op olie
uit Italië

290 g € 5,95

BIO Ecologica 
torrentès brut 

schuimwijn
uit Argentinië
75 cl € 11,95

Pesto met 
basilicum

130 g € 3,95
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SCHENKTIP

Koopmanskloof 
pinotage

uit Zuid-Afrika
75 cl € 6,75

Zuiderse focaccia
BEREIDINGSTIJD

15 minuten 
+ 25 minuten in de oven

INGREDIËNTEN

500 g bloem  / 2 el zeezoutmix met 
groene kruiden* / een half pakje verse 
gist (21 g) / 430 ml lauw water / 1 tl 
agavesiroop* of rietsuiker* / 30 ml 
olijfolie* + extra voor de afwerking / 
1 rode ui, in fijne ringetjes / handvol 
olijven, fijn gesneden /2 takjes 
rozemarijn / 50 g BIO kerstomaten 
op olie* (Pomodorini), in stukjes / 
Optioneel: 50 g pesto*

BEREIDING

Belangrijk: maak het deeg 1 dag op 
voorhand en laat het rusten in de 
koelkast. Meng de verse gist, lauw 
water en agavesiroop of rietsuiker in 
een grote kom. Voeg de bloem, zout en 
olijfolie toe en meng tot een homogeen, 
kleverig deeg. Laat dit minstens een 
nacht afgedekt rusten in de koelkast 
(twee nachtjes mag ook). Zorg dat je 
kom zeker groot genoeg is, het deeg zal 
in omvang verdubbelen.

Haal het deeg uit de koelkast wanneer 
je klaar bent om je focaccia te bakken. 
Leg een vel bakpapier in een bakplaat 
of bakvorm en duw het deeg hierop 
plat. Laat het deeg 30 à 60 min. op 
kamertemperatuur komen. Verwarm 
ondertussen de oven voor tot 220°C. 
Maak met je vingers putjes in het deeg. 
Besprenkel met een flinke scheut 
olijfolie (of de heerlijke olie van bij 
de zongedroogde tomaten) en leg er 
de gesneden rode ui, kerstomaatjes, 
olijven, rozemarijn op. Werk af met een 
extra snuif zeezoutmix.

Bak 20 à 25 min. tot de focaccia 
goudbruin is en je huis heerlijk ruikt!

SERVEREN

Snijd de focaccia in gelijke stukken. 
Heerlijk bij de gevulde pompoen of 
gewoon zo uit het vuistje.

TIP: kies je toch voor een klassiek 
feestmenu? Dan is dit een waardige 
vervanger voor traditioneel brood.
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Gevulde pompoen 
met quinoa en 
tahinsaus
BEREIDINGSTIJD

25 minuten voorbereiding + 1 uur bakken

INGREDIËNTEN

1 flespompoen / 200 g Trio van quinoa* / 
Handvol rozijnen* / Handvol dadels*,  ontpit 
en fijn gesneden / Handvol amandelen* 
/ Handvol vers basilicum,  fijngesneden / 
Handvol verse bladpeterselie, fijngesneden / 
Flinke snuif zeezoutmix met groene kruiden*

Voor de tahinsaus
5 el BIO sesampasta* of pindakaas* / 1 el 
agavesiroop* / 2 el citroensap / 3 el water / 
Flinke snuif zout

BEREIDING

Halveer de pompoen en haal de pitjes 
eruit. Zet gedurende 35 min. in de op 180°C 
voorverwarmde oven. Kook intussen de quinoa 
zoals vermeld op de verpakking, met een 
flinke snuif zout. Meng de dadels, rozijnen, 
amandelen en verse kruiden onder de quinoa. 
Schep wat vruchtvlees uit de pompoen en 
vul beide helften met de quinoa. Bind de 
pompoenhelften met keukentouw bij elkaar en 
laat nog een kwartiertje verder gaar worden 
in de oven (180°C). Maak ondertussen de 
tahinsaus: meng alle ingrediënten en breng op 
smaak met extra zout, peper of agavesiroop. 
Snijd de gevulde pompoen in porties en serveer 
met de tahinsaus of, ook heel smaakvol, met 
kant-en-klare pesto*.

Rode ui-taartjes
BEREIDINGSTIJD

15 minuten voorbereiding + 20 minuten in de oven

INGREDIËNTEN

1 rol (plantaardig) bladerdeeg / 1 blik 
kikkererwten* / 3 rode uien, in schijfjes 
gesneden / 5 el olijfolie* / 2 el sesampasta* / 
2 el citroensap / 2 el agavesiroop* / 2 el witte 
balsamicoazijn / 1 el lookpasta* / Zeezoutmix met 
groene kruiden*

BEREIDING

Meng de agavesiroop, witte balsamicoazijn en 2 el 
van de olijfolie. Blend de kikkererwten, sesampasta, 
de rest van de olijfolie, zeezoutmix en citroensap 
tot een smeuïge hummus. Snij het bladerdeeg in 
vierkantjes en besmeer die met een laag hummus. 
Beleg met rode ui en besprenkel met het agave-
balsamicosausje. Bak 20 min. in de op 180°C 
voorverwarmde oven.  

Kerstkroketjes
 BEREIDINGSTIJD

1 uur + 2 uur afkoelen + 15 minuten 
frituren
 
INGREDIËNTEN

1 el olijfolie* / 400 g champignons, 
in kleine stukjes gesneden / 1 el 
knoflookpasta (of 3 teentjes look)* / 
Snuifje zout / Snuif peper* /
5 el kokosolie* / 60 g bloem / 500 ml 
groentebouillon /Snuif nootmuskaat / 
Extra zout naar smaak

Voor de korst
100 g bloem / 100 g chapelure / 50 g 
maizena / 150 ml water
 
100 ml plantaardige olie om te frituren
 
 BEREIDING

Warm 1 el olijfolie op in een pan en bak 
hierin de fijngesneden champignons. 
Voeg na 5 minuten de lookpasta, zout 
en peper toe. Bak 10 à 15 minuten. 
Doe de champignons daarna op een 
bord.
Maak een roux door de kokosolie te 
laten smelten in de kookpot en hierin 
de bloem een paar minuten al roerend 
te bakken. Voeg beetje bij beetje de 
bouillon toe terwijl je roert met een 
garde. Voeg de nootmuskaat, het 
zout en de peper toe en meng er de 
gebakken champignons onder.
Giet alles in een ovenschaal en laat 
volledig afkoelen en daarna minstens 
een uurtje verder opstijven in de 
ijskast.
Neem drie diepe borden, vul 1 met de 
bloem, eentje met het broodkruim en 
meng in de derde de maizena met het 
water.
De vulling zou nu zo opgesteven 
moeten zijn dat je er stukjes van kan 
snijden of met een lepel balletjes 
van kan maken. Rol de vulling in de 
bloem en haal ze daarna door het 
maizena mengsel en tenslotte door 
het broodkruim. 
Bak de kroketjes daarna in een dikke 
laag olie of frituur ze in de frituurketel 
(170°C) tot ze goudbruin zijn.

SERVEREN

Serveer met partjes citroen, 
gefrituurde peterselie en/of mosterd.

Pittig gevulde 
champignons
BEREIDINGSTIJD

15 minuten voorbereiding +  20 minuten in de oven

INGREDIËNTEN

300 g champignons / 100 g tofu / 50 g 
cashewnoten*, geweekt / 1/4 tl zeezoutmix met 
groene kruiden* / 1/4 tl peper* / 2 el olijfolie* / 
2 el water / 1 el citroensap

BEREIDING

Laat de cashewnoten 4 u. weken in water. Mix 
alle ingrediënten, behalve de champignons, in de 
keukenmachine. Ontdoe de champignons van hun 
steeltje en vul ze dan met het mengsel. Bak ze 20 
min. in de op 180°C voorverwarmde oven.
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BIO Trio van 
quinoa

uit Bolivië
500 g € 5,55

Rozijnen
uit Chili
200 g 
€ 2,10

BIO Medjoul-
dadels

uit Palestina
200 g € 4,95

BIO Amandelen
uit Pakistan
100 g € 3,95

BIO Sesam-
pasta

uit Paraguay
350 g € 4,25

BIO RAZA 
Selection 
malbec-
shiraz
uit 
Argentinië
75 cl
€ 10,35

SCHENKTIP

SCHENKTIP

Campesino 
chardon-
nay Gran 
Reserva
uit Chili
75 cl € 9,95

SCHENKTIP

LIEVER 
WIJN?

