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De geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen 1969-2009
UNCTAD-winkels
Het idee van Werelwinkels is ontstaan naar aanleiding van de UNCTAD-conferentie in 1968 waarop de
ontwikkelingslanden georganiseerd van zich deden spreken (United Nations Conference on Trade and
Development). De derdewereldlanden probeerden tijdens deze conferentie tevergeefs gunstiger
handelsvoorwaarden te creëren. Het mislukken van deze opzet bracht de journalist Dick Scherpenzeel op het
idee om UNCTAD-shops of Derde Wereldwinkels op te richten, waar vrijwilligers de producten konden
verkopen die door de hoge westerse tolmuren geweerd werden. Tegelijkertijd lieten Rietsuikergroepen door de
verkoop van rietsuiker zien hoe de wereldhandel functioneert en hoe de rijke landen stelselmatig hoge
invoerbelastingen op producten uit ontwikkelingslanden leggen (op suiker was dat toen 50 cent per kilo).

Johan Derks,
initiatiefnemer
in 1969

De eerste winkel: 1969-1972
De oprichting van zo’n Wereldwinkel – de eerste in Nederland - in Breukelen is vooral het
persoonlijk initiatief van Johan Derks. Hij kwam op dit idee na een verblijf van twee jaar in
Oeganda, waar hij als leraar op een middelbare school werkzaam was. Zijn belangstelling voor
ontwikkelingslanden dateerde al uit zijn studententijd waarin hij actief was in verenigingen die
zich met de problematiek van ontwikkelingslanden bezighielden. Dat waren meestal
katholieke verenigingen. De heer Derks had geen deel uitgemaakt van de rietsuikergroepen
maar had er wel affiniteit mee en kende ook een aantal leden van die groepen. Pastor Paul
Brenninkmeijer sloot zich bij het initiatief van Derks aan evenals John en Liesbeth Zuidgeest,
beiden werkzaam bij de Wereldomroep. Een werkgroep Wereldwinkel was ontstaan.

De productenverkoop begon aanvankelijk vanuit de
woonkamer van Derks (aan het Zandpad nr. 83):
rietsuiker en kunstnijverheidsproducten ingekocht bij
SOS-Wereldhandel, de latere Fair Trade Organisatie.
SOS-Wereldhandel is in 1980 voortgekomen uit de in
1959 opgerichte Stichting Komitee SOS (Steun voor
Onderontwikkelings Streken). De klanten waren
voornamelijk toeristen; de verkoop was dan ook het
grootst tijdens de zomermaanden. Toen er vanuit
Breukelen zelf klandizie kwam, keek men uit naar een
winkelpand. Johan Derks meldde op 30 maart 2009 nog
in een e-mail: ‘dat hij weleens bij Boekhandel Van
Kralingen een tafeltje mocht vullen met
Kunstnijverheid en dat in de winkel mocht verkopen.’
Dat pandje werd gevonden en de katholieke
jongerengroep onder leiding van Martin Streng knapte
het pandje op. In 1969 werd zo de eerste Wereldwinkel
van Nederland geopend in het centrum van Breukelen.
Het adres was Brugstraat 21. ‘De Vaderlander’ - de
plaatselijke krant – beschreef op 20 augustus 1969 ‘Dat
is een niet-commerciële winkel, waarin volkskunstproducten uit Zuid-Amerikaanse en Aziatische
ontwikkelingslanden zullen worden verkocht. De
opbrengst komt ten goede aan het ontwikkelingswerk.’
Derks had voor ogen een keten van
Wereldwinkelwinkels in Nederland, waar een
rechtvaardige prijs voor producten werd betaald. Dat
zou ontwikkelingslanden de kans geven een eigen
economie op te bouwen.

