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Fair Trade Watte? 

 

De werkgroep Fair Trade Gemeente daagt de Jeugdbewegingen uit om komende zomer een Fair Trade 

Kamp te organiseren. Wat houdt dit in? Een Fair Trade kamp is een kamp waarbij er speciale aandacht 

uitgaat naar duurzaamheid, lokale handel en eerlijke handel. Door middel van kleine ingrepen in een 

kampgebeuren, kunnen de verschillende verenigingen hun kamp zodanig organiseren dat het een 

duurzaam kamp is. 

 

  Hoe gaat het in zijn werk?  

De werkgroep Fair Trade Gemeente heeft een lijst opgemaakt met een aantal ideeën voor op kamp. Een 

verslag of mailtje van de kookploeg en sensibilisatie-actie/spel/moment voor de leden is voldoende. Dit 

zorgt voor een minder administratieve last voor de jeugdvereniging.  

 Voordeel voor de vereniging? 

 

De werkgroep Fair Trade Gemeente schenkt een bedrag van 35 euro voor een duurzame aankoop. 

Deze aankoop wordt terugbetaald, na een goedkeuring van de aankoop. Na de aankoop bezorgt de 

jeugdvereniging een aankoopbewijs. 

 

Lijst met ideeën 

 

Ideeën/acties 

Jeugdbewegingen gaan met de fiets op kamp.  Indien de afstand te ver is, wordt gekozen voor het 

openbaar vervoer. 

De jeugdbewegingen kopen groenten en fruit aan bij de lokale landbouwer. Er wordt voorrang gegeven 

aan seizoensgebonden fruit en groenten.  Seizoensgebonden groenten hebben immers minder energie 

nodig voor productie en bewaring. Vaak zijn deze groenten ook goedkoper.  

In de kampkeuken en voor het onderhoud worden milieuvriendelijke  onderhoudsproducten  gebruikt.   



 

De kinderen helpen mee aan de bereiden van verse producten: vb groenten snijden,  zelf iets koken 

waarbij verschillende basisproducten gebruikt worden,…  

Het is immers belangrijk dat kinderen leren zien dat onze voeding bestaat uit basisproducten.  

Bijvoorbeeld pudding, fruitsla, chocomelk,.., kan je afgewerkt kopen in de winkel, maar je kan het 

evengoed zelf maken met verschillende basisproducten. Dit is eveneens minder milieubelastend (minder 

verpakking).   

De jeugdbewegingen vermijden afval:  dit kan bijvoorbeeld zijn: kiezen voor minder verpakte producten 

of verpakking die afbreekbaar is, geen individueel verpakte vieruurtjes. 

Laat de kinderen bij daguitstappen eigen brooddozen en drinkbussen gebruiken in plaats van plastieken 

zakjes, aluminiumfolio en brikjes. Denk eraan om dit op de bagagelijst te zetten bij het vertrek op kamp.  

Afval van groenten en fruit, etensresten gescheiden houden en natuurlijk laten composteren. Ook ander 

afval wordt gesorteerd. Er wordt een manier gezocht om het keukenafval te verwerken: het aanwezige 

compostvat gebruiken of een alternatief. 

De Jeugdbeweging neemt kippen mee op kamp om het GFT-afval te verwerken. 

Speel 1 ecologisch spel, spel rond duurzaamheid, fair trade met een leeftijdsgroep, quiz met de leden. 

U kan inspiratie vinden via www.oxfam.be en www.fairtradegemeenten.be (zie deel ‘scholen’) 

Geef uitleg over de acties aan de kinderen, dit kan bijvoorbeeld via een zelfgemaakte poster waarop de 

acties vermeld staan met een duiding voor de kinderen.  

De vermelding van het ‘Fair trade kamp’ op de brieven naar de ouders en/of in het ledenboekje achteraf 

is een goeie vorm van informatie verstrekken.  Vermeld hier ook welke acties de vereniging kiest. 

De vereniging kiest voor een aantal fair trade producten: koffie, cacao, suiker,…  Dit kan bovendien een 

aanleiding zijn om met de kinderen te spreken over Fair Trade. 

Indien de kampplaats dit toelaat, kan kraantjeswater gedronken worden. Indien niet, kiest de vereniging 

voor grote verpakkingen. 

Duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect: de mogelijkheid bestaat om in sociale werkplaatsen 

producten aan te schaffen: confituur, fruitsiropen, ..  

Andere: de vereniging kan nog zelf voorstellen doen. De werkgroep Fair Trade gemeente kiest hoeveel 

punten de zelfgekozen acties krijgen. Geef dit voor het kamp  door aan de jeugddienst zodat jullie 

kunnen rekening met het aantal verkregen punten.  

 

http://www.oxfam.be/
http://www.fairtradegemeenten.be/