JUSTE 
Tripel
uit België
33 cl € 1,95

Vidseca 
país-
carignan-
cabernet 
sauvignon
uit Chili
75 cl € 7,50

*verkrijgbaar in de Oxfam-Wereldwinkel6 fair
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De totale impact van de pandemie kennen we nog niet, maar zeker is dat 
we er nu al allemaal de gevolgen van voelen. Hetzij medisch, professioneel 
of sociaal. Zo ook de internationale handelspartners van Oxfam Fair 
Trade en Oxfam-Magasins du Monde. Helaas blijkt dat we ook in ziekte 
niet gelijk zijn. Terwijl Belgen bijvoorbeeld trachten te jongleren met 
verplicht telewerken en jonge kinderen, kúnnen mensen in pakweg Bolivia 
niet thuisblijven, want er moet buitenshuis geld verdiend worden en 
kindermonden gevoed. Ze kunnen ook niet rekenen op premies of steun 
van de overheid. De mondiale crisis benadrukt nog eens de nijpende nood 
aan wetten, die kwetsbare werknemers wereldwijd beschermt. Zeker in 
barre tijden.

Sinds het begin van de coronacrisis 
nemen we regelmatig poolshoogte, 
om te zien hoe onze wereldwijde 
partners de situatie bolwerken. Eind 
maart besliste Fairtrade International 
alvast dat gecertificeerde coöperaties 
de fairtradepremie, die in principe 
voor investeringen dient, uitzonderlijk 
mochten gebruiken voor de preventie 
van covid-19. Voedsel, medicatie … 
De producenten maakten massaal 
gebruik van deze uitzondering. 
Wanneer we alle situaties van de 
partners wereldwijd naast elkaar 
leggen dan zien we een grote 
overeenkomst: overheden van diverse 
landen konden hun burgers en 
ondernemingen niet bijstaan. Voor die 
ondernemers, boeren en boerinnen 

geen premies, geen uitkeringen … en 
voor velen: plotsklaps geen job meer. 
Waar de vraag naar goederen wegviel, 
sneuvelden aan de andere kant van de 
productielijn honderdduizenden jobs. 
Voor velen werd honger plots een veel 
grotere bedreiging dan het virus.

LATIJNS-AMERIKA

We stelden begin mei van dit jaar al 
vast dat het coronavirus stevig had 
huisgehouden in Latijns-Amerika. 
Uit de meer recente informatie weten 
we dat de besmettingen nog steeds 
pijlsnel toenemen. Met uitzondering 
van onze crafts partner Qipana in 
Bolivia (meer daarover wat verderop) 
heeft gelukkig nog geen enkele 
partnercoöperatie het werk moeten 
neerleggen. 

Zo werkte koffiepartner 
Norandino noest door, weliswaar 
met inachtneming van de strenge 
maatregelen. De regio Piura, waar 
ze gevestigd zijn, werd nochtans 
zwaar getroffen. Eenzelfde 
verhaal bij koffiepartner Comsa 
in Honduras. Daar testten ze alle 
personeelsleden op corona en zette 
de organisatie een project op poten 
om basislevensmiddelen, zoals rijst 
en bonen, te verdelen onder hun 
leden. Het partnerfonds van Oxfam-
Wereldwinkels maakte budget 
vrij voor de tweede Hondurese 
koffiepartner Coarene, om hun leden 
betere bescherming te bieden tegen 
het virus. 

Triester nieuws vernamen we van de 
artisanaatpartner Qipaña in Bolivia. 
De overheid riep de noodtoestand 
uit en ordonneerde een complete 
lockdown en quarantaine. Het plotse 
stilvallen van de economie bracht een 
enorme recessie teweeg. Duizenden 
kleine ondernemingen gingen over de 
kop, en de gezondheidszorg crashte. 
Qipaña werkt met kwetsbare vrouwen: 
alleenstaande moeders, weduwes … 
Ze produceren spullen gemaakt van 
alpaca- en lamawol. De vraag naar 
hun producten viel bijna integraal 
weg, en dus ook de jobs. Terwijl de 
overheid opriep om thuis te blijven, 
zagen de vrouwen genoodzaakt zich 
op risico van eigen gezondheid toch 
buitenshuis te begeven. Ze deden 
onder meer aan ambulante verkoop 
van kleine voedingswaren, want 
kindermondjes moesten gevoed en 
facturen betaald. 

Visie coronaRecept

Kerststronk met 
Bite to Fight-chocolade

BEREIDINGSTIJD

25 minuten voorbereiding + 25 minuten in de 
oven + 3 uur afkoelen

INGREDIËNTEN

400 ml opklopbare (plantaardige) room / 
150 g Bite-to-Fight chocolade* / 120 ml 
(plantaardige) melk / 120 ml hete, straffe 
koffie* / 120 g bloem / 90 ml kokosolie* / 

60 g cacaopoeder* / 150 g rietsuiker* /
 500 g baksoda / 500 g zout / 2 el 

kokosbloemsuiker* / 1/2 el appelazijn / 
1/2 el bakpoeder / 1 el vanille-aroma

VOOR DE AFWERKING 

50 g BIO fondantchocolade met koffie (Dark 
Coffee 72% Cocoa)*, geschaafd

BEREIDING

Meng de melk met de azijn en zet even aan 
de kant. Meng de bloem, cacao, suiker, 

bakpoeder, baksoda en het zout. Giet er het 
vanille-aroma, de hete koffie, olie en melk 

bij en roer met een garde door elkaar tot een 
lopend maar egaal deeg. Bekleed een bakblik 
met bakpapier en giet het deeg erin. Bak 20 
à 25 min op 180 graden (afhankelijk van de 

grootte van je bakvorm) tot je een prikker in de 
cake kan stoppen en die er droog komt. Laat 

de cake afkoelen en snijd hem in twee. 

Smelt de chocolade au bain-marie of aan 
lage wattage in de microgolfoven. Laat even 
afkoelen. Klop de room op met de suiker en 

meng er dan de chocolade onder. Laat 1 
uur opstijven in de koelkast. Leg een halve 

cake op een bord, smeer er 1/3 van de 
chocoladeroom over en leg het tweede stuk 

cake er bovenop. Bestrijk de dubbele cake met 
de rest van de chocoladeroom en versier met 

de geschaafde chocolade. 
Bewaar in de koelkast tot het moment 

suprème!

TIP VAN ELISABETH VAN LIEROP: 
“Ik gebruik een breed bakblik waardoor 

mijn cake dun is. Zo kan ik die in de breedte 
halveren en de twee stukken op elkaar leggen. 

Heb je enkel een bakblik in een klassieke 
cakevorm? Geen probleem: bak de cake iets 

langer en snijd hem na het afkoelen in de 
hoogte doormidden.”

SCHENKTIP

Fondant-
chocolade

uit Ivoorkust
200 g € 2,95

BIO Congo-
koffie gemalen

uit Congo
250 g € 4,10

BIO Kokosnoot-
olie 

uit India
25 cl € 6,75

BIO Cacao-
poeder

280 g € 6,65

BIO Kokos-
bloesemsuiker
uit Indonesië
250 g € 3,95

BIO Fondant-
chocolade met 

koffie
100 g € 2,20

DRANKTIP van onze expert, Wim Melis.

Wie het niet zo heeft op een kop koffie kan zich hier wagen aan 
een JUSTE bruin! Bruin bier, met chocoladetoetsen.

JUSTE bruin uit België
33 cl € 2,05
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Waar de vraag naar 
goederen wegviel, 
sneuvelden aan de 
andere kant van 
de productielijn 
honderdduizenden jobs. 
Voor velen werd honger 
plots een veel grotere 
bedreiging dan het virus.

*verkrijgbaar in de Oxfam-Wereldwinkel

Hoe corona ook het 
leven van onze partners 
op de kop zet
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AFRIKA EN AZIË

Het kwakkelende zeetransport 
strooide voor veel koffieboeren in 
Congo en Oeganda roet in het eten. 
Beschikbare, lege containers lieten 
wekenlang op zich wachten, waardoor 
de boeren hun koffie trager tot bij hun 
klanten kregen en dus hun betalingen 
zagen uitblijven. Verder verliep 
het koffieseizoen in de Congolese 
Kivu-streek op logistiek vlak relatief 
normaal. De coronacrisis had wel 
een negatief effect op de vraag naar 
Kivu-koffie. Bij Muungano werden, in 
navolging van eerder Sopacdi, enkele 
belangrijke niet-Oxfam contracten 
geannuleerd. 

