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Oxfam-Wereldwinkels
& Oxfam Fair Trade
in 2013

1.

WIEwe?
zijn

Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de
internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten
in het Zuiden sterke eigen benen en draagt op die manier bij tot
duurzame ontwikkeling.
We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties
met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door
onze 235 Oxfam-Wereldwinkels, speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment
kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen we hoe het anders kan.
Achtduizend vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels,
smeden banden met andere organisaties en laten je ontdekken wat eerlijke handel betekent.
Oxfam-Wereldwinkels behoort tot de internationale confederatie Oxfam, een wereldwijde
ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede.
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Oxfam-Wereldwinkels behoort tot de internationale confederatie Oxfam, een wereldwijde
ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede.
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Eigen koers richting 2016
Beste lezer,
Is de wereldhandel er na meer dan 40 jaar wereldwinkels
eerlijker op geworden? Wat is vandaag de rol van Oxfam in
de strijd voor rechtvaardige wereldhandel? En hoe pakken
we die strijd het best aan? Het zijn fundamentele vragen
waarover we ons het afgelopen jaar het hoofd braken. Dit
denkproces, onder de noemer Objectief 2016, was de rode
draad doorheen 2013.
In september keurde onze Algemene Vergadering
een ambitieus toekomstplan goed. 8.000 vrijwilligers
schaarden zich achter een gezamenlijke visie, na een lang
traject van pittige discussies in lokale groepen, tot een
groot participatiecongres in juni. Een mooie illustratie van
onze werking als democratische vrijwilligersbeweging.
We timmeren nu verder aan de hervormingen waarmee
we in 2011 begonnen: meer afstemming tussen de lokale,
regionale en nationale niveaus van onze organisatie.
We streven naar meer samenwerking tussen groepen
onderling, maar ook tussen het nationaal secretariaat en
lokale beroepskrachten. Zo kunnen we de komende jaren
onze middelen efficiënter investeren in projecten waar
alle geledingen van onze organisatie baat bij hebben,
van de modernisering van onze winkels tot betere
ondersteuning van partners in het Zuiden.

Ook onze inhoudelijke koers is duidelijk. Fair trade wint
aan populariteit, maar het begrip raakt daardoor uitgehold.
Steeds meer grote spelers gieten een fair sausje over
hun grotendeels unfaire productie. In deze context waakt
Oxfam-Wereldwinkels over de essentie van eerlijke
handel: producentengroepen in het Zuiden een eerlijke
kans geven op de wereldmarkt. Beleidsmakers moeten
structurele problemen zoals machtsconcentratie en
handelsbelemmeringen aanpakken, zodat die markt écht
haar werk kan doen.
Sommige producentenorganisaties staan dankzij de
jarenlange ontwikkelingssteun van Oxfam-Wereldwinkels
sterk genoeg om op eigen benen verder te gaan. Anderen
hebben ons meer dan ooit nodig. In het Zuiden begeleiden
we verschillende partners dan ook bij hun eerste stappen
op de internationale markt.
En ook hier in België kunnen ze op ons rekenen. Met
World Fair Trade Day, in mei, zetten in totaal meer dan
200 winkels, scholen en bedrijven eerlijke handel in de
kijker. Op de Wereldwinkeldag in oktober bezochten meer
dan 42.000 klanten een wereldwinkel. Meer dan twintig
winkels kozen voor een frisse start met het nieuwe Oxfamwinkelconcept. Voor wie er nog aan mocht twijfelen:
eerlijke handel beweegt iets bij mensen. En dit is nog maar
een kleine greep uit het rijke aanbod activiteiten dat we je
presenteren in dit jaarverslag. Veel leesplezier.

Joris Rossie, gedelegeerd bestuurder
Dirk De Wilde, voorzitter

Joris Rossie
Dirk De Wilde

Producentengroepen
in het Zuiden
een eerlijke kans geven
op de wereldmarkt.
Dat is voor
Oxfam-Wereldwinkels
nog altijd de essentie van
eerlijke handel

3.

Een correcte prijs voor de boer?
Eerlijke handel gaat voor Oxfam-Wereldwinkels veel verder.
Onze visie in 6 punten.

1.

ldt

Werken aan rechtvaardige regels voor de wereldhandel. Oxfam-Wereldwinkels
pakt structurele problemen in de internationale handel aan, zoals machtsconcentratie
en handelsbarrières. Dat doen we door bewustmaking, vorming, publiekscampagnes en
beleidsbeïnvloeding.
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2.

Een bijdrage tot een menswaardig inkomen voor producenten in het Zuiden.
Producenten met wie Oxfam-Wereldwinkels samenwerkt, krijgen gegarandeerd een eerlijke
prijs voor hun product. Maar daarnaast ontvangen de coöperaties ook een fairtradepremie, die
bestemd is voor de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap.

3.

Aankoop met maximale transparantie. Oxfam koopt rechtstreeks voedingsproducten
aan van een veertigtal coöperaties. Soms gebeurt de aankoop via een tussenhandelaar
of verwerker die volgens de principes van eerlijke handel werkt, of een andere (Europese)
fairtradeorganisatie.

4.

Capaciteitsopbouw bij producenten. We werken samen met arme of achtergestelde
producenten in het Zuiden die zich organiseren om hun situatie te verbeteren. Oxfam helpt
deze producenten hun organisatie te versterken, zodat ze op termijn op eigen benen kunnen
staan.

5.

Respect voor mens en milieu. Eerlijke handel gaat hand in hand met duurzame
ecologische ontwikkeling en respect voor waardige arbeidsomstandigheden.

6.

Duurzaam partnerschap. Eerlijke handel gaat niet over één aankoopje. We bieden
producenten een structurele markttoegang en garanderen hen een samenwerking op lange
termijn.