Zandpad 83,
Eerste verkooplocatie

Journalist John Zuidgeest schreef op, 23 augustus 1969 in Het Vaderland: ‘Idealisme en snuisterijen in
pasgeopende Wereldwinkel.’ De lead van het artikel begint met: ‘Breukelen, klein en schilderachtig gelegen aan
de Vecht, heeft een Wereldwinkel, als eerste in Nederland. Een wat weidse naam voor een klein en oud pand in
een smal straatje. In deze Wereldwinkel een uitstalling van kunstnijverheidsproducten uit landen als de
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Filippijnen, Haïti, Mexico, Venezuela, Oeganda, enz’ In het artikel komt Johan Derks aan het woord: ‘Het is
eigenlijk een experiment. Ik wil wel eens zien in hoeverre er in Nederland belangstelling is voor producten uit de
ontwikkelingslanden. En dat is eerlijk gezegd niet tegengevallen. Eén zo’n winkel zet natuurlijk nauwelijks
zoden aan de dijk. Het is dan ook mijn bedoeling om meer van dit soort winkels te creëren. Daarvoor heb ik dan
wel de medewerking nodig van de autoriteiten, dat wil zeggen van de diverse gemeentebesturen. Van de
gemeente Breukelen heb ik dit pand, waarin ik nu zit, gratis in bruikleen gekregen. Totdat het afgebroken wordt.’
Even verderop zegt Derks: ‘Een aantal van die winkels zou al leuk zijn. Maar waar ik eigenlijk naar streef is een
soort handelscentrum. Maar dat is nog verre
toekomstmuziek.’
Het Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus
1969 berichtte over de opening: ‘Door
wethouder G.T. van der Vlis is gisterenavond
onder grote belangstelling – ook van
kooplustigen – een voor afbraak bestemd pand
aan de Brugstraat in Breukelen een sociaal
project geopend, dat zich onder de naam
“Wereldwinkel”heeft aangediend. /…/ Derks
vormde een werkgroep, die nu met hulp van
Breukelse jongeren in het Brugstraatpand op
donderdag, vrijdagavond en zaterdag, de
handwerkartikelen aan de man brengt. /…/
Achter de werkgroep staat de Stichting S.O.S.
te Kerkrade, welke de contacten met de
Vlnr SOS-directeur Paul Meijs, wethouder G.T. van der Vlis, Johan Derks
ontwikkelingslanden onderhoudt en de
importen verzorgt. /…/ Directeur van de S.O.S. is de heer Paul Meijs, die nadat de heer Derks een inleiding had
gehouden, één en ander toelichtte. /…/ Wethouder Van der Vlis vertelde dat b. en w. van Breukelen na de eerste
aanvraag voor de ‘Wereldwinkel’ niet goed wisten wat er aan de hand was. Nadere kennismaking met de opzet
bracht blijdschap over het verheugde verschijnsel, dat er
sprake is van een vrijwillige inzet voor anderen. Het pand
werd toen gratis ter beschikking gesteld.’
John en Liesbeth Zuidgeest, verspreidden via de media het
idee van de Wereldwinkel en droegen zo bij aan de
ontwikkeling op landelijk niveau. Twee jaar na de oprichting
van de eerste winkel in Breukelen waren er in heel Nederland
al 170 winkels. Toen Derks in 1970 naar Afrika vertrok, nam
Brenninkmeijer met de werkgroep de organisatie over. Helaas
stond het winkelpand op de saneringslijst en moest ontruimd
worden. Er was wel een vergunning verleend voor een
standplaats op de weekmarkt maar daar mochten alleen
producten verkocht worden en geen politieke actie-informatie
De eerste winkel, Brugstraat 21
verstrekt over derdewereldproblematiek zoals in de jaren
1972-1974 bijvoorbeeld over Angola, Vietnam, Chili, Suriname. Inmiddels had de werkgroep een nieuw pand op
het oog: hoek Brugstraat en Dannestraat. De procedure ondervond vertraging en helaas – het ging niet door: er
waren ook andere gegadigden. Ook van een tijdelijke winkel ergens in Breukelen is het niet gekomen. In 1972 is
de eerste Wereldwinkel opgeheven.
De tweede winkel: 1981-1985
In 1981 werd de tweede Wereldwinkel opgericht door Riekje Roozeboom en Lucia Menke. Beiden actief in het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Zij hadden van andere leden van het IKV gehoord dat er een Wereldwinkel
in Breukelen was geweest en ze vonden het tijd dat er een nieuwe poging werd ondernomen. Beide oprichtsters
kenden de vorige initiatiefnemers niet. Met zeven vrijwilligers werd de winkel in de garage van de familie
Roozeboom aan het Domineeslaantje 47 ingericht en gerund.