De leden van wijnpartner 
Koopmanskloof in Zuid-Afrika dan, 
tevens een zwaar getroffen land, 
wachtten nagelbijtend op de beloofde 
economische tegemoetkoming 
van de overheid.  Omdat dit niet zo 
vlot verliep, bood ons Partnerfonds 
ook hier financiële ondersteuning 
en verhoogde Oxfam Fair Trade de 
voorfinanciering.

Wat verderop, in Kenia, zakt de 
moed directeur Fred Masindé van 
de artisanale coöperatie Undugu 
in de schoenen. De leden van 
Undugu vervaardigen stenen en 
houten beeldjes, en ook juwelen. 
Fred Masindé: “Door de dreiging 
van terroristische aanslagen is de 
economische activiteit in de regio de 
laatste jaren sowieso al sterk gedaald. 
Met de komst van corona vrees ik 
nu echt voor de toekomst van onze 
ambachtslui. Geen opdrachten, geen 
inkomen.”

Eenzelfde verhaal bij de Nepalese 
en Indische coöperaties, waaronder 
Sasha, die modeaccessoires 
produceert. De overheid kondigde 
aan helaas geen financiële steun te 
kunnen bieden aan ondernemingen. 
De artisanaatpartners rekenen 
ook hier heel hard op de steun en 
aankopen van buitenlandse partners, 
zoals Oxfam Magasins du Monde. 

Visie corona

KOOP LOKAAL, MAAR DENK 
GLOBAAL

Je ziet. Jouw aankoop in de lokale 
winkel van ‘exoten’ zoals fairtrade-
koffie, -thee, -rijst of artisanale 
producten kan alvast een positief 
verschil maken. Je ondersteunt er 
de coöperaties en onze langdurige 
samenwerkingen mee. Maar het zou 
uiteraard niet mogen dat arbeid(st)
ers, boeren en boerinnen wereldwijd 
nog steeds zo kwetsbaar zijn. Ze staan 
aan het begin van de productieketen, 
ze zijn onmisbaar en toch dragen 
ze de grootste risico’s. Ze zijn niet 
weerbaar voor een tegenslag, onder 
meer door te lage prijzen en het 
ontbreken van sociale bescherming in 
veel landen. 

Daarom ijvert Oxfam voor een 
leefbaar inkomen en een 
zorgplicht.* Een leefbaar inkomen 
is een inkomen dat niet enkel 
basisbehoeften dekt zoals huur, 
gezondheidszorg, onderwijs en 
voeding, maar ook voorziet in 
wat reserve, voor als het eens 
tegenslaat. Dat is geen luxe, maar 
een absoluut minimum. Een leefbaar 
inkomen bekom je onder andere  
door eerlijke prijzen te betalen en 
langdurige contracten aan te gaan 
met de producenten, zodat ze een 

inkomensgarantie hebben en niet, 
zoals nu, van de ene op de andere dag 
zonder vallen. 

Een zorgplicht moet bedrijven 
er wettelijk toe verplichten de 
mensenrechten, arbeidsrechten 
én het milieu te respecteren in 
hun volledige waardeketens. Dit 
vraagt van bedrijven een continue 
oefening om te verzekeren dat hun 
activiteiten en beslissingen geen 
negatieve impact hebben op mens 
en milieu. Wanneer er toch schade 
of schendingen zouden voorvallen, 
dan moeten bedrijven hiervoor de 
(spreekwoordelijke) rekening kunnen 
gepresenteerd krijgen. 

Met wat gezond verstand lijkt dit ook 
allemaal erg logisch, nietwaar? Helaas 
is het nog geen realiteit en de huidige 
crisis drukt ons nogmaals met de 
neus op dat feit. Bij wet verplichten 
is daarom nodig. Het zou meteen 
ook het speelveld wat eerlijker 
maken, want bedrijven die nu wél 
al handelen met zorg en respect, en 
hierin investeren, verdienen eerlijke 
concurrentie.
Politici, en avant!

(*) Meer lezen over onze strijd 
voor een leefbaar inkomen 
en een zorgplicht kan hier: 
oxfamwereldwinkels.be/expertise
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Is een product uit dit magazine niet (meer) beschikbaar in jouw wereldwinkel? Zolang de voorraad strekt, kan elke winkel elk product bestellen. Vraag er gerust naar. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten, wijzigingen en correcties en zijn niet cumuleerbaar met eventuele andere acties of promoties. Vanaf 1/1/2021 wijzigen 
enkele producten van prijs. Je kan op elk moment de correcte prijzen vinden op oxfamwereldwinkels.be/producten.

Sensus extra brut 
schuimwijn
uit Chili
75 cl € 9,50

Intens 
aromatische wijn 
met verfrissende, 
droge afdronk. 
Ideaal als 
aperitief, of met
zeevruchten en 
vis.

BIO Lautaro cabernet 
sauvignon Gran 
Reserva
uit Chili
75 cl € 11,45

“Ceder, zoete kers, 
peper en grafiet 
vormen het boeket. 
In de mond volgt 
een krachtige en 
stevige vulling met 
afgeronde tannine 
in het middenstuk 
en kruidnagel en 
zoethout in het slot. 
Een smakelijke, 
evenwichtige wijn. 4 
sterren.”
Wijnspecialiste 
Simonne Wellekens 
in De Standaard 
(12/1/2020)

Campesino 
cabernet 
sauvignon 
Reserva
uit Chili
75 cl € 8,95

Deze 
houtgerijpte 
cabernet 
is ideaal bij 
gegrild vlees en 
stoofgerechten.

RAZA malbec 
Gran Reserva
uit Argentinië
75 cl € 12,20

Deze volle, rijke 
wijn past bij 

wild en gerijpte 
kazen.

BIO La Posada 
syrah rosé

uit Argentinië
75 cl € 6,95

Vol, sappig en 
rond, met een fijne 

fraîcheur in de 
finale. Prima als 

aperitief!
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 
*excl. statiegeld

Etentje?
Biertje erbij!

Bieren kan je - zoals wijnen - perfect 
combineren met de meest verfijnde gerechten, 

vindt topbiersommelier Sofie Van 
Rafelghem (Het Laatste Nieuws 

- sofiesworld.be). Ze proefde 
deskundig de drie JUSTE-bieren 
en reageerde erg enthousiast. 
Geen klein bier, dit!

JUSTE bruin
33 cl € 2,05*

Biersommelier Sofie: 
“Een interessant en vrij complex 
bier. Toetsen van gebrande karamel, 
een vrij zure afdronk en een mooi 
moutkarakter.”

JUSTE tripel
33 cl € 1,95*

Biersommelier Sofie:
 “Het bier heeft een erg fruitige neus 

met aroma’s van perzik en
abrikoos. Erg verfrissend, met een 
eerder licht en strak mondgevoel.”

JUSTE blond 
33 cl € 1,45*

Biersommelier Sofie: 
“Erg verfrissend bier. 

De biojasmijnrijst zorgt 
voor een zacht en licht 

mondgevoel.”

CADEAUTIP: Een JUSTE-bierset met 
3 biertjes naar keuze en het enige, 

echte JUSTE-bierglas in een feestelijke 
verpakking. Voor iedere bierliefhebber 

het ‘juiste’ pakket!
€ 9,95

JUSTE-
bierglas 

33 cl
€ 2,95

CADEAUTIP • CADEAUTIP • C
AD

EA
UT

IP •

JUSTE is Belgisch kwaliteitsbier met natuurlijk geteelde Belgische gerst en hop, 
plus faire ingrediënten uit het Zuiden. 

Zonder ggo’s of kunstmatige stoffen. 100 % fair, 100 % natuurlijk.

Feestwijnen!