4.

rechtvaardige regels

menswaardig inkomen

maximale transparantie

Capaciteitsopbouw
Respect

voor mens en milieu

Duurzaam

partnerschap

Werken aan rechtvaardige regels

Machtsconcentratie bij enkele grote spelers en
handelsbelemmeringen in het voordeel van rijke
economieën zorgen ervoor dat de markt niet altijd
zijn werk kan doen. Overheden moeten ingrijpen om
de internationale handel eerlijk te laten verlopen,
vindt Oxfam-Wereldwinkels. In België en Europa zet
Oxfam rechtvaardige handelsregels daarom hoger
op de agenda van beleidsmakers.
In 2013 brachten we onze politieke kijk op
eerlijke handel volop onder de aandacht. In het
onderzoeksdossier ‘Het Spel der Giganten’ maakten
we een grondige analyse van machtsconcentratie
in de wereldwijde handelsketens. Een kort
animatiefilmpje op www.allekaartenoptafel.be legt
de problematiek ook bondig uit voor een breder
publiek. In een casestudy over de wereldwijde
koffieketen maakten we deze analyse concreet,
met het voorbeeld van onze partners in Oost-Congo.

ANALYSE VAN
MACHTSCONCENTRATIE
Een kort animatiefilmpje op
www.allekaartenoptafel.be legt
de problematiek bondig uit.

Mild
FOTOS: Eric De

t

Rechtvaardige wereldhandel: dat is het uiteindelijke doel van Oxfam-Wereldwinkels.
Producenten in het Zuiden krijgen vandaag geen eerlijke kans op de internationale
markt. Oxfam wil dit onrecht de wereld uit, zodat producenten structureel kunnen
deelnemen aan de markt.
Aan tafel met experts
Tijdens een panelgesprek in het Vlaams Parlement
(mei 2013) namen enkele experten op het vlak
van wereldwijde voedselketens de visie van
Oxfam-Wereldwinkels onder de loep, waaronder
Olivier De Schutter (VN-Rapporteur voor het
Recht op Voedsel). Het publiek telde een 120-tal
mensen. Het panel bevestigde de urgentie van het
machtsconcentratiethema en moedigde Oxfam aan
om dit op de agenda te blijven zetten.
Ons politiek werk haalde in 2013 ook verschillende
keren de nationale pers, met onder meer twee
opiniestukken van diensthoofd politiek beleid,
jongeren- en Zuidwerking Arne Schollaert op
de website van Knack (mei en november), een
opiniestuk op de website deredactie.be (oktober) en
een interview in MO* Magazine naar aanleiding van
de Week van de Fair Trade (oktober).
Naast onze focus op machtsconcentratie en
handelsbarrières bleven we ook werken rond de
andere thema’s waarover we de voorbije jaren
expertise opbouwden. Net als andere organisaties
binnen de internationale Oxfam-koepel namen we
deel aan de acties voor een ernstig klimaatbeleid
tijdens de klimaattop in Warschau (november 2013).
We volgden de Europese politieke discussie op over
het biobrandstoffenbeleid van de Europese Unie,
net als het debat rond het gebruik van genetisch
gemanipuleerde organismen (ggo’s).

PANELGESPREK
VLAAMS PARLEMENT

Met:
• Olivier DE SCHUTTER
• Vera DUA
• Bill VORLEY
• Myriam VANDERSTICHELEN
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Duurzame samenwerking met partners
OXFAM-TOPPERS
De tien Oxfam-verkoopstoppers van 2013 (*)
1.
Dessertkoffie 250g
2.
Sinaasappelsap 1l
3.
Wijn sauvignon blanc 75cl
4.
Klein sinaasappelsap 20cl
5.
Wijn La Posada torrontés (bio) 75cl
6.
Wijn cabernet sauvignon 75cl
7.
BIO Decafkoffie 250g
8.
BIO Highlandkoffie 250g
9.
Dessertkoffie fijngemalen 1kg
10.
Noussines (chocoladebonbons) 280g
(*): OP BASIS VAN DE VERKOOPSCIJFERS IN DE OXFAMWERELDWINKELS

Oxfam-Wereldwinkels kiest voor een structurele samenwerking met haar partners.
In het Zuiden werken we samen met organisaties, niet met individuele producenten.
Door zich te organiseren, kunnen boeren risico’s delen, hun onderhandelingspositie
verbeteren en sterker wegen op het internationale handelsbeleid. Zo pakt Oxfam
problemen zoals machtsconcentratie en handelsbarrières bij de wortels aan.
Oxfam-Wereldwinkels weet uit ervaring dat handel
een krachtige hefboom is voor ontwikkeling.
Het grootste deel van de partners van OxfamWereldwinkels zijn dan ook handelspartners.
Oxfam koopt rechtstreeks aan bij een veertigtal
producentengroepen. De gegarandeerde afzetmarkt
van hun grondstoffen, de fairtradepremie en
voorfinanciering maken voor deze coöperaties
dagelijks het verschil.
Niet alleen biedt Oxfam haar handelspartners de
garantie op een extra afzetmarkt en een eerlijke
prijs. Deze producentenorganisaties krijgen ook een
fairtradepremie, die geïnvesteerd wordt in projecten
die de hele gemeenschap ten goede komen.

Daarnaast helpt Oxfam haar partners ook op weg via
voorfinanciering: voorafbetalingen op contracten
waarmee coöperaties de grondstoffen kunnen
opkopen bij hun boeren en deze onmiddellijk kunnen
betalen. In 2013 financierde Oxfam rechtstreeks
voor aan tien partners, voor een totaalbedrag van
905.000 euro. Negen andere partners van wie we
rechtstreeks kochten, kregen voorfinanciering via
alternatieve banken. Gemiddeld werd er voor een
periode van drie maanden voorgefinancierd, goed
voor 55 procent van de totale aankoopwaarde.