De opening (voorjaar 1981) was een groot feest met een Chileense dansgroep en een poppenkastvoorstelling
voor de kinderen door Fred Elink Schuurman. De nadruk van de winkel lag op productverkoop omdat deze de
kleine producenten in de Derde Wereldlanden financiële steun gaf om onafhankelijk te worden van
grootgrondbezitters en tussenhandel. In de schappen stond ook veel lees- en actiemateriaal: folders, boeken, alles
over het onderwerp rechtvaardigheid in de derde wereld.
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De klantenkring van de tweede winkel nam niet toe in omvang omdat de winkel niet ‘in de loop’ lag. De actieve
en enthousiaste werkgroep probeerde een winkel in het centrum van het dorp te bemachtigen. Dat is niet gelukt.
Wel kreeg de werkgroep – na lange tijd en na veel overleg - een standplaats op de weekmarkt. Toch is ook de
marktkraam niet bij het brede publiek in trek gekomen. Vanuit een busje op de Kerkbrink is er zo nu en dan
getracht kopers en belangstellenden te betrekken bij de Wereldwinkel. Omdat daarvoor geen vergunning was
aangevraagd, heeft de groep een keer een proces verbaal gekregen. In 1985 besloot de werkgroep, met spijt in
het hart, de activiteiten te beëindigen. Men hoopte op betere tijden.
Keurmerken
Vanaf 1989 heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels – als Stichting opgericht in 1970 en in 1972
omgevormd tot Vereniging - zich ingezet voor een meer commerciële aanpak van de aangesloten Wereldwinkels
en hebben zij de professionalisering aangepakt. De zakelijke aanpak waarbij de verkoop van producten niet meer
het middel maar meer het doel werd, won terrein. Maatschappelijk draagvlak voor de winkels was te verkrijgen
door concrete zakelijke alternatieven.
Zo besloot men tijdens het Wereldwinkelcongres van 1991 wat de criteria waren waaraan de producenten
moesten voldoen om het keurmerk Fair Trade te krijgen. Het Max Havelaarkeurmerk was intussen ontstaan en
maakte een succesvolle opmars. Het grote publiek werd vertrouwd met ‘eerlijke handel’. Ook in Breukelen bleek
men te vertrouwen op die landelijke aandacht voor fair trade. In 1992 was in Breukelen het klimaat rijp voor een
derde en nu – naar men hoopte – definitieve vestiging van de Wereldwinkel. Alle goede dingen bestaan in
drieën, is een gezegde. De geschiedenis van de nieuwe winkel kent gelukkiger tijden dan de eerste twee. De
huidige Wereldwinkel is gevestigd op het Kerkplein, in een prachtig monument van 1869: het Brandspuithuis.
In de economische bijlage van Trouw op 27 oktober 2007 schreef journalist Jeroen den Blijker het volgende
artikel:
Fair Trade in Nederland begon ooit in een simpele huiskamer met kunstnijverheid en derdewereldsnuisterijen.
‘Nee, rietsuiker was er nog niet bij. Dat kwam later pas’, zegt Johan Derks. Derks, inmiddels 67 jaar oud,
introduceerde de wereldwinkel in 1969 in ons land, in Breukelen. ‘Nou ja, winkel: ik verkocht gewoon vanuit
de huiskamer’. Zijn initiatief past in de tijd van groeiend bewustzijn over scheve verdeling van macht en
welvaart. Derks: ‘Ik was ook een brave katholieke jongen die zich voor twee jaar als leraar had laten uitzenden
naar Oeganda. En als je dan terugkomt, is de cultuurschok groot.’De handelswaar kwam van een Bossche
stichting voor het goede doel en, tot Derks’ verbazing, ging de verkoop soms verbazingwekkend snel. ‘Op de
tweede zaterdag die ik open was kocht de notaris mij helemaal leeg: hij wilde maskers in zijn kantoor.’