13 fair
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 €19,95
€ 23,90

 €12,50
€ 14,75

 €16,95
€ 20,10

 €10,95
€ 12,95

BIO Ecologica 
Brut Torrontes x 2 

lichtgouden
 kleur, citrustoets, 

floraal aroma

BIO RAZA 
Selection Malbec

Shiraz & Chardonnay
vol en 

harmonieus

CAMPESINO 
Chardonnay 
droog en vol

Carmenère 
kruidig en soepel 

KOOPMANSKLOOF
Pinotage 

harmonieus 
met koffietoets

Chenin blanc 
fris met 

intens aroma

CHILI

VEGAN

VEGAN

ZUID-AFRIKA

De Standaard-
wijnspecialiste 
Simonne 
Wellekens over 
de BIO RAZA 
Selection malbec: 
“Uitstekende 
kwaliteit. 
Een bijzonder 
aangenaam 
smaakprofiel 
met een fluwelen 
textuur.”

Bij een 
vergelijkende 
test met 
andere 
wijnen uit 
dezelfde 
streek, 
won de 
Campesino 
chardonnay 
het pleit 
op Test-
Aankoop.be.

ARGENTINIE ARGENTINIE

Promoties geldig in de Oxfam-Wereldwinkels en in de webshops vanaf 1/11 t.e.m. 31/12/2020 - zolang de voorraad strekt, niet cumuleerbaar met andere acties.
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NIEUW!
In Jenin, op de Westelijke Jordaanover, groeit 

de tarwe voor deze kwaliteitscouscous 
op velden in omschakeling naar bio. Dat 

betekent dat de boeren al volgens de 
biologische principes werken, maar nog 

geen label krijgen omdat de bodem nog 
herstellende is. Vrouwengroepen uit 

vluchtelingenkampen in Jericho rollen het 
tarwemeel met de hand tot maftoul, de 

Palestijnse couscous-variant.

Haal eens Peru, India, Bolivia of 
Thailand naar je feestdis. Dit eindejaar 
reis je de wijde wereld rond vanuit uw 

kot. Geniet van deze pure smaken.

Yucachips taco, 
paprika of zout

uit Costa Rica
50 g € 1,15

Crackers met 
sesam 

uit Egypte
250 g € 4,45

BIO Pindanoten
uit China

150 g € 2,35
   

Worldshakesap
glas 20 cl € 0,50 (excl. statiegeld)
tetrapak 1L € 2,00

 

Herbruikbare rietjes 
van bamboe 

(per 2 in een koker met afwasborsteltje) 
uit Cambodja €5,50

oranje spiralenmotief (66004) of 
grijs bloemenmotief (66005)Vers geperst Belgisch appelsap

in omschakeling naar BIO
1 l € 2,50 / 20 cl € 0,60 (excl. statiegeld)

   

BIO Rum 1 jaar uit Paraguay
70 cl € 24,95

BIO Icetea
33 cl € 1

  

BIO Theedrank 
maté, groene thee en 
passievrucht
of rooibos met limoen 
50 cl € 1,65

   

Tropicalsap
20 cl € 0,55 (excl. statiegeld)

   

Pesto met 
basilicum Uit 
Italië met olijfolie 
uit Palestina
130 g € 3,95

 

BIO Kerstomaatjes 
op olie uit Italië
290 g € 5,95

   

Sensus Brut 
roséschuimwijn

uit Chili
75 cl € 9,50

 
Lekker als 

aperitief of 
bij fruitige 

desserten.

Eerlijk feesten? Begin bij het aperitief! Een extra sjieke touch geef je het met rosé 
bubbels, niet-alledaagse hapjes of een werelds glaasje sap. 
Bij drankenspeciaalzaak Waasland Drinks uit Sint-Niklaas zijn ze alvast fan. “Oxfam 
is een transparante en betrouwbare partner. We kunnen rekenen op kwaliteit en een 
persoonlijke, snelle service. Een aanrader om mee samen te werken én voor mensen die 
willen weten waar hun spullen vandaan komen,” zegt zaakvoerder Jonas Nicque. 

Kwalitatief aperitief

Keramiek
uit Vietnam
bord 14 cm € 7 (66032)
kom 12 x 6 cm € 9,90 (66033)
mok 9,5 x 10 cm € 12,90 (66036)
citruspers € 15 (66035)

Palmharten
uit Peru

410 g € 3,40
  

BIO Kokosmelk
uit Thailand
40 cl € 3,05

  

BIO Quinoa
uit Bolivia
500 g € 5,10

  

BIO Rijstmix basmati-
jasmijn in builtjes uit 

India en Thailand
500 g € 3,45

  

Kom van kokos
uit Vietnam

12,5 cm
€ 9,90

grijs (66025), 
mosterd (66026) of 

rood (66027)

Bamboe keukengerei - 
set van 3

uit Vietnam
€ 17,50 (66029)

Bamboe slakom 
uit Vietnam
24 x 15 cm

€ 19,90
mat grijsblauw (66024) 

(ook beschikbaar in 
gebroken wit (66023) 

zie p. 17)

Couscous
(in omschakeling 
naar BIO) 
uit Palestina
500 g € 5,95

 

De hele 
wereld 

viert mee

Snel en efficiënt boodschappen 
doen voor je feest? Winkel online 
op shop.oxfamwereldwinkels.be!

Kant-en-klare 
palmharten. Een echte 
delicatesse. Heerlijk in 

salades of op pizza.

Laat de winterzon schijnen als nooit 
tevoren met dit pittige recept van 
Jiggers, volgens Gault&Millau de 

Cocktailbar van het Jaar. 

Kijk op oxfamwereldwinkels.be/
recepten/rebel-with-a-cause.
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SHOP feestelijk & fair

BIO Chocolade
100 g € 2,20

Melk, fondant met 
koffie, fondant met 
cacaonibs, fondant 
met sinaasappel of 

melk met zout en 
karamel

Schoon 
(tafel)
gerief 
Onze kopjes, schalen, 

placemats zijn mooi om 
te zien ... en even mooi 

gemaakt. In correcte 
omstandigheden en tegen 

eerlijke lonen. 
Pink omhoog!

BIO Groene thee 
uit Sri Lanka
20 builtjes € 1,75

  

BIO Vloeibare 
honing 
uit Nicaragua
250 g € 3,65
Knijpfles van 100 % 
gerecycleerd PET.

  

Natuurlijk 
feesten!

Wist je dat de helft van de Oxfam Fair Trade-
producten biologisch gecertificeerd is? Bio 

betekent een beter inkomen voor de boeren, 
bovenop de fairtradeprijs. Want voor biologisch 

geteelde producten wordt wereldwijd meer 
betaald. Bovendien zijn biogewassen van nature 

beter opgewassen tegen het veranderende klimaat. 
Dubbel zoveel reden om bio te koken, te snoepen 
of te geven! Fair + bio = win-win, voor jezelf én de 

boeren.

BIO Apple-ginger
uit China
33 cl € 1

Bruisend biologisch appelsap 
met een kruidige gembertoets.

   

BIO Sinaas-mangosap
uit Brazilië
1 l € 2,90 (excl. statiegeld)

   

BIO Gedroogde mango's
uit Colombia
100 g € 4,60

Ideaal als gezonde snack, tijdens het 
sporten, in desserten en gebak.

  

BIO Choco 
met noten - 
palmolievrij
400 g € 4,75

BIO La Posada malbec
uit Argentinië
75 cl € 7,60
Lekker bij gegrild rood 
vlees, stevig gekruide 
schotels, gegrilde 
groenten, pasta, kaas en 
pure chocolade.

Herbruikbaar linnen 
sandwichzakje uit België 

met bloemen (87347) of 
das (87348)

€ 12,50

Keramiek 
uit Nepal
Kop € 8,50 (66139) 
Karaf 12,5 x 14,5 cm 
€ 27,50 (66138)

Keramiek uit Nepal
Gestreept kopje 
€ 7,90 (66142)
Gestreepte mok
€ 9,90 (66140)

Placemat van Himalaya-netel 
uit Nepal
€ 7,50 (66137)

Set van 2 placemats
uit Bangladesh
€ 8,90 (66065)

Bamboe slakom 
uit Vietnam
24 x 15 cm

€ 19,90
gebroken wit 

(66023) 
(zie p. 15)

Bamboe doos met 
deksel 
uit Vietnam
16 cm € 15,90 (66021)
12 cm € 12,90 (66022)

Bamboe slabestek - set van 2
uit Vietnam
€ 14,90 (66030)

Winkelmand jute wol 
naturel en zwart

27,50 € (66072)

ZERO WASTE-TIP • ZERO WAST
E-

TI
P 

•

ZERO 
WASTE

TIP

Wandspiegel van bamboe
uit Vietnam, 55 cm
€ 32,50 (66031)

CADEAUTIP • CADEAUTIP • C
AD

EA
UT

IP •

Mock/cocktail-tip!
Een heerlijk non-alcoholisch 
aperitief: voeg een munttakje 

toe, schijfje appel en ijsblokjes of 
combineer met schuimwijn.

oxfamwereldwinkels.be/recepten/
appel-en-tijmbubbels
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Voor
chocoholics

Zeevruchten - 
palmolievrij
uit Ivoorkust
275 g € 7,45

Choco met 
noten
400 g

€ 2,95

Noussines
280 g € 9,45

Fijne 
melkchocolade 

met een 
hazelnootvulling. 