FAIRTRADEPREMIE VOOR DE BELANGRIJKSTE PRODUCTGROEPEN IN 2013:

Oxfam geeft haar
ontwikkelingspartners een
stevige duw in de rug, zodat ze op
termijn kunnen meespelen op de
internationale markt.

Suikerpartners: 18.000 euro premie
Koffiepartners: 180.500 euro premie

Wijnpartners: 75.000 euro premie

Sappartners: 47.600 euro premie

6.
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Producenten optillen naar de internationale markt
Verschillende partnerorganisaties van OxfamWereldwinkels slagen er (nog) niet in om aan
de hoge eisen van de internationale markt te
voldoen. Vaak missen ze de nodige middelen en
kennis om bijvoorbeeld fairtradecertificering te
behalen. Oxfam geeft deze ontwikkelingspartners
een stevige duw in de rug, zodat ze op termijn wél
kunnen meespelen op de internationale markt.
Zo helpt Oxfam-Wereldwinkels haar
ontwikkelingspartners hun interne capaciteit
te versterken en een stem op te eisen aan
internationale onderhandelingstafels. We
ondersteunen coöperaties door kennis te
delen over ketens, kwaliteit, certificering en

internationale prijsbepaling. Daarnaast stimuleren
we ook de diversificatie van teelten bij deze
partners, zodat ze minder afhankelijk zijn van één
grondstof.

Goud
voor malbec

Met subsidies voor ontwikkelingssamenwerking
biedt Oxfam-Wereldwinkels extra ondersteuning
aan verschillende producentengroepen,
in het bijzonder haar meest kwetsbare
partnerorganisaties. Een specifiek partnerfonds
steunt daarnaast uiteenlopende projecten bij
andere partnerorganisaties. Het fonds speelt in
op ernstige en onverwachte situaties en helpt
duurzame oplossingen te vinden voor structurele
problemen.

2013 was een geslaagd wijnjaar voor Oxfam-Wereldwinkels.
Onze wijnen vielen in de smaak van klanten én experts. Er
verschenen verschillende positieve recensies over onze wijnen
in de pers, onder meer in de Gazet Van Antwerpen en De Morgen
Magazine. Ook in de wijngids van Test-Aankoop (september
2013) kregen verschillende Oxfam-wijnen goede scores. En zelf
lanceerden we onze Oxfam-wijngids, die een overzicht geeft van
ons wijnassortiment en de achterliggende verhalen.
Eind juli mochten we in Londen naar de prijsuitreiking van de
Fairtrade Award 2013 van de prestigieuze International Wine
Challenge. Onze Argentijnse Reserva malbec van de coöperatie
La Riojana ging er met het goud aan de haal.

Palestina

Tunesië
Egypte
Haïti
Dom. Republiek
Mauritanië
Panama
Burkina Faso
Ivoorkust
Ghana

Cuba
Mexico
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Colombia

India
Benin
Kameroen

Ecuador

Congo
Peru

Ethiopië
Uganda
Tanzania
Malawi

Brazilië
Bolivië

37 landen in 1 winkel

Laos

Pakistan
Thailand

Sri Lanka

Filipijnen

In de Oxfam-Wereldwinkels vind je
producten van coöperaties
wereldwijd.

Madagascar

Paraguay
Zuid-Afrika

Chili

Argentinië
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2013 in het Zuiden
Hoe maakte Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade in 2013 het verschil in het Zuiden? Enkele voorbeelden.
Zuid-Afrika:

Afrika
Congo:

infrastructuur voor topkoffie
Koffiepartner Sopacdi uit de Congolese
Kivustreek investeerde de voorbije jaren,
met de steun van Oxfam, in wasstations
en droogtafels voor de verwerking van
koffiebessen tot groene koffie. Zo slaagden de
producenten er samen in om kwaliteitsvolle
koffie te exporteren, die bovendien een
hogere opbrengst heeft. Daarnaast krijgen de
producenten vorming in landbouwtechnieken
en werd er werk gemaakt van de
vernieuwing van de koffiestruiken.
Sinds eind januari 2014 ligt onze
Lake Kivukoffie ook als volledig
biologisch gecertificeerde koffie in de
wereldwinkels.

8.

onderwijs dankzij wijnbouw
Ivoorkust:

potentieel
ontwikkelen

In januari 2013
kwam Oxfam in contact met de Ivoriaanse
cacaocoöperatie Coopasa. De leden,
verspreid over 10 dorpen, verbouwen cacao
en koffie, maar ook andere gewassen die
ze op de lokale markt kunnen verhandelen.
De coöperatie heeft momenteel niet de
middelen om te investeren in het behalen
van fairtradecertificering. Op vraag van de
coöperatie besliste Oxfam-Wereldwinkels in
2013 om de groep de komende jaren financieel
te ondersteunen, meer specifiek op het
vlak van teelten voor de lokale markt en de
versterking van de organisatie binnen de
cacaoketen (onder meer door training op het
vlak van kwaliteitszorg en prijsbepaling).

Dankzij de fairtradepremie kan onze ZuidAfrikaanse wijnpartner Groot Eiland Farm
onder meer investeren in (basis)onderwijs
voor de gemeenschap, extra begeleiding
van leerlingen, een computerlokaal en
informaticalessen. In de toekomst
wil de organisatie de naschoolse
opvang verder uitbreiden, en het
gemeenschapslokaal verder uitbouwen
met sport- en spelinfrastructuur. Er
worden ook lunchpakketten voorzien
voor de leerlingen. “Je voelt een heel
positieve drive bij Groot Eiland Farm”,
aldus Pieter Cronje van uniWines, de
fairtradeorganisatie die het bestuur van
Groot Eiland Farm ter plaatse mee begeleidt.
“De verschillende gemeenschapsprojecten
geraken in een stroomversnelling en we
krijgen voor deze projecten ook steeds meer
steun van onze overzeese klanten. Heel
motiverend voor alle werkkrachten van Groot
Eiland Farm”.

Oeganda:

op zoek naar Europese klanten
Het partnerfonds trok extra middelen
uit voor de Oegandese koffiecoöperatie
Ankole. Op die manier geeft Oxfam-Wereldwinkels de partner
de mogelijkheid om in Europa klanten te prospecteren.
We zoeken verder naar financieringsbronnen om Ankole
fundamenteel te ondersteunen.

Ghana en Ivoorkust:

vrouwen versterken

In februari lanceerde Oxfam een internationale campagne gericht op
de tien grootste voedingsbedrijven. De ‘top 10’ van internationale
voedingsmiddelenbedrijven - die samen 1 miljard dollar per dag verdienen
- laten miljoenen mensen in ontwikkelingslanden in de steek, zo stelde het
Oxfam-rapport Behind the brands. Oxfam-Wereldwinkels leverde voor dit
dossier haar expertise aan over cacao en suiker. Drie chocoladebedrijven,
Mars, Mondelez en Nestlé, kregen specifieke aandacht. Oxfam vroeg hen
om dringend meer inspanningen te leveren om de rol van vrouwen in
de cacaoketen te verbeteren. Nog geen twee maanden later hapten de
drie bedrijven toe. “Tegen 2018 moet er een plan van aanpak zijn voor de
belangrijkste cacaolanden waarin we actief zijn”, reageerde Mondelez, het
grootste chocoladebedrijf ter wereld. Oxfam zal Mondelez en de andere
cacaoreuzen aan hun beloftes houden.

Oeganda:

afscheid van partners
Tijdens een gezamenlijke conferentie met onze
Afrikaanse partners in Kampala (Oeganda), eind
2013, namen we afscheid van verschillende
producentenorganisaties uit Ethiopië, Tanzania,
Oeganda en Ivoorkust die we in de periode
2011-2013 steunden met middelen voor
ontwikkelingssamenwerking.
Arne Schollaert,
hoofd politiek beleid en Zuidwerking, legt uit: “Na
het traject dat deze producentenorganisaties de
voorbije jaren doorliepen met de steun van Oxfam,
staan zij nu sterk genoeg om hun eigen weg te
gaan. We zullen natuurlijk nog wel producten van
hen blijven aankopen. De aanwezige organisaties
konden bij elkaar vaststellen dat de samenwerking
met Oxfam-Wereldwinkels zijn vruchten afwerpt.
Ze toonden dan ook veel begrip voor onze keuze
om de komende jaren de producentengroepen
met de grootste noden te ondersteunen, zoals de
Congolese coöperatie Muungano.”

9.
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Paraguay:

markttoegang vergroten
Suikerpartner Montillo (Paraguay)
bracht in 2013 haar biologische
rum op de markt, na een
voorbereidingstraject met de steun
van Oxfam-Wereldwinkels. Om de afzetmarkt voor
de rietsuiker en rum van Montillo te vergroten, zal
Oxfam-Wereldwinkels de coöperatie de komende
jaren verder ondersteunen, zodat ze zich kan
versterken en haar boeren op termijn structureel
diensten en kennis kan aanbieden.

Chili:

opboksen tegen groot kapitaal

10.

Wijncoöperaties in Zuid-Amerika vechten met de steun van Oxfam-Wereldwinkels
tegen concentratie van de productie bij enkele grote industriële spelers. Felipe
Zuñiga, directeur van onze Chileense wijnpartner Lomas de Cauquenes: “We
moeten steeds vaker opboksen tegen grote wijnbedrijven die onze streek
ontdekken. De bevolking krijgt weinig te zien van de winst die deze grote
bedrijven opstrijken, in tegenstelling tot de inkomsten van de leden van onze
coöperatie, die de lokale economie wél vooruithelpen. Door de nodige opleiding en vorming te
voorzien, willen we ook jongeren warm maken voor de coöperatie.” Oxfam koopt zowel een rode
Equality cabernet sauvignon als een witte Equality chardonnay van Lomas aan.

Nicaragua:

inkomsten diversifiëren
In samenwerking met Oxfam-Wereldwinkels Brugge kreeg
onze sesampartner Del Campo (Nicaragua) ondersteuning
bij het opzetten van een betere inkomensdiversificatie.

Dankzij een jarenlang
ontwikkelingstraject met de
steun van Oxfam-Wereldwinkels,
staan heel wat producenten in
het Zuiden vandaag op sterke
eigen benen.

ick Day
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Laos:

HET
PARTNERFONDS
VAN OXFAMWERELDWINKELS

kwaliteit verbeteren
Onze Laotiaanse partner Lao Farmers
Products krijgt van het partnerfonds
ondersteuning bij de renovatie van de
opslag- en verpakkingsruimtes (om aan
de voedselveiligheid- en kwaliteitseisen
te kunnen voldoen), en bij het proces van
biologische certificering. Zo verhogen
ze hun kansen om deel te nemen aan de
internationale markt.

Sri Lanka:

nieuwe afzetkanalen voor thee
Theeproducenten van de coöperaties
SOFA en MOPA in Sri Lanka, die via het
fairtradegecertificeerde bedrijfje Biofoods exporteren naar onder
meer Oxfam-Wereldwinkels, vonden dankzij onze samenwerking
nieuwe afzetkanalen: zo bracht het Belgische theebedrijf
Curiosithee een full leaf tea-variant van deze producenten op
de markt. Ann Vansteenkiste, thee-expert en bezielster van
Curiosithee: “De thee wordt op een biologische manier geteeld
en de planten groeien er in harmonie met de omringende natuur.
Geen uitgestrekte eentonige plantages, dus. De fabriekjes van
Biofoods zijn bovendien erg hygiënisch. Tijdens mijn bezoek had
de coöperatie niets te verbergen.”

Eerlijke handel helpt producenten om hun
organisatie te versterken, zodat ze op termijn op eigen kracht verder kunnen. Daarom onderhouden we handelsrelaties met
partners en bieden we ontwikkelingssteun
aan de zwakste organisaties. Het partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels kan beslissen extra middelen vrij te maken voor
bepaalde projecten bij haar partners in
het Zuiden: ondersteuning rond management, verduurzaming van productie- en
verwerkingsketen, kwaliteitsverbetering,
markttoegang,
organisatieversterking,
netwerking, enzovoort. Zo wil Oxfam-Wereldwinkels een tandje bijsteken bij producentenorganisaties die veel potentieel
hebben, maar hindernissen ondervinden
om mee te spelen op de internationale
markt.
11.

Beweging van winkels en groepen
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8.000 vrijwilligers geven dagelijks het beste van zichzelf, in 235 wereldwinkels
verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Samen vormen ze een brede beweging
voor eerlijke handel.

8.000

vrijwilligers

•

wereldwinkels

•

groepen met stemrecht

•

groepen zonder stemrecht

•

235
120
87

15

12.

Vrijwilligers krijgen de nodige inhoudelijke
en praktische vormingen aangeboden. In
2013 ging het om meer dan 30 nationale
vormingsactiviteiten. 2.101 vrijwilligers
namen doorheen het jaar deel aan een
vorming. Met de oprichting van een team
vrijwilligersmanagement en -communicatie
in 2013, koos het nationaal secretariaat
bovendien voor een sterkere ondersteuning
van vrijwilligers in de komende jaren.
Verschillende groepen krijgen vandaag al
professionele ondersteuning van lokale
beroepskrachten.

•

Samenwerking

regio’s

•

De duizenden vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkels werken niet op een
eiland, maar smeden actief banden met andere organisaties.

nationale vormingsactiviteiten

•

regionale trefdagen
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30

Uit onderzoek van de Brusselse universiteit
VUB bleek in 2013 dat de vrijwilligers van
Oxfam-Wereldwinkels zich sterk betrokken
voelen bij de werking van hun organisatie. Niet
verwonderlijk, want vrijwilligers vormen de
drijvende kracht achter de dagelijkse werking
van Oxfam-Wereldwinkels. Zij bepalen het
beleid van de organisatie.
De Algemene Vergadering (AV) is het centrale
bestuursorgaan van Oxfam-Wereldwinkels.
De AV telt 120 groepen met stemrecht (en 87
niet-stemgerechtigde groepen). Tijdens 15
regionale trefdagen ontmoetten de groepen
van de 22 regio’s elkaar en wisselden ze ‘good
practices’ uit.

Enkele cijfers:
• 164 groepen engageren zich in een samenwerkingsverband met 11.11.11.
• 53 groepen werken samen met een plaatselijke groep van Vredeseilanden.
• 162 groepen maken deel uit van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).
• 82 groepen werken samen met jeugdbewegingen.

nieuw winkelconcept:

omzet stijgt met

Objectief 2016:

Winkels in nieuw jasje
Steeds meer wereldwinkels kiezen voor
een frisse en herkenbare uitstraling
en investeren in het nieuwe Oxfamwinkelconcept. Oxfam-Wereldwinkels wil met
dit concept de winkelervaring van klanten
en andere bezoekers verbeteren, door het
productassortiment op een hedendaagse
manier te presenteren, maar ook door een
aantrekkelijk informatiecentrum over eerlijke
handel te zijn, gedragen door vrijwilligers.
Ook in 2013 kregen zeven winkels een
volledig nieuwe ‘look and feel’. Negentien
andere winkels integreerden het voorbije jaar
bepaalde elementen
van het moderne
concept in hun
inrichting.

Oxfam-Wereldw
inkel
Brasschaat

FOTOS: Eric De Mildt

werken aan een toekomstvisie
2013 was het jaar waarin OxfamWereldwinkels met de hele beweging een
gezamenlijke toekomstvisie uitwerkte:
Objectief 2016. De rode draden doorheen
dit plan zijn de ondersteuning van de
partnerorganisaties met de grootste
noden, sterke aandacht voor beleids- en
sensibiliseringswerk rond onrechtvaardige
structuren die aan de basis liggen van
oneerlijke handel, betere ondersteuning
van vrijwilligersgroepen en een optimale
samenwerking tussen alle geledingen van
Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade (lokaal,
regionaal en nationaal) om deze visie waar te
maken.
Objectief 2016 kwam tot stand dankzij de
actieve en kritische participatie van OxfamWereldwinkels-vrijwilligers in verschillende
werkgroepen en bestuursorganen, en op
een groot bewegingscongres in juni. Op de
Algemene Vergadering van september werd
Objectief 2016 uiteindelijk goedgekeurd. Deze
visietekst vormt de leidraad voor het beleid
van Oxfam-Wereldwinkels in de periode 20142016.

60%

“De return is enorm”
“Sinds de heropening krijgen we heel veel lof over onze winkel,
zowel van onze trouwe klanten als van de vele nieuwe klanten
die eindelijk de weg naar de wereldwinkel hebben gevonden”,
vertelt Magda Van Stevens, vrijwilliger in Oxfam-Wereldwinkel
Vilvoorde. “In ons gastenboek lezen we: mooie winkel, gezellig,
een interessant assortiment, mooi gepresenteerd... De meeste
klanten kunnen moeilijk geloven dat dit alleen vrijwilligerswerk is.
We hebben een gedurfde investering gedaan, maar de return is
enorm. De omzet in de nieuwe winkel is in vergelijking met dezelfde
maanden vorig jaar gemiddeld gestegen met 60 procent.”

13.

Oxfam buiten de winkelmuren

14.

Met een Wereldwinkel op School brengen leerlingen en
leerkrachten hun school in contact met eerlijke handel.
In totaal zijn er meer dan 200 Wereldwinkels op School,
die meer dan 80.000 leerlingen bereiken. In 2013 deden
74 nieuwe scholen een aanvraag om een Wereldwinkel
op School te starten. Ook het actiemodel Fair Trade@
School wint aan populariteit. In 2012 bereikten we 28.000
scholieren in 71 scholen, in 2013 ging het om 38.000
scholieren in 90 scholen.
Oxfam-Wereldwinkels blijft ook inzetten op een actieve
jongerenwerking. Ook in 2013 vond het jongerenweekend
Prikkel plaats, met 46 deelnemers tussen 16 en 26 jaar.
Op het programma stond een hele reeks workshops, van
inhoudelijke sessies tot allerlei concrete vormen van
engagement - van Oxfam for dummies over de Arabische
lente tot coöperatief bankieren.
70 Oxfam-jongeren namen in november de trein naar de
klimaattop in Warschau, om er samen met verschillende
andere organisaties (waaronder Oxfam-Solidariteit en
Oxfam Magasins du Monde) actie te voeren voor een
daadkrachtig internationaal klimaatbeleid.

FOTO: Eric De Mi
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Oxfam-Wereldwinkels is naast een winkelnetwerk ook een beweging die campagne voert en zo veel mogelijk organisaties, besturen,
scholen en jongeren warm maakt voor eerlijke handel. Ook in 2013
vond je Oxfam-Wereldwinkels-vrijwilligers buiten de winkelmuren.

FairTradeGemeente
FairTradeGemeente (FTG) is een gezamenlijk
project van Oxfam-Wereldwinkels, Max
Havelaar, 11.11.11 en Vredeseilanden. 114
vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkels zijn
als vertegenwoordiger van hun groep lid van
trekkersgroepen van FTG. Eind 2013 zijn in
Vlaanderen 210 gemeenten actief betrokken
in de campagne FairTradeGemeente.
Gemeenten engageren zich op deze manier
voor eerlijke handel: ze overtuigen scholen,

winkels, provinciale instellingen en lokale
landbouwers van het belang van fair trade en
lokale duurzame landbouw.
Op internationaal niveau zijn 24 landen actief
aan de slag met de campagne. Wereldwijd
tellen we meer dan 1.250 FairTradeTowns. In
totaal zijn zo’n 5.000 deelnemers betrokken
bij de campagne.

Fair Trade@Home
Het concept Fair Trade@Home is geïnspireerd door
de Tupperwareformule. Vrijwilligers van OxfamWereldwinkels laten mensen in een huiselijke
omgeving kennismaken met Oxfam-producten,
en de partners en verhalen achter die producten.
In 2013 vonden 155 Fair Trade@Home-activiteiten
plaats, goed voor een totaal van 2.617 deelnemers.

Zuidcafé

Fair Trade@Work
Tijdens de actie Fair Trade@Work in mei zetten
bedrijven eerlijke handel in de kijker op de werkvloer.
In 2013 namen 24.000 mensen deel aan de actie,
tijdens meer dan 100 activiteiten. Met de actie wil
Oxfam werkgevers overtuigen om eerlijke handel en
Oxfam-producten een vaste plaats te geven in hun
bedrijfsbeleid.

24.000 deelnemer

s!

Oxfam-Wereldwinkels organiseert ieder jaar talrijke lokale
en nationale debat- en infoavonden. Eén daarvan is de
reeks Zuidcafé: lezingen die viermaal per jaar georganiseerd
worden in cultureel centrum De Roma (Antwerpen), met als
doel mondiale thema’s toegankelijk te maken voor een zo
breed mogelijk publiek. Het Zuidcafé bereikt gemiddeld een
120-tal deelnemers per lezing.

Communicatie
Oxfam zet sterk in op communicatie met haar
vrijwilligers, klanten en het brede publiek.
Ons driemaandelijkse magazine FAIR is gratis
te verkrijgen in alle Oxfam-Wereldwinkels.
Het magazine wordt verspreid op een
oplage van meer dan 100.000 exemplaren,
en met eindejaar op een extra grote oplage
van 645.000. FAIR wordt door heel wat

vrijwilligersgroepen ook bus-aan-bus verdeeld.
In 2013 stelden we het magazineconcept verder
op punt.
Onze website www.oxfamwereldwinkels.be
trok in 2013 465.164 bezoekers aan, gemiddeld
21.651 per maand. We lanceerden in 2013 ook
een nieuwe website gericht op bedrijfsklanten,
www.oxfamfairtrade.be. Het Digizine, de digitale

nieuwsbrief van Oxfam-Wereldwinkels, had
eind december 20.000 abonnees. Ook Facebook
kreeg extra aandacht als communicatiekanaal
in 2013. In januari telde onze fanpagina 3.639
vind-ik-leuks, in december was dit aantal
gegroeid tot 6.826.
facebook.com/oxfamwereldwinkels
15.

1. Maart

Klinken op onze vrijwilligers
Ieder jaar zetten we in de Week van de
Vrijwilliger (eerste week van maart) onze 8.000
vrijwilligers in de bloemetjes. Daarnaast tonen
we ons in die week aan de buitenwereld als
een unieke vrijwilligersbeweging (in 2013
gebeurde dit door middel van een advertentieen affichecampagne). Op 9 maart konden
klanten in hun lokale wereldwinkel komen
klinken met de lievelingswijnen en -sappen
van de vrijwilligers
van OxfamWereldwinkels.

72.000 picknickers

42.000 potten choco

37.000 boterhammen

42.500 klanten

FOTO: Eric De Mildt

> 100 geschenkenbeurzen

16.

2. Mei

Picknicken met fair trade
In mei 2013 vierde Oxfam-Wereldwinkels
de jaarlijkse World Fair Trade Day. Met
fairtradepicknicks in heel Vlaanderen vroegen
we tijdens het weekend van 18 en 19 mei
aandacht voor eerlijke handel. In totaal
vonden meer dan 261 acties plaats: zowel
georganiseerd door de wereldwinkels zelf, als
acties op school (Fair Trade@School) en op de
werkvloer (Fair Trade@Work). Meer dan 72.000
mensen namen deel aan deze acties.
World Fair Trade Day was ook de gelegenheid
om onze actuele kijk op eerlijke handel te
benadrukken. We haalden verschillende
keren de nationale media (onder meer
het actualiteitsprogramma ‘Vandaag’ op
Radio 1 en vermelding van de acties op het
radionieuws van de VRT-zenders). Meer
dan 2.500 mensen bekeken het filmpje ‘Alle
kaarten op tafel’ dat we uitwerkten voor World
Fair Trade Day, over onze analyse van de
handelsproblematiek.

FOTO: Eric De Mildt

2013 in 5 campagnemomenten

3. Juni

de helft van onze producten
zijn BIOLOGISCH
gecertificeerd

Bio in de kijker
Naar aanleiding van de jaarlijkse Bioweek
in juni zetten we de hele maand ons
bio-voedingsassortiment in de kijker en
benadrukten we de logische combinatie van
bio en fair trade: de helft van alle Oxfamproducten zijn ook biologisch gecertificeerd.
Tijdens de maand juni konden klanten iedere
zaterdag komen genieten van bioproevertjes.
In totaal proefden 4.600 mensen van ons
bio-assortiment – gemiddeld 20 personen
per winkel iedere zaterdag. De biomaand
was een succes: onze winkels realiseerden
in het assortiment bioproducten een
omzetstijging van 36 procent ten opzichte van
de gemiddelde verkoopscijfers in de voorbije
vijf jaar.

ldt
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Oktober

37.000 boterhammen en 42.000 potten choco
Tijdens de Week van de Fair Trade (oktober)
trokken de vrijwilligers van OxfamWereldwinkels massaal de straat op om
boterhammen met Oxfam-choco uit te delen.
Met de actie moedigden we mensen aan te
kiezen voor eerlijke handel. Via communicatief
materiaal (onder andere folders) kregen
consumenten ook inhoudelijke achtergrond
mee over de problematiek.
122 groepen namen deel aan de actie en
deelden samen 37.000 boterhammen uit. Op de
Wereldwinkeldag (12 oktober) konden klanten,
net als in 2012, in alle Oxfam-Wereldwinkels

verkoop

een lege chocopot van eender welk merk ruilen voor
een volle pot Oxfam-choco. Meer dan 42.500 klanten
bezochten die dag een wereldwinkel en ruilden hun
chocopot in.
17.000 leerlingen in 52 scholen gingen tijdens de
scholenactie Smeer Ze creatief aan de slag met
eerlijke handel: ze smeerden chocosnorren, richtten
kleurrijke winkeltjes in en organiseerden eerlijke
ontbijten en lunches. Er verschenen meer dan 130
perspublicaties over onze acties tijdens de Week
van de Fair Trade (zowel lokaal als nationaal).

+10%

5. November & december

Oxfam Cadeaudagen
Met de Oxfam Cadeaudagen maken de lokale
groepen van Oxfam-Wereldwinkels mensen
ook tijdens de feestdagen bewust van de
wereldhandelsproblematiek, en bieden
ze hen een alternatief aan. Meer dan 100
Oxfam-Wereldwinkels organiseerden in
2013 een geschenkenbeurs of andere
activiteiten in het kader van de Oxfam
Cadeaudagen. De verkoop tijdens de
Cadeaudagen steeg met 10 procent
tegenover 2012.
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Overgangsjaar

Logistieke
duurzaamheid
Voor Oxfam-Wereldwinkels zijn eerlijke
handel en duurzame ontwikkeling
onlosmakelijk verbonden. Ook op
logistiek vlak brengen we die visie
dagelijks in de praktijk.

2013 was voor het nationaal secretariaat
van Oxfam-Wereldwinkels|Fair Trade een
overgangsjaar op het vlak van duurzaamheid.
We zetten stappen om het energieverbruik
verder te beperken en maakten werk van
meer duurzame mobiliteit door het leasen van
hybride bedrijfswagens. Daarnaast kochten
we nieuwe vrachtwagens aan die voldoen aan
de nieuwste Europese richtlijnen.
We troffen ook de voorbereidingen van
de verhuis van onze logistieke site
(voorzien voor medio 2014): van een lagere
magazijnstructuur gaan we naar een
hoogbouwmagazijn. Die verhuis moet zorgen
voor een compactere opslag en lagere
verwarmingskosten.

hybride

bedrijfswagens

Stroomverbruik
Het stroomverbruik kende voor zowel het
magazijn als voor het kantoorgebouw een
lichte stijging ten opzichte van het vorige
kalenderjaar. In het kantoorgebouw zijn
computers en verlichting de hoofdverbruikers
van indirecte energie. Ondertussen werd een
groot deel van het computerpark vervangen
door energiezuinige laptops.

18.

Waterverbruik
We gebruiken zowel aangekocht stadswater
als regenwater. Regenwater wordt onder
andere gebruikt voor het doorspoelen van de
toiletten. Het verbruik in het kantoorgebouw
is ongeveer gelijk aan dat van het voorgaande
jaar. Omdat er geen lange periodes van
droogte waren, konden we optimaal gebruik
maken van het regenwater. Ook in het
magazijn werd het waterverbruik het laatste
jaar sterk teruggedrongen.

Afval
Het kantoorafval wordt verbrand (restafval),
gerecycleerd (papier en karton, glas), of
gecomposteerd (GFT). De totale afvalproductie
op zowel het hoofdkantoor als in het magazijn
bleef ongeveer stabiel. Het verwijderen van
oude archieven had wel zijn impact op het
papier- en kartonafval van 2013.

Gas- en
brandstofverbruik
De winter van 2012-2013 was behoorlijk koud,
wat zijn gevolgen had voor het gasverbruik.
Zowel voor de kantoren als voor het magazijn
tekenden we daarom hogere verbruikscijfers
op. Het dieselverbruik van de vrachtwagens
lag in dezelfde orde als de voorbije jaren.

Verbruik kantoor
Oxfam-Wereldwinkels/Oxfam Fair Trade

Drankverpakkingen
Voor de verpakking van onze Oxfam-dranken
gebruiken we retourglas, glas voor eenmalig
gebruik, bag-in-box (wijn), brik of blik. In het
gamma van sappen in brik voor levering aan
supermarkten voorzagen we een fairtradealternatief. Onze frisdranken (bio-icetea,
biolimonade en biocola) worden om praktische
redenen in blik verpakt. We bekijken in
2014 op basis van duurzaamheidsstudies
van verpakkingsmaterialen welke andere
verpakkingsvormen we kunnen inzetten.

19.

Financiële resultaten

INKOMSTEN Oxfam-Wereldwinkels vzw

Oxfam-Wereldwinkels vzw:
positief eindresultaat
Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een
positief eindresultaat van €168.712. In 2013
werden 4% minder uitgaven gerealiseerd
dan oorspronkelijk begroot. De totale
personeelskost steeg licht ten opzichte van
2012 met €40.000, maar komt gevoelig
lager uit dan gebudgetteerd. Dit is
vooral het gevolg van de indexsprong
in januari. Het aantal onvoorziene
personeelsbewegingen bleef eerder
beperkt. De werkingskosten bleven
globaal 2,5% onder het budget.

Subsidies DGD (federale overheid)

€995.860

Andere subsidies (11.11.11,
provinciale subsidies, Sociaal-Cultureel Volwassenwerk, e.a.)

€666.797

Fairtradefee van Oxfam Fair Trade

€825.492

Marketingfees (Oxfam Fair Trade, Fair Trade Original,
Oxfam Magasins du Monde, nieuwe foodleveranciers)

€149.119

Andere inkomsten

€248.397

Andere bijdragen Oxfam Fair Trade

€185.000

TOTAAL INKOMSTEN 2013

€3.067.915

Totaal inkomsten 2012

€2.869.738

UITGAVEN Oxfam-Wereldwinkels vzw
Totaal personeelskosten
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€1.487.388

Totaal werkingsbudget DGD

€551.493

Totaal werkingsbudget niet-DGD

€860.322

TOTAAL UITGAVEN 2013

€2.899.203

Totaal uitgaven 2012

€2.800.701

OMZET Oxfam Fair Trade cvba

Oxfam Fair Trade cvba:
beste resultaat in 7 jaar
Het boekjaar 2013 wordt afgesloten op een omzet in
voedingsproducten en verkoop van grondstoffen aan derden
van €20.836.542, een kleine 2% meer dan de omzet van het
vorig boekjaar, en 1,5% minder dan het voorziene budget.
Het resultaat voor belasting en winstbestemming bedraagt
€226.764, ongeveer 5% van het eigen vermogen, en het beste
resultaat van de laatste 7 jaar.
Het overgedragen resultaat bedraagt €222.154. De verkoop
in het eigen netwerk (Oxfam-Wereldwinkels) zit terug in licht
stijgende lijn (1,7%), voor een belangrijk deel het gevolg van de
successen van het nieuwe winkelconcept en een succesvolle
maand december.

Oxfam-Wereldwinkels

€8.778.339

Grootverbruik Vlaanderen

€2.758.146

Grootverbruik Wallonië

€248.299

Externe klanten – retail

€2.564.022

Oxfam Magasins du Monde

€1.701.027

Verkopen Interco (stalen en sponsoring, e.a.)
Export EFTA-partners
Non-commercial klanten

€214.711
€2.357.064
€49.398

Export anderen

€1.015.813

Verkoop grondstoffen

€1.149.723

TOTAAL OMZET 2013

€20.836.542

Totaal omzet 2012

€20.499.641

KOSTEN Oxfam Fair Trade cvba
Kostenelementen allerlei
(clichékosten, analysekosten, accijnzen, verwerkers, e.a.)

-€15.190.571

Tegemoetkomingen
(fairtradefee, marketingbijdrage Oxfam-Wereldwinkels, e.a.)

-€1.122.993

Totaal personeelskosten

-€2.581.603

Totaal werkingsbudgetten

-€1.362.393

Operationeel resultaat
Totaal afschrijvingskosten per afdeling

€423.617
-€168.243

NETTO RESULTAAT 2013

€226.764

Netto resultaat 2012

-€71.665
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OXFAM-WERELDWINKELS/OXFAM FAIR TRADE WERD
IN 2013 ONDERSTEUND DOOR:
•
•
•
•
•
•

FOD Buitenlandse Zaken – DGD
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
BTC
Vlaamse Gemeenschap: Agentschap Sociaal Cultureel Werk
11.11.11.

CONTACT
Oxfam-Wereldwinkels vzw | Oxfam Fair Trade cvba
Ververijstraat 17
9000 Gent
09 218 88 99
info@oxfamwereldwinkels.be
www.oxfamwereldwinkels.be
verantw. uitg.: Joris Rossie, Ververijstraat 15 - B 9000 Gent +32(0)9-218 88 99 • ed. jun14 - 103
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