Derks’ initiatief komt pas goed van de grond als de huiskamer wordt verruild voor een winkeltje. ‘Ik was
helemaal niet commercieel ingesteld. Maar een vriend met een middenstandsdiploma zei: je moet de gemeente
een pandje vragen.’ En zo geschiedde, met succes. In die tijd raakte ik ook bevriend met pastor Paul
Brennninkmeijer (kapelaan in de parochie in Breukelen) die veel jongeren in zijn parochie enthousiasmeert voor
de wereldwinkel. Met z’n allen knappen ze het slooppandje op. Als Derks in 1970 Breukelen verlaat (‘Het
onderwijs was me te zwaar’) neemt Brenninkmeijer de scepter over. ‘Wat onze boodschap erg heeft geholpen,
zijn de nieuwbouwflats in Noord-Breukelen’, zegt Brenninkmeijer, inmiddels ook 67 jaar oud. ‘Daarin woonden
veel mensen die bij de omroep in Hilversum werkten. Zij zagen in onze winkel een mooi reportageonderwerp.’
De wereldwinkel krijgt zoveel aandacht dat overal in het land vrijwilligers de handen ineenslaan. In 1971 telt
Nederland 170 wereldwinkels.
In datzelfde jaar moet de winkel in Breukelen echter de deur sluiten. Op last van de politiek, zegt
Brenninkmeijer. ‘We hadden een poster opgehangen: ‘Portugal moordt met Nato-wapens in Angola en
Mozambique’. Toen moest ik bij de burgmeester komen: politieke acties kon hij niet toestaan. Het was immers
Koude Oorlog.’ Onbegrijpelijk, vindt Brenninkmeijer. ‘Wij wilden slechts aandacht voor arme landen, heb ik
hem nog gezegd. Tevergeefs. We hebben toen de winkelvoorraad verhuisd naar de zolder van de pastorie.
Nadien stonden we nog wel met kraampjes op ambachtsmarkten, maar het enthousiasme doofde.’Uiteindelijk,
vier jaar na de vliegende start, is het over en uit met de eerste wereldwinkel. De huidige winkel, op het
Kerkplein, is van recente datum, een initiatief van een nieuwe groep vrijwilligers. Brenninkmeijer: ‘Ik begon er
destijds aan met het optimistische idee: spoedig zijn die tariefmuren en handelsbeperkingen voor de Derde
Wereld afgeschaft. Daarover is het bewustzijn inmiddels zo groot, iedereen zal erkennen dat dát echt niet meer
kan. Maar helaas, ze bestaan nog steeds. Zeker als pastor had ik toen beter moeten weten. De mens is uiteindelijk
toch aangetast door de erfzonde.’
De derde winkel: 1992-heden
Laatste zaterdag van de maand: Wereldwinkelkraam
In 1992 was het klimaat in Breukelen weer rijp voor een derde en nu – naar men hoopte – definitieve vestiging
van de winkel. Jan Rutges heeft bemiddeld dat bij Super-Hendriks in Winkelcentrum Noord een
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Wereldwinkelkast met foodproducten staat. De omloopsnelheid van de producten valt tegen en na een jaar stopt
de Super met deze service. Ondertussen zijn de kerkverkopen en verkopen tijdens welzijns-, jaarmarkten en de
Wereldwintermarkt van de Initiatiefgroep (later Stichting) Noord Zuid1 goed op gang gekomen. De producten
voor deze speciale gelegenheden worden in consignatie verkregen van de Wereldwinkel Woerden.
Op 1 november 1993 brainstormt de initiatiefgroep Noord Zuid over hernieuwde verkoopactivititeiten in
Breukelen van Wereldwinkelproducten. Op 4 september 1993 was er een verkoopkraam in Winkelcentrum
Noord. ‘Wat een succes. We zouden dat dóór moeten zetten!’ staat in de notulen van 1 november 1993. Er wordt
besloten de Wetenschapswinkel Universiteit Utrecht te vragen om schrijvers voor een eenvoudig boekje over de
geschiedenis van de Wereldwinkel in Breukelen, gekoppeld aan de landelijke geschiedenis van wereldwinkels.