BIO Pralines
160 g € 6,65

16 artisanale pralines in
4 smaken.

BIO Truffels
100 g € 3,85

Truffels met 
een smeuïge 
hazelnootvulling. 

BIO Decafkoffie
250 g € 3,55

   

Chocolade uit Ivoorkust
melk, praliné of fondant 50 g € 0,95 

melk met noten 190 g € 3,15
fondant 200 g € 2,95

melk 200 g € 2,95 
  

Oxfam Fair Trade betaalt 
een extra premie voor 

de cacaobonen in 
deze chocolade, zodat 

producenten een 
leefbaar inkomen kunnen 

verwerven.

Chocolade … als altijd raak cadeau, als verwennerij 
voor jezelf of als ingrediënt in een dessert dat smelt op 
je tong. Hoe heb jij ze ‘t liefst? Eigenlijk maakt het niet 
uit, als ze maar fair is.

Inspiratie voor jouw 
feestdessert vind je op 
oxfamwereldwinkels.be/
recepten. 

Gezellig 
natafelen
Tijd om tot rust te komen na een copieuze 
maaltijd … Of om jezelf weer tot leven te wekken 
the morning after? In beide gevallen kan je op 
Oxfam-koffie vertrouwen. Want in elk kopje 
smaakt onze 50 jaar ervaring door. Bovendien: 
als het best verkochte fairtradekoffiemerk van 
België boeken we ook het strafste resultaat bij de 
koffieboeren.

> SHOP.OXFAM
W

ERELDWINKEL
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Limoncello
uit Italië
50 cl € 21,95
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BIO Ethiopiakoffie 

250 g € 4,85
bonen of gemalen

BIO Congokoffie 
250 g € 4,10

bonen of 
gemalen

Espressokoffie 
bonen
1 kg € 11,45

BIO Decafkoffie 
bonen 1 kg  

€ 13,95
pads 112 g 

€ 2,60

Dessertkoffie 
gemalen

250 g € 2,85

BIO Oploskoffie
uit Tanzania
100 g € 4,55

BIO Highlandkoffie
bonen 250 g € 3,50

gemalen 250 g € 3,35
pads 112 g € 2,30

Goede 
voornemens in 
jouw bedrijf? 

Een stapje dichter bij de beoogde 
SDG’s? Meteen de ‘juiste’ snaar 

aanslaan bij die eerste kennismaking? 
Begin met fairtradekoffie! Oxfam Fair 

Trade biedt je keuze te over, een 
apparaat op jouw maat en alles wat 

erbij hoort. Een makkelijke manier om 
duurzamer te ondernemen, kortom. 

Kijk op oxfamfairtrade.be/koffieservice

BIO zwarte thee 
20 builtjes € 1,75 BIO Citroenthee

uit Sri Lanka
20 builtjes

€ 1,95

BIO Losse 
witte thee 
Zen uit 
Vietnam
50 g € 5,40

BIO Losse groene thee 
Vitality uit China
80 g € 6,30

Mokkakoffie 
gemalen

250 g € 2,85
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Stijlvol 
& fair

op weg
Juwelen maken het af

Eco restleder * uit India 
• portefeuille  

11 x 9 cm € 21 
blauw-groen 
patchwork (68456) of  
bruin patchwork 
(68457)

• zwarte tas met bruine 
handvatten 
1,6 x 30 x 30 cm € 99 
(68452)

Notitieboek 
'Discover'
uit India

1,8 x 12 x 17,5 cm
€ 12,50
(66019)

Rugzak
32 x 9 x 43 cm
€ 89
(68524)

Cadeaus om te 
koesteren 

Met een fair cadeau 
toon je dat je om 
mensen geeft. En 
zeg nu zelf, wat is 
waardevoller dan 

dat? 

Houten beeld 
‘koppel met kind’ 
uit Indonesië
3,5 x 10 x 24 cm
€ 26,50
(66007)

Handbeschilderde 
houten doos
uit Thailand

€ 24,90
(66091)

Reisdagboek met 
lederen kaft 

uit India
1,5 x 12 x 17,5 cm

€ 13,50
(66020)

Juwelen van hoorn
uit Vietnam
• oorhanger wit-rood 

€ 9,90 (68442)
• halsketting wit-zwart-kaki 

€ 14,90 (68439)
• oorhanger wit-kaki 

€ 9,90 (68440)

Zilveren oorhangers met 
donkerrode steen

uit India
‘oog’ € 14,50 (68463)

‘bliksem’ € 26,50 (68464)

Juwelen van 
geëmailleerd 

koper 
oorhangers 

(68505)

Juwelen van 
geëmailleerd 
koper uit Chili 
verstelbare ring 
€ 24,90 (68504)

Koperen 
oorhangers

uit Chili
ring-spiraal

€ 17,50 (68502)

Koperen 
oorhangers
uit Chili
driehoek met 
turkoois parels
€ 17,50 (68503)

Om door een 
ringetje te halen
Lichtjes in de boom, 
kaarsen in huis … en 
ook wat ‘versiering’ voor 
jezelf? In je wereldwinkel 
vind je alles om je op 
te dirken voor het 
feest. Van duurzame 
verzorgingsproducten 
tot delicate sjaals en toffe 
juwelen. En zelfs het 
spiegeltje, spiegeltje aan 
de wand … 

(*) Voor deze lederen 
producten zijn geen 
dieren gestorven. 
Het leder werd elders 
gerecupereerd.
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Mand van koperkleurig metaal
uit India

28 x 8 cm € 17,50 (66100)

Shopper van biokatoen 
met bloemenprint

uit India
38 x 44 cm € 7 (68460)

Brillenhouder 
van mangohout 
uit India
€ 12,50 (66096)

Set 'Frida Kahlo': 
handcrème (50 ml) & 
lippenbalsem (15 ml)

€ 9,90 (65226)

Kansen voor kwaliteit
Het sociale bedrijf Villageworks creëert al bijna twintig 
jaar economische kansen voor kwetsbare groepen in de 
Cambodjaanse maatschappij. In afgelegen landelijke 
gebieden maken hun ruim 300 ambachtslieden van thuis 
uit sjaals, juwelen, tassen en manden uit gerecycleerd 
materiaal, en allerhande producten van natuurlijke 
materialen (bv. herbruikbare rietjes, p. 14).

In de hoofdstad Phnom Penh 
geeft Villageworks werk aan 
een dertigtal jongeren met een 
fysieke beperking. De meeste 
van hen lijden aan polio of 
raakten verminkt door een 
landmijn. Dankzij Villageworks 
kunnen zij een eigen, waardig 
inkomen verdienen en zich 
een degelijke woning en een 
ziekteverzekering veroorloven.

