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O, die zomer
Niet te geloven! De zomer moet nog beginnen en we
hebben al meer warme dagen gehad dan er soms in een
hele zomer voorkomen! Als het voorseizoen zich ook
maar een beetje voortzet in de zomer, zullen er
behoorlijk veel mensen opuit kunnen om het eigen land
te ontdekken zonder in de nattigheid te belanden. Mooi
meegenomen voor al die mensen die nog een beetje de
hand op de knip willen houden en niet al te verre
reizen gaan maken. Mooi meegenomen voor onze
winkel, waarin we steeds meer de indruk krijgen dat de
allerslechtste tijd van de 'crisis' een beetje achter ons
ligt. Niet dat het nu rozengeur en maneschijn is, maar
voor de hoop op een betere toekomst lijken steeds
meer signalen te komen.
Laten we hopen op een mooie zomer in de winkel.
Iets over koffie
Het oudste product van Fair Trade Original, de koffie,
mag zich nog steeds in een goede omzet verheugen.
Langzamerhand zien we dat er meer vraag komt naar

koffiebonen. Dit omdat steeds meer
mensen van die mooie machines hebben
staan die veel weg hebben van wat
vroeger alleen in een goede koffiezaak of
tearoom aanwezig was. Fair Trade
Original, die vroeger alleen gemalen
espresso in het assortiment had en
koffiebonen voor de gewone molen,
levert inmiddels iets heel anders: de
arabica bonen (goud) per 250 gram zijn
vervangen door grotere verpakkingen van
Aroma 500 gram bonen: een ietsje
scherper van smaak. Daarnaast is er een
assortiment espressobonen gekomen.
Maar in de tussentijd hadden wij kennis
Illimani (dode) vulkaan
gemaakt met het assortiment van
Illimani. Een 'kleine' importeur met fantastisch goede espressokoffie uit Bolivia. Dat het officieel

