Wat doen we?
Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling.
Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke
kans op de wereldmarkt.
Daardoor leven ze vaak in armoede.
Oxfam-Wereldwinkels wil dit onrecht bestrijden.

Door aan te tonen wat er vandaag misloopt in de wereldhandel maken we het brede publiek bewust van het onrecht dat
miljoenen boeren in het Zuiden treft. We zijn er van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen eisen dat dit model verandert en
beleidsmakers niet anders kunnen dan ingrijpen. Oxfam-Wereldwinkels vervult deze maatschappelijke rol op een unieke manier.
De organisatie ontwikkelt zélf producten van eerlijke handel en biedt de consument op die manier een concreet alternatief.
Die producten vind je onder meer in meer dan 200 Oxfam-Wereldwinkels. Zo ook sinds 1997 in Boortmeerbeek.
Zo tonen we aan dat een eerlijk en duurzaam handelsmodel economisch rendabel kan zijn, zonder dat de consument zijn
levensstijl moet aanpassen. En dat eerlijke productie en handel bovendien ontwikkeling brengen in het Zuiden.
Op die manier slaat Oxfam-Wereldwinkels twee vliegen in één klap. Ze betaalt een prijs die de producenten een perspectief op
ontwikkeling biedt, en geeft de achtergestelde producenten de mogelijkheid om zelf te kiezen aan wie ze hun producten verkopen.
Daardoor vergroot de onderhandelingsmacht van kleine producenten: ze krijgen een sterkere positie in de handelsrelaties.
Oxfam Wereldwinkel Boortmeerbeek zou niet bestaan zonder de inzet van een
twintigtal vrijwilligers. Zij organiseren de werking van de winkel in Boortmeerbeek,
ondersteund door het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels.
De vrijwilligers bemannen de winkel, voeren sensibiliserings-campagne, organiseren
ontbijten en cadeaubeurzen, bussen magazines: Iedereen kan wel iets doen in een
Oxfam-Wereldwinkel.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise,
mening en ervaring.
Bovendien kunnen de vrijwilligers zélf mee de koers bepalen van de hele organisatie,
in overlegstructuren in regio- en nationale vergaderingen en commissies. Oxfam
Wereldwinkel Boortmeerbeek is immers een zelfstandige vereniging zonder
winstoogmerk, die erkend is door de nationale beweging. Onze winkel heeft stemrecht
in de Algemene Vergadering van Oxfam Wereldwinkels nationaal.
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