Villageworks draagt met trots het certificaat van de 
World Fair Trade Organisation. Sinds zijn oprichting 
zet het correcte verloning, veilige werkomgevingen, 
duurzaamheid en gendergelijkheid voorop. Vandaag 
investeert het ook in scholingsprojecten, sensibilisering 
over zwerfvuil, moestuinen voor de ambachtslieden …

Sjaal van gerecycleerd 
katoen uit Cambodja

€ 38,50
oranje tinten (68446) of 

blauwe tinten (68447)

Handtas van gerecycleerde sari's
uit Bangladesh

45 x 44 cm
€ 35 (68466)

Eerlijke 
conceptstore

Leder uit India
• Portemonnee met flap 

11 x 8,5 cm € 18 
donkerbruin (68493) of 
donkerrood (68494)

• Tas met flap  
32 x 26 cm 
€ 89 donkerbruin (68490) 
of donkerrood (68491)

Vlechtwerk van kaisa en jute
uit Bangladesh

wasmand met deksel 
€ 29,90 (66066)

schaal 
€ 14,90 (66068)

Oxfam Pakt Uit 
Een hartverwarmend, origineel 
en solidair kerstcadeau? 
Ga dan voor de geschenkjes van Oxfam 
Pakt Uit! Kies uit een collectie symbolische 
cadeautjes waarmee je Oxfam wereldwijd kan 
ondersteunen. Elk geschenkje (een geitje, een 
babypakket, een groentetuin, een kip, een 
opleiding voor boeren ...) is geïnspireerd door 
een Oxfam-project en jouw bijdrage steunt 
families wereldwijd. En voor jou komt er een 
leuke wenskaart bij.

oxfamsol.be/oxfam-pakt-uit

DE 11.11.11-KALENDERS 2021

WENSKAARTEN

Hier zijn ze dan! 

500
x

340
MM

€ 19,5

€ 10

PLAN-
KALENDER

PANORAMA
KALENDER

-15%
vanaf

6 stuks

600x265 MM

ONTDEK AL ONZE WENSKAARTEN OP

11.BE/WINKEL of in je

2 x 3

SET 170
x

115
MM
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Opbergmand van 
kaisa en jute met 
lederen handvat
uit Bangladesh
35 cm € 25,90 (66064) 

BIO Sint van 
speculoos

2 stuks x 35 g 
€ 1,20

Wie fair is, 
krijgt lekkers ...

2 Sinterklaasjes
2 x 35g € 2,75

Sint
150 g € 5,00

Grote Sint
250 g € 6,75

Hart
75 g € 2,60

Minifiguurtjes 
75 g € 2,80

Associatiespel 
'Ik ruik' (87531) of 
‘Ik voel’ (87530) € 17

Educatief spel 
'Matilda de 
giraf'
€ 33 (87357)

Puzzel
'Mijn dieren' 
19 x 19 x 8 cm
€ 22 (87353)
'Ontdek de wereld'
30,5 x 20 x 8 cm
€ 27,50 (87356)

Handgebreide knuffel
uit Kenia

 beer € 27,50 (65386)
olifant € 34,50 (65387)

koe € 42 (65385)

Puzzel ontdek 
de wereld

27,50 € (87356)

Wereldse 
geschenkdozen

Oxfam Fair Trade 
betaalt een extra 
premie voor de 

cacaobonen in deze 
chocolade, zodat de 

producenten een 
leefbaar inkomen 

kunnen verwerven.

Melkchocolade 
uit Ivoorkust

24 fair 25 fair

 Choco-
holic

Geef je graag een geschenk waar zowel jij, de 
ontvanger als de producent blij van wordt? Dan zit 
je met een geschenkpakket van Oxfam helemaal 
goed. De partners van de Oxfam-producten zorgen 
steevast voor topkwaliteit. Een Oxfam-pakje is 
daarom een uniek eindejaarsgeschenk - ook voor 
zakenrelaties! - en zit boordevol respect.

Apero 
time!

Maak er een ‘fairlijk’ feest van met de lekkere, hartige 
producten van Oxfam! En geen feest, zonder apero. Het 

ideale geschenkidee voor elke sprankelende gelegenheid.

(richtprijs: 30 €, btw incl.)*

(*) Wij werken ook op maat, volgens jouw budget en keuze. Neem een kijkje op oxfamfairtrade.be/producten.
Wij behandelen ook grote bestellingen, mail naar klantendienst@oft.be.

Eentje waar de chocoladefan week van wordt. Mix ’n match 
onze chocoladeproducten met een gerust hart, want 
eerlijke chocolade smaakt des te zoeter!

 (richtprijs: 15 €, btw incl.)*

Bio, 
natuurlijk!

Meer dan 50 % van het Oxfam-assortiment is 
bio! Dit pakket maakt de ecologisch bewuste 
zakenrelatie of collega zeker blij.

(richtprijs: 35 €, btw incl.)*

Trakteer de chef in je midden eens op wat exotisme: 
heerlijke, ethische fairtradeproducten. Een werelds 

geschenk dat elke hobbykok zal kunnen smaken.

(richtprijs: 20 €, btw incl.)*

Wereld-
keuken



HEILIGE PLANT

Voor de Azteken was de Agave 
Tequilana een heilige plant. Het 
‘honingsap’ dat ze eruit wonnen 
kon lichaam en geest zuiveren. 
Het werd verwerkt in drankjes en 
zalfjes allerlei. Wat later zeilden de 
Spaanse Conquistadores langs en 
die hadden, zoals het hen betaamt, 
dorst naar meer. Zij lieten de sap 
fermenteren en … olé! Tequila! 

De bijna prehistorisch ogende 
blauwe agave groeit op velden in 
enkele specifieke regio’s zoals het 
mid-westen van Mexico. De plant 
verdraagt geen vrieskou, maar 
kan daarentegen wel groeien in 
een droog en warm klimaat. En dat 
zonder irrigatie of bemesting. De 
woestijn is dus de ideale plek. Te 
meer omdat een agave-business 
aanzienlijk wat oppervlakte nodig 
heeft om goed te kunnen draaien. 
Het duurt namelijk zes jaar eer de 
plant kan gekapt worden en het 
sap uit haar kern tot tequila of 
siroop verwerkt kan worden. 

‘La historia’ van 
de Mexicaanse 
blauwe agave
In je zoektocht naar een waardig alternatief voor klassieke 
suiker, dacht je misschien niet meteen aan agavesiroop. 
Wel, bij deze! Agavesiroop van Oxfam wordt biologisch 
gewonnen uit rauwe, blauwe agave en bij lage temperaturen 
verwerkt. Mineralen en enzymen blijven zo beter bewaard. 
Bij de productie van deze agavesiroop hoort bovendien een 
mooi verhaal. Over een woestijnbrede plantage in het hart 
van Mexico, die functioneert als een sociale coöperatie, 
hard inzet op bioproductie, ecologische investeringen en 
bovendien de fairtradepremie besteedt aan een heus sociaal 
project, het ‘Casa de la Cultura’. Een waardevolle aanwinst. 
Welkom in de Oxfamilie, Productos Selectos de Agave!

Jonge eenjarige agave kan enkel 
geplant worden nadat de grond 
een jaar gerust heeft. Velden van 
vers aangeplante en kapklare 
agave wisselen elkaar in een wijde 
omtrek af, onder het waakzame 
oog van de landbouwdeskundigen 
van Productos Selectos de Agave, 
kortweg Grupo PSA.

CAN’T TOUCH THIS

‘Kappen’ klinkt alsof het een 
eenvoudig klusje betreft. Dat is niet 
zo. Agave kan, nadat ze tot volle 
wasdom gekomen is, pas gekapt 
worden als de zoetgraad, de ‘brix’, 
gemeten is. Die taak is uitsluitend 
weggelegd voor getrainde 
specialisten: de jimadores. Enkel 
zij mogen het mes in de adellijke 
plant zetten. Jimadores genieten 
in de agaveregio’s dan ook best 
wat aanzien. Bij PSA krijgen ze een 
permanent contract én vijf maal 
het minimumloon betaald: 800 
pesos per dag. Tussen 7 uur in de 
ochtend en 14 uur in de namiddag 
doet de jimador zijn ding. Daarna 

swingt het woestijnklimaat de pan 
uit en noopt het de werkers koelere 
oorden op te zoeken. 

EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR ELK

Dankzij onder meer een vast 
contract kunnen de medewerkers 
van PSA voorzichtig vooruit blikken 
naar de toekomst. We kunnen 
hier spreken over een bedrijf met 
een visie: correcte lonen? Check. 
Biologische productie? Ook check. 
Fair trade, vegan, kosher, … 
gecertificeerd? Alweer check!

Productverhaal

En de aandacht voor het milieu 
stopt niet bij de biologische 
productie. 