geen 'Fair Trade' heet, komt omdat de importeur zo'n kleine omzet heeft dat de controle of het
echt 'eerlijke handel' is, in zijn geval zo duur is dat de koffie er nog duurder van gaat worden.
Illimani koffie kan in prijs moeiteloos concurreren met de beste espresso van de hoogst
aangeschreven merken, terwijl de prijs (die wel hoger is dan die van de Fair Trade Original
espresso), aanzienlijk lager is dan van de gerenommeerde topmerken, maar de kwaliteit er zich
uitstekend mee kan meten, zo niet beter is. Jammer voor al die koffiebars die niet bij ons kopen!
Maar de omzet van deze koffie in de winkel gaat steeds sneller lopen. Bewijs dat steeds meer
consumenten de extra kwaliteit van Illimani gaan ontdekken.
Honing
Het zal zijn opgevallen: naast de potten vloeibare- en vaste honing, hebben we nu ook (uiteraard
vloeibare) honing in knijpflesjes. Honing is en blijft een bijzonder populair product. Het is lekker,
geeft energie en helpt bijvoorbeeld bij een zere keel. In Europa eten we veel meer honing dan hier
wordt gemaakt. Daarom is het fijn dat ook elders de bijen zo actief bezig zijn….
De eerlijk ingekochte tropische honing van Fair Trade Original is er nu ook
zonder knoeien. Met een paar fijne kneepjes in de knijpfles versier je zo je
pannenkoek, toetjes en baksels. En met het grootste gemak zit er een
toefje honing in je thee of op je muesli. Verrukkelijk en zonder
plakvingers. De honing komt van kleine bijenhouders in Chili en Guatemala.
In het begin was honing voor hen een aanvulling op hun inkomsten uit
landbouw, zoals koffie en bananen. Maar inmiddels zijn ze zo goed in hun
vak dat ze van hun honinginkomsten hun gezin kunnen onderhouden.
De honing-coöperatie Apicoop in Chili zorgt dat de aangesloten imkers
blijven bij-leren: over het houden van bijen én over de productie van
honing van de hoogste kwaliteit. De fairtrade ontwikkelingspremie maakt
deze investering in kennis mogelijk. En ook hun collega’s van Copiasuro in
Guatemala hebben zich ontwikkeld tot ware honingspecialisten met
uitstekende papieren op het gebied van voedselveiligheid. Hun
professionele aanpak heeft geleid tot een flinke stijging van hun export. Ze
zijn zelfs uitgeroepen tot de beste exporteur van Guatemala. Met deze
prijs streefde deze coöperatie van kleine imkers vele gespecialiseerde exportbedrijven voorbij.
De knijpflessen staan nu op het schap tussen de andere fairtrade levensmiddelen van de
Wereldwinkel: een regelrechte uitnodiging voor iedereen die van honing houdt.
Tony's Chocolonely
Een half jaar gelden voor het laatst in ons nieuws. Inmiddels
is bekend dat de reep 'Puur Meringue Kers' het vorige jaar
als tijdelijke chocoladereep het best heeft gescoord en dus
nu jaarrond wordt geproduceerd. Daarnaast is een 'Melk
Coffee Crunch' verkrijgbaar, waarin snippers koffieboon in
de chocolade zitten. Deze zogenaamde 'limited editions'
worden niet aan alle winkels geleverd, maar juist aan de
kleinere, zoals de onze. Hiermee kunnen we ons dus
onderscheiden door een specialer assortiment voor de klant
met smaak.
Uit de eigen winkel
Sinds een tijdje hebben we binnen de groep vrijwilligers een werkgroepje onder de naam
'Productengroep'. Die gaat de komende tijd alle producten die we in de winkel hebben,
inventariseren en er een beschrijving van maken, die in een map terechtkomt. Zo'n map heeft dan
een speciale naam: 'naslagwerk'.
Want niet alle medewerkers zien in één oogopslag of een product uit Zuid-Afrika dan wel Bolivia of
misschien India komt. Vroeger leverde vooral Fair Trade Original er informatiebriefjes bij, zodat
ook de achtergrond van een product kon worden begrepen, maar dit is allang geschiedenis.
En nu gaat dus onze eigen productengroep dit weer oppakken.

Verder is het de bedoeling om van tijd tot tijd speciale projecten of productgroepen eens naar
voren te halen binnen de winkel. Misschien allemaal nog een beetje vaag, maar we wachten het
rustig af.
Op 19 juni is de eerste trainingsavond gehouden. Nee, we doen niet aan conditietrainen, maar om
de kassa voldoende onder de knie te krijgen. Omdat we de laatste maanden meer nieuwe
medewerkers hebben gekregen, is een extra instructie-uurtje niet weg. Naar werd gezegd was het
erg gezellig en ook erg leerzaam. En is er besloten deze unieke combinatie van gezelligheid en een
leerzaam avondje nog een paar keer te organiseren. Op 3 juli kan een groepje trainen om 19:00 uur
en een groepje om 20:00 uur. Graag even opgeven bij Evalien, dan weet ze ook voor hoeveel
mensen ze de deur moet openhouden.
Tenslotte
Met de zomer voor de deur komen ook de
vakanties. Mensen die naar Texel komen en
onze winkel komen bewonderen. Vast en zeker
ook mensen van andere wereldwinkels, die
wat van de onze vinden. Daarvoor is een paar
jaar geleden een schrift gemaakt, waar
mensen hun reacties mogen neerschrijven.
Aarzel niet, druk het mensen met een mening
onder de neus. Mooi voor later.
Maar met de vakantie in zicht beginnen ook
onze medewerkers te kijken of ze er even
tussenuit kunnen. In sommige jaren was het
dan ook moeilijk om de ´bemensing´ in de
zomer op peil te houden. Maar dit jaar, met
de instroom van veel nieuwe medewerkers,
lijkt de continuïteit goed gewaarborgd.
Iedereen een fijne zomer gewenst, veel
klandizie en af en toe wat standweer...