En: ‘Volgend jaar (1994) is het 25 jaar geleden dat de eerste Wereldwinkel in Breukelen is opgericht. We mogen
wel een steen leggen op de Kerkbrink op de plek van de eerste winkel ter herinnering’, staat in de notulen van
Noord Zuid.’ We gaan proberen naar aanleiding van de publicaties rond 25 jaar Wereldwinkels te kijken of er
weer mensen in Breukelen zijn die belangstelling hebben om 1x per maand een zaterdag de kraam te laten
draaien, net zoals men dat in Loenen doet onder
leiding van Hannie Heijkoop’.
Het archief van de eerdere Wereldwinkels komt
tevoorschijn van de zolder van Riek en Hans
Roozenboom en het materiaal verhuist naar de
zolder van Paula Cornelissen en is ondertussen
ondergebracht bij de huidige voorzitter Ada
Bomers.
Geïnteresseerden besluiten in 1993 een
bijeenkomst voor belangstellenden te
organiseren: er komen 10 mensen. Men streefde
ernaar om in september 1995 te beginnen. Paula
Cornelissen is met een groep van vijf begonnen
Winkelcentrum Noord, december 1989
op 30 september 1995. Steeds is de laatste
zaterdag van de maand de wereldwinkelkraam in
Breukelen Noord aanwezig met leden van de Werkgroep Wereldwinkel: Paula Cornelissen, Anita Kaas, Bartje
van den Berg Gerda Verwey, Theo van Vliet en Alex van Kampen. Jan Rutges zorgt voor ondersteuning en gaat
de eerste keer mee naar Culemborg voor de inkoop. De opslag van de producten is een hele zorg. Eerst bij
Bartje, dan bij Paula thuis, later in een kast in ’t Heycop en de ‘grote stukken’ zoals tafels en standaards en
stoelen stonden in de garage bij Anita Kaas. Opslag van goederen is steeds een probleem. Het is zwaar werk de
kratten te versjouwen. De inkoop moest ook afgestemd worden op de verplaatsbaarheid. Geen fragiele spullen.
Alles moet tegen een stootje kunnen.
Mogelijkheden voor een vaste locatie
In 1997 heeft de werkgroep subsidie aangevraagd om de huur van de marktkraam te bekostigen. De subsidie is
toegekend. Door het succes van de Wereldwinkelkraam en door niet aflatende inzet van inmiddels heel veel
vrijwilligers denkt men aan een vaste locatie. De Initiatiefgroep Noord Zuid onder voorzitterschap van Jan
Rutges tracht een vaste locatie voor Wereldwinkel te vinden. Er komt een nieuwe coördinator voor de
Werkgroep Wereldwinkel: Joke Janse. Coby Wisse treedt aan als administrateur en volgt daarmee Alex van
Kampen op.
De Werkgroep Wereldwinkel is bezig een juridische structuur te vinden maar komt nog niet tot een keuze:
stichting of vereniging? Initiatiefgroep Noord Zuid wordt een stichting en biedt aan de Werkgroep Wereldwinkel
als zelfstandige werkgroep in de Stichting op te nemen. Met de Werkgroep Wereldwinkel wordt een
proefperiode afgesproken om te zien hoe alles draait. De coördinator van de Werkgroep is bestuurslid van de
Stichting Noord Zuid. De Wereldwinkel ontwerpt een eigen Huishoudelijk Reglement.
Het onderzoek naar mogelijkheden voor een vaste locatie voor de Wereldwinkel brengt de Stichting Noord Zuid
in contact met de Pauw-bedrijven: is de combinatie van WW-ecoshop-kringloopwinkel een optie? Uiteindelijk
1

Initiatiefgroep Noord Zuid is opgericht op 6 mei 1988 naar aanleiding van een forumdiscussie onder voorzitterschap van de rector van RSG
Broklede (Koos Hennephof). De initiatiefnemers onder voorzitterschap van Jan Rutges († 3-7-2001) waren vertegenwoordigers van
verschillende Derdewereldgroepen in Breukelen. Mei was de Europese campagnemaand van Noord-Zuidvraagstukken. De Stichting is
opgericht op 7 juli 1997. Van de gemeente ontving de stichting een waarderingssubsidie van f 0,10 per inwoner. De Stichting is opgeheven
op 8 april 2004.
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is dit niet doorgegaan en richt Noord Zuid zich op een locatie in het Centrum. Absolute voorwaarde: de winkel
moet in de loop liggen. De vorige twee wereldwinkels zijn immers teloor gegaan door gebrek aan een
vestigingsplaats die in het oog springt. De verkoop op de maandelijkse kraam in Winkelcentrum Noord loopt
goed. De gelegenheidsverkoop achterin de kerken en de kerstverkoop in de bibliotheek vestigen de aandacht op
de eerlijke handel. Het vrijwilligersaantal loopt op. Alles bijeen voldoende reden om de toekomst positief in te
zien. Door de krachtige steun van de Breukelse kerken raken steeds meer mensen vertrouwd met ‘eerlijke
koffie’ van Max Havelaar.
Er zijn overigens goede contacten opgebouwd met de Goed Werk winkel in Kockengen. Oorspronkelijk was er
eenmaal per jaar een verkoping in Overdorp gehouden door mevrouw Houpst uit Vleuten. In 1999 kwam er een
Goed Werk-verkooppunt in de pastorie en in 2000 kon men de eigen winkel openen.
Inwonen in de openbare bibliotheek Breukelen: 1999
In februari 1999 verschijnt er een verslag van de Branche Adviescommissie Centrumplan. Daarin wordt gesteld
dat er in het centrum van Breukelen ruimte is voor ideële bewinkeling. Daar wordt een bedrag aan gekoppeld.
De gemeente laat in juli 1999 weten dat zij ondersteuning zal geven aan het vinden van een verkoopruimte voor
de Wereldwinkel. Dan komt er een prachtige optie in beeld. De winkel zou een vaste plaats kunnen krijgen in de
zijkamer (serre) van de openbare bibliotheek De Poel. Er kunnen – geheel in de stijl van de boerderij – deuren
met glas geplaatst worden. De ruimte is dan afsluitbaar. Aan de wand zijn de boekenstellingen te hergebruiken;
glazen planken kunnen de boekenplanken vervangen. Er is intensief overleg met de gemeente en de bibliotheek.
De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels adviseert over marktonderzoek
en inrichting. Verbouwings- en inrichtingsbegrotingen, pakket van eisen voor
eventuele subsidiëring, gedragsregels voor gebruik van de ruimte. Alles komt
aan de orde. Uiteindelijk resulteert dit in een akkoord over de nieuwe
verkoopruimte.
De Wereldwinkel en de 25 vrijwilligers (Wereldwinkeliers) verhuizen op 1
augustus 2000 naar de bibliotheek. De gemeente geeft huursubsidie. Bij de
opening op 1 september 2000 komt een van de initiatiefnemers, Paul
Brenninkmeijer, spreken. De rol van Jan Rutges bij het verkrijgen van de
ruimte is groot geweest en er blijft werk aan de winkel. Er moet nu al actief
gezocht worden naar een plekje voor de toekomst want eind 2002 gaat de bieb
verhuizen. De Wereldwinkel streeft nu naar een eigen winkel in het Centrum.
De grootste wens is het Brandspuithuis. Het bestuur van de Stichting tot
behoud van het Brandspuithuisje noteert de
Wereldwinkel op de wachtlijst. De actieve werving
van grootverbruikers van Max Havelaar koffie en
thee werpt ondertussen zijn vruchten af. O.a. de
gemeente en de bibliotheek schenken eerlijke
koffie en fairtrade kerstpakketten vinden hun weg
opening locatie bibliotheek, 1 september
naar bedrijven. Opslag van de producten is nog
2000
niet ideaal.
Vlnr: Theo van Vliet, Jan Rutges,
Paul Brenninkmeijer, Joke Janse

Op weg naar het Brandspuithuis: 2001
De Werkgroep Wereldwinkel zoekt in 2001 een nieuwe coördinator. Evie Mevissen reageert positief op een
verzoek om per begin augustus 2002 als coördinator op te treden en zich langzaam in te werken. Langzaam is het
niet geworden. Het was voor haar een vliegende start met veel onderhandelings- en schrijfwerk. In de
tussenliggende periode treden Tonny van Eekelen en Gerda Emke op als interim-coördinator. Josje Menke en
Godelief Hofman coördineren respectievelijk de inroostering van de Wereldwinkeliers en de inkoop.
Al in augustus 1999 zijn er voor een definitieve locatie van de Wereldwinkel een concept-financiering en –
bedrijfsplan gemaakt. Het overleg met de gemeente is in volle gang. Duidelijk is dat ook hier voor de start van
de winkel een financiële ondersteuning noodzakelijk is. De professionalisering die intussen ook in de Breukelse
winkel goed op dreef is, wordt vergroot door de zg. ‘landelijke transformatie’ van alle Wereldwinkels. Een
geheel professionele inrichting met huiskleuren en geautomatiseerde kassa gaan voorschrift worden.
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De Wereldwinkel vertrekt per december 2002 uit de bibliotheek en krijgt van de Winkeliersvereniging
Winkelcentrum Noord toestemming om elke vrijdag en zaterdag een mobiele winkel neer te zetten. Een fraaie
mobiele kraam is ontworpen door Geert Valewink en ingenieus gemaakt en door Michael Schrijvers,
geassisteerd door Wim Ladiges. De kraam en de voorraad kunnen gestald worden in de opslagruimte van Bert
Tieland (BloemIdee), net om de hoek dus.
Dan komt eind december 2002 het blijde bericht dat Het Brandspuithuis vrij komt en voor de Wereldwinkel
beschikbaar komt. Het bestuur van de Werkgroep maakt in sneltempo het onderneming- en financieringsplan en
richt aan de gemeente een aanvraag tot bestemmingswijziging van het Brandspuithuis en een verzoek voor
inrichtingssubsidie en huurgarantie voor vijf jaar. Na deze periode moet de Wereldwinkel bewezen hebben
bestaansrecht te hebben. De Werkgroep Wereldwinkel transformeert zelf ook in de Stichting Wereldwinkel
Breukelen op 13 februari 2003. Het eerste bestuur bestaat uit Evie Mevissen,Tonny van Eekelen, Dini Gieteling,
Ada Bomers, Rita van Schoonhoven, Coby Wisse.
Eind maart 2003 kende de gemeente de subsidie toe en was de bestemmingswijziging aanvaard. Per 1 april
begon de inrichting van de huidige winkel.
In het Brandspuithuis: 2003
Op 10 mei 2003 verrichtte wethouder Hoogwerff Kroon de opening van de nieuwe winkel, een prachtig
gerestaureerd monument uit 1869. Er was een feestelijke dag met muziek, cadeaus en mooi weer. Alle 41
vrijwilligers keken met
tevredenheid terug op de
inrichtingsperiode waarin
heel hard gewerkt is. Nu
breekt de tijd aan waarin de
hoge verwachtingen
waargemaakt moeten
worden. Allerlei
vrijwilligerstrainingen onder andere voor
gebruiken van de
computerkassa - maken
de Wereldwinkeliers in
toenemende mate
professioneel toegerust. De
openingstijden zijn zeer
verruimd. Men kan nu alle
dagen terecht van 10-17
uur. Maandag blijft de
winkel gesloten. Dan
wordt er hard gewerkt aan
de inkoop, de inrichting
en het prijzen van artikelen.
Bij de opening van de
winkel deden Gerhard
Hof en Irma Gondrie het
aanbod de website te
bouwen en te onderhouden.
Dit aanbod is uiteraard
opening locatie Brandspuithuis door wethouder G. Hoogwerf
met beide handen
aangegrepen en op 1
Kroon, 10 mei 2003
september 2003 is de
website een feit:
www.wereldwinkelbreukelen.nl. Anita
Hoetmer neemt in 2007 het webmasterschap over. De webredactie is sinds 2008 in handen van Mieke Vlotman.
De groei en bestendiging van 2004-2009
De derde Wereldwinkel Breukelen groeit en bloeit. Dit
komt mede door voortdurende aandacht voor de juiste
inkoop, in de gaten houden van trends,
promotieactiviteiten en het up to date houden van de
vakkennis van de Wereldwinkeliers. De
verkoopresultaten zijn goed ondanks het iets
voorzichtiger bestedingspatroon van de klanten: de
huurgarantie van de Gemeente hoeft niet te worden
aangesproken. In het jaarverslag van 2004 staat: ