
 

Handleiding Jouw Fairtrade Fotomoment #FairSelfie 

Van 1 mei tot en met 10 mei 2014 roept Fairtrade Gemeente zoveel mogelijk mensen op om een 
fairtrade foto van zichzelf te maken: een FairSelfie. De Fairtrade Gemeente (in wording) die de 
meeste FairSelfies laat maken maakt kans op een gepersonaliseerd promotiepakket voor de eigen 
fairtrade campagne ter waarde van € 1.000,-. In deze handleiding geven we meer informatie over de 
actie en hoe jij mee kunt doen.  
 
Waarom de actie? 
Veel Fairtrade Gemeenten vinden het leuk om op World Fair Trade Day in hun eigen gemeente een 
actie te organiseren. Toch vragen Fairtrade Gemeenten ook naar een middel wat hun campagne 
verbindt met al die andere Fairtrade Gemeenten in Nederland. Daarbij hebben de meeste 
werkgroepen weinig tijd. Daarom komt het landelijke campagneteam met een simpele actie die 
weinig tijd kost. En, je kunt het makkelijk combineren met een activiteit die je al wilde organiseren. 

Waarom #FairSelfie? 
Selfie is een foto die je van jezelf hebt gemaakt. Met je telefoon, of bijvoorbeeld met een digitale 
camera. Selfie is hèt woord van afgelopen jaar. Niet voor niets. Internet, Facebook, Twitter en 
Instagram staan bol van selfies. Een selfie van een aantal hollywoodsterren werd vorige maand in 
minder dan één uur meer dan 1,5 miljoen keer doorgestuurd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
was het een hit om een ‘stemfie’ te maken (een foto van jezelf in het stemhokje). Zelfs de journaals 
en actualiteitenprogramma’s berichtten over ‘stemfies’. Fairtrade Gemeente haakt in op deze hype 
met de actie #FairSelfie. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in een 
korte tijd horen over fairtrade.  
 
Wat is de actie? 
We stimuleren zoveel mogelijk mensen om van 1 mei tot en met 10 mei een of meerdere foto’s van 
zichzelf te maken met fairtrade producten, op een unieke fairtrade locatie of met een fairtrade 
ambassadeur. Zo´n foto noemen we een ´FairSelfie´. We vragen iedereen om hun ´fairselfie´ te 
verspreiden via Twitter, Facebook, Instagram en andere sociale netwerken. Wanneer er genoeg 
mensen meedoen, en er aansprekende foto´s worden doorgestuurd is de kans groot dat nog meer 
mensen mee gaan doen. Ben je niet actief op deze online netwerken? Zet dan een fotowedstrijd op 
met een lokale krant. Zo kan je nog steeds leuke foto’s verzamelen en meedoen aan de landelijke 
actie. 
 
Het prijzenpakket 
De gemeente met de meeste FairSelfies wint een gepersonaliseerd promotiematerialen pakket t.w.v. 
€ 1.000,- met onder andere een gepersonaliseerde banier, fairtrade pakken, een campagnevlag en  
chocolade. Op 16 mei maken we tijdens het diner van de landelijke inspiratiebijeenkomst de winnaar 
van deze actie bekend. 

WERELD
FAIRTRADE DAG
IN GOUDA

Zaterdag 10 mei 2014 is het World Fair Trade Day. Dé internationale dag voor Fairtrade. Over heel de 
wereld zijn er acties om aandacht te vragen voor eerlijke handel. Ook in Nederland gebeurt er een 
heleboel. Eén van de landelijke acties is jouw Fairtrade Fotomoment,  de “FairSelfie”. 
Verspreidt deze foto als #fairselfie zoveel mogelijk via de social-media netwerken, zodat Fairtrade 
Gouda een hit wordt op internet!
Gouda, als echte Fairtrade Gemeente, blijft niet achter. U kunt die dag genieten van een Fairtrade 
wandeling door historisch Gouda onder leiding van een gids! Onderweg bezoekt u verschillende 
Fairtrade horeca deelnemers, die u laten proeven van heerlijke én eerlijke hapjes en drankjes. 
Bovendien vertellen de deelnemende bedrijven iets over hun zaak en passie voor Fairtrade. 
Op de andere kant van deze flyer treft u de route aan.

De start is om 14.00 uur bij het restaurant Bangkok City op de Lange Tiendeweg 57. Daar wordt begonnen 
met een kleine proeverij van Fairtrade wijnen, geserveerd door Drankenservice Gouda. De wandeling 
begint om 14.30 uur en duurt ongeveer tot 18.00 uur. Onderweg doet u ook nog mee aan een 
puzzelwedstrijd: zie daarvoor ook de andere zijde van deze flyer. Onder de goede oplossers wordt aan 
het einde van de tocht een dinerbon verloot, goed voor een driegangen Fairtrade diner bij Bangkok City 
of Heinde & Ver. Beide restaurants hebben op 10 mei een speciaal Fairtrade menu in de aanbieding. 

Aanmelden voor deze tocht is noodzakelijk:  dat kan per mail naar info@fairtradegemeentegouda.nl  
Deelname is geheel gratis: de fairtrade hapjes en drankjes onderweg worden u aangeboden door onze Goudse horeca!

MUSEUMHAVEN GOUDA

CAFÉ
Drankenservice Gouda



NAAM:

PUZZELWOORD:

FAIRTRADE ROUTE PUZZEL
Doe mee met de Fairtrade route-puzzel en win een dinerbon voor een 
driegangen Fairtrade maaltijd bij Bangkok City of Heinde&Ver. Bij elke 
horeca-stop krijgt u één of twee letters. Samen vormen die letters een 
woord. De dinerbon wordt verloot onder de wandelaars die het juiste 
woord hebben ingevuld!

FAIRTRADE WANDELING 10 MEI 2014
Verzamelen bij Bangkok City 14.00 uur Fairtrade wijn proeven verzorgd door 
  Drankenservice Gouda en
  Bangkok City serveert gebakken banaan
Start wandeling (met gids)  14.30 uur Flyer met route van de wandeling uitreiken
Tearoom Herfst 14.35 uur Verhaal over bedrijf en gebruik fairtrade producten
Koffiefabriek 15.00 uur idem + klein hapje c.q. drankje uiteraard fairtrade
Museumhavencafé Het IJsselhuys 15.30 uur Verhaal over  het Schipperswachtlokaal en 
  Museumhaven
Wereldwinkel 16.15 uur Kruidenthee en chocolade-ananas
Heinde en Ver 17.00 uur Fairtrade drankje
Kruim (Chocoladefabriek) 17.30 uur Bekendmaken winnaar puzzelwoord +
Einde Fairtrade wandeling 18.00 uur Uitreiking dinerbon winnaar puzzelwoord

Aanmelden via info@fairtradegemeentegouda.nl voor donderdag 8 mei 2014