De fabriek van PSA is qua 
stroomvoorziening zelfbedruipend. 
Zo is het dak bezet met 
zonnepanelen, die voldoende 
energie opwekken om de 
stoomgeneratoren aan te drijven, 
nodig voor de kookprocessen 
van de agavesiroop en de 
distilleerderij van de tequila. In 
het fabricatieproces gebruiken en 
hergebruiken ze zuiver water uit de 
eigen waterput en opslagtank.
Daarnaast maken ze ook nuttig 
gebruik van de vezels die 
overblijven nadat het sap uit de 
agave geperst wordt: er worden 
drinkbekers van gemaakt, papier, 
etiketten … Anders gezegd: quasi 
niets van de plant blijft onbenut!

CASA DE LA CULTURA

Langdurige projecten met een 
socio-culturele impact hebben een 
streepje voor bij PSA. 

De fairtradepremie investeerden ze 
in 2019 in schoolkits: een rugzakje 
en schoolgerief voor elk kind. Ze 
zetten in op constructieve en 
positieve verandering en richtten 
hiertoe met de fairtradepremie 
de Casa de la Cultura op: een 
locatie die ze vanaf 2021 samen 
met Comercio Justo de Juiquilpan 
zullen uitbaten. Het project heeft 

een ambitieuze visie. Het staat voor 
een duurzame ontwikkeling van de 
hele gemeenschap, met als doel 
de levenskwaliteit te verhogen. 
Ze leggen er de focus op zaken 
zoals onderwijs, werkgelegenheid 
creëren, cursussen geven om 
nieuwe skills aan te leren, 
vrouwen-empowerment, cultuur … 
“We zijn meer dan een team, we zijn 
een gemeenschap,” aldus Antonio 
de Quevedo, CEO van Grupo PSA.

OXFAM X PSA

Je leest het, we zijn in onze 
nopjes. De zoektocht naar 
biologische agavesiroop bracht 
ons tot bij een bedrijf met best 
wel een voorbeeldig businessplan. 
Ze sluiten niet enkel qua fair 
trade en bio-criteria naadloos 
aan op die van ons, ook de 
verduurzamingsambities lopen 
gelijk. Tegen 2021 bieden we de 
zoetsappige siroop bovendien aan 
in een circulaire verpakking: 100 % 
bio-agavesiroop in een 
100 % recycleerbare PET-fles, die 
op zijn beurt uit gerecycleerde PET 
gemaakt is.

"Het kappen van de 
agave is uitsluitend 
weggelegd 
voor getrainde 
specialisten: de 
jimadores."

... niets van de plant 
blijft onbenut!

Foto: The agave sweetener company

Foto: The agave sweetener company

Foto: The agave sweetener company
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Twee vrienden, Melvin en Jasper, ontdekten 
in 2013 hoe mensen in Nepal natuurlijke zeep 
maakten van vruchtenschillen, en dachten: hier 
ligt een unieke kans! De kans om mensen te 
verblijden met een wonderschoon wasproduct 
en tegelijk de lokale boeren te steunen. Ben 
je op zoek naar een eco-, bio-, fairtrade- 
wasmiddel? Dan kan je jouw zoektocht hier 
staken. Wie Seepje ontdekt gaat namelijk 
helemaal overstag voor écht natuurlijk 
wassen. Want het wasmiddel van Seepje groeit 
gewoon aan de bomen, in Nepal en India. 
Vandaag maakt Seepje verschillende soorten 
wasmiddelen, allesreinigers en afwasmiddelen.

NATUURLIJK, EEN S(TR)EEPJE VOOR

Het zijn de schillen van de sapindus mukorisi-
vruchten die in een klein bolletje gedraaid 
worden en automatisch zeep afgeven als ze 
in aanraking komen met water. Daar zit de 
stof saponine, een natuurlijke vorm van zeep, 
voor alles tussen. Je wast je kleren met een 
hypoallergeen, natuurlijk wasmiddel … met 
een lekker geurtje, dankzij de toevoeging van 
biologische etherische olie. 

Ook de handzeep - pardon, handseep - is er 
eentje om je handen écht mee in onschuld te 
wassen: PH-huidneutraal, 100 % natuurlijk, 

vegan. Enige struikelblok: je moet kiezen 
tussen de twee heerlijke parfums, eucalyptus-
rozemarijn of lavendel-tonka.
En de verpakkingen? Die bestaan voor 97 % uit 
gerecycleerd plastic.

WAT EEN SOAP STORY!
 
Door consequent schillen te blijven kopen 
bij de Nepalese en Indiase boeren, krijgen 
de boeren niet enkel een faire prijs voor 
de schillen, maar verbeteren ook de leef- 
en werkomstandigheden. Betere lonen, 
meer gelijkheid en verbeteringen van de 
werkplaatsen. Dat beamen ook de happy 
workers in de sociale werkplaats in Nederland. 
De natuur tenslotte, profiteert ook mee, want 
eerlijke prijzen zijn een goede voedingsbodem 
voor duurzame landbouw die leefgebieden en 
de plaatselijke biodiversiteit respecteert. 
Seepje krijgt de wereld schoon, een schilletje 
met een keer.

Ontdek de producten van Seepje: 
oxfamwereldwinkels.be/producten

Changemakers

Fair sprak met de Duitse collega Franziska 
Humbert over de weg die Oxfam Germany 
tot nu toe aflegde om van zorgplicht een 
bijtende wet te maken. “Het gaat met vallen 
en opstaan”, getuigt Franziska, “Gelukkig 
hebben we de steun van tientallen grote 
bedrijven, onze vrijwilligers, activisten, 
bekende koppen én de Duitse Minister 
van Werkgelegenheid.” De aandacht van 
Angela Merkel hebben ze eveneens. “De tijd 
is er ook rijp voor”, vult Franziska aan. We 
bevinden ons duidelijk in een post-vrijwillig 
tijdperk als het op zorgplicht aankomt. Ook 
in België. Laat die wet er maar komen!

De voorgestelde Duitse Lieferkettengesetz 
- vertaling: ketenwet - is wat Franziska 
een ‘hybride wet’ noemt. “Onze ketenwet 
zou bedrijven verplichten om transparant 
te rapporteren over hun activiteiten 
en welke de consequenties op vlak 
van milieu en mensenrechten zijn, ook 
als die negatief zijn. Die verplichting 
is in principe al geïnstalleerd, maar 
gebeurt nog steeds op vrijwillige 
basis. Er hangt ook niets vast aan een 
eventuele inbreuk op mensenrechten of 
de milieuwetgeving. Die willekeur, dat 
moet een bindende wet elimineren. Ten 
tweede moet er bij overtredingen iets 
boven het hoofd hangen, zoals een boete 
die in het bijzonder voelbaar moet zijn 
wanneer het gaat over schending van de 
mensenrechten.”

STOF TOT NADENKEN

We kennen allemaal het trieste 
incident van Rana Plaza. Samen met de 
voedingsindustrie is de textielindustrie 

het meest berucht voor overtredingen. 
Helaas is Rana Plaza geen unicum. In 2012, 
stierven 258 mensen in een fabrieksbrand 
in Pakistan. De fabriek werd gebezigd 
door Duitse kledinggigant KiK, een notoire 
prijzenbreker. Een proces voor nalatigheid 
ving aan in 2018, werd strategisch 
langgerekt en uiteindelijk verworpen 
wegens verjaarde feiten. Helaas? Ja en 
neen. Franziska: “KiK is geschrokken van 
dit proces, van de mogelijke repercussies 
en de (negatieve) persaandacht. Ze zijn 
hierdoor tot inzicht gekomen. In die mate 
dat ze zich vandaag, 
anno 2020, achter 
onze claim scharen. 
Kik is één van de 
zestig bedrijven, 
samen met ook 
duurzaamheidsreus 
Tchibo en Rewe, een 
retail en toerisme 
coöperatieve, die 
onze strijd steunen.” 
Dat bewijst een 
bijkomend nut van 
zo’n wet: preventie. “Als er een stok achter 
de deur zit, zullen bedrijven toch tweemaal 
nadenken,” meent Franziska.

SCHAFFEN SIE DASS?

Talloze vrijwilligers, daadkrachtige 
activisten en ook bands zoals Die Toten 
Hosen zijn vlaggendragers van de Oxfam 
Germany-campagnes. “We kunnen steeds 
op hen rekenen. Om actie te voeren, 
petities te laten tekenen op concerten”, 
vertelt Franziska. Het is waardevol en 
noodzakelijk. Dat uitgerekend Angela 

Merkel nu druk zet op de zorgplicht 
wetgeving komt door het doortastend 
gelobby en ook omdat de tijd er rijp voor 
is. “Bij het opstellen van het laatste 
regeerakkoord werd vanuit sociaal-
democratische hoek gevochten om Human 
Rights Due Diligence (HRDD) opgenomen 
te krijgen in het nationaal actieplan 
voor Bedrijven en Mensenrechten. Dat 
is niet gelukt”, legt Franziska uit. “Maar, 
een ngo-coalitie slaagde er wél in een 
clausule te installeren: Duitse bedrijven 
met meer dan 500 werknemers zouden 

worden doorgelicht 
en minstens 50 %  
van hen moest de 
basiselementen 
van de HRDD in hun 
bedrijfsvoering 
geïntegreerd hebben. 
Zo niet, dan zou 
alsnog een wet 
ingevoerd worden. 
De resultaten van de 
doorlichting waren 
lamentabel. Amper 

17 tot 19 % bleek te voldoen. Bovendien 
weigerden veel bedrijven deel te nemen en 
daar was Merkel allerminst mee opgezet. 
Ze droeg de ministers van Economie en 
Werkgelegenheid nu op om de wetspunten 
op te stellen voor een zorgplichtwet. We 
weten binnenkort wat die geworden zijn …”

Lieferkettengesetz. 
Een tongbrekend 
en hopelijk ook 
baanbrekend 
initiatief.
Ook Oxfam Germany gaat voluit 
voor zorgplicht in de wetgeving.

Changemakers

Foto: Stéphane Lelarge/Initiative Lieferkettengesetz

Talloze vrijwilligers, 
daadkrachtige activisten 
en ook bands zoals 
Die Toten Hosen zijn 
vlaggendragers van 
de Oxfam Germany-
campagnes. 

Natuurlijk wassen maakt 
een wereld van (ver)schil

Door consequent schillen te 
blijven kopen bij de Nepalese 
en Indiase boeren, krijgen de 
boeren niet enkel een faire 
prijs voor de schillen, maar 
verbeteren ook de leef- en 
werkomstandigheden

Foto: Seepje 29 fair28 fair

Hoe loopt het 
samenwerkingsproject 
met de cacaoboeren in 

Ivoorkust?

Vorig jaar oktober 
lanceerden we de Bite to 
Fight (for a fair income)-

campagne. Voor de cacao 
van de coöperatie Canaan 

in Ivoorkust betalen we 
sindsdien een fors hogere 

prijs: een extra premie die de 
boeren vervolgens duurzaam 

investeren. Zo dichten we 
samen met hen de kloof tot 
aan een leefbaar inkomen. 

Daarom worden onder meer 
1) een consumptiefonds 

opgericht waarin de 
boeren zich verenigen 

om gezamenlijk 
basisconsumptiegoederen 

aan te kopen 2) gaan de 
boeren investeren in agro-

ecologie, zo komt er een 
kleine kippenboerderij 
die mest zal leveren en 

bijenkasten voor honing 
en een betere bevruchting 

van de cacaobloesems. 
3) Ook een investering in 
groenteproductie staat 

op de planning, met 
vrouwen aan het roer. 

4) En tenslotte wordt de 
coöperatie versterkt op 

het vlak van management, 
zodat de boeren de gerichte 
ondersteuning krijgen die ze 

zoeken.

Meer weten? 
Volg ons op de voet: 

oxfamwereldwinkels.be/
cacao

Bite to Fight, 
een update

Meer weten over onze vorderingen op 
Belgisch/Europees niveau? Houd onze 
website in het oog! 
oxfamwereldwinkels.be
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Een jaar om 
(nooit meer) te 
vergeten
‘Een feest is een samenkomst van een onbepaald aantal personen 
ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of een gedenkdag’. Zo 
luidt de definitie.  Maar hoe zit dat in tijden van Corona? Wat met het 
‘onbepaald aantal’ personen? Mogen het er vijf (‘bubbel’), of honderd 
(‘feestzaal binnen’) dan wel vierhonderd (‘activiteit in de buitenlucht’) 
zijn? Hebben we wel allemaal mondmaskers? En kunnen de we 1 meter 
sociale afstand garanderen? 

2020 was een scharniermoment. Corona rolde op ons af en 
transformeerde onze wereld. We bleven allemaal thuis. Jonge ouders 
deden dat samen met hun kinderen, zo’n zes maand lang zonder 
school. De onthaasting bracht creativiteit met zich mee, maar het 
sociaal gemis woog zwaar. Nog steeds.

De economische impact van deze sanitaire crisis wordt ook steeds 
duidelijker. De economisch sterke landen hebben een schuldniveau 
van 125 % ten opzichte van hun bruto binnenlands product. Om 
even te kaderen: dit is hoger dan in 1946, na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog. Sommige bedrijven maakten dan weer enorme winst. 
Online gigant Amazon zag zijn aandeel stijgen met 84 %: de rijkste 
man ter wereld werd nog een pak rijker. De meesten onder ons zagen 
hun inkomen echter dramatisch dalen: Oxfam schat dat door de 
sanitaire crisis meer dan een half miljard mensen wereldwijd onder de 
armoedegrens terecht zullen komen. 

En ook de Oxfam-confederatie zélf deelt in de klappen. 
Door de financiële impact van de coronacrisis moesten we 
ontwikkelingsprogramma’s in achttien landen sluiten. 1500 collega’s 
op het terrein zullen hun werk verliezen. 

Met de jaarwende in het vooruitzicht willen we het afgelopen jaar te 
slapen leggen, en vol goede moed ‘opnieuw’ beginnen. Heel eerlijk: 
dit is nu eens een nieuwjaar waar ik naar uitkijk. 2020 mag zo stilaan 
afsluiten. Het is welletjes geweest. Ik sta klaar, met toeters en bellen 
om het (gezonde) 2021 te omarmen. Laat de wederopbouw beginnen! 
Een dappere, nieuwe wereld. Het eengemaakte Oxfam België, en onze 
duizenden vrijwilligers, staan klaar om er een faire wereld van te 
maken. 

Ik wens jullie voorspoedige, faire feesten toe.

Eva
Directeur Oxfam België

     Laat de 
wederopbouw 

beginnen! 
Een dappere, 

nieuwe wereld. 

Advertentie

GENIET VAN VOLGENDE VOORDELEN:
- een duurzame investering met directe impact
- een belastingvermindering (onder bepaalde voorwaarden)

- een dividend (onder voorbehoud)

MEER INFORMATIE OP WWW.ALTERFIN.BE/WELKOM

Investeer in Alterfin aandelen
en maak mee het verschil voor  
3,8 miljoen kwetsbare families.

GEEF
MEER WAARDE
AAN JE GELD 

De coöperatieve vennootschap Alterfin investeert sinds 1994 in duurzame landbouw en microfinanciering in ontwikkelingslanden.    
Investeren in aandelen houdt bepaalde risico’s in: gedeeltelijk of volledig verlies van de investering, risico’s van kredieten aan organisaties in ontwikkelingslanden, 
uittredingsvoorwaarden (uittreden enkel mogelijk in eerste 6 maanden van het jaar voor particulieren / eerste 3 maanden van het jaar voor rechtspersonen), enz. Geen kosten of 
belastingen bij intreding of uittreding. De risico’s worden beschreven in de informatienota, beschikbaar op alterfin.be/nl/informatienota of op de hoofdzetel van Alterfin.
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ARGENTINIE
ARGENTINIE

 €19,95
€ 23,90

 €12,50
€ 14,75

 €16,95
€ 20,10

 €10,95
€ 12,95

Feestwijnen!

BIO Ecologica 
Brut Torrontes x 2 

lichtgouden
 kleur, citrustoets, 

floraal aroma

BIO RAZA 
Selection 

Malbec/Shiraz & 

Chardonnay
vol en 

harmonieus

CAMPESINO 
Carmenère 

kruidig en soepel 

Chardonnay 
droog en vol

KOOPMANSKLOOF
Pinotage 

harmonieus 
met koffietoets

Chenin blanc 
fris met 

intens aroma

CHILI

VEGAN

VEGAN

ZUID-AFRIKA

Promoties geldig in de Oxfam-Wereldwinkels en in de webshops vanaf 1/11 t.e.m. 31/12/2020 - zolang de voorraad strekt, niet cumuleerbaar met andere acties.

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Fair magazine, het magazine voor eerlijke handel 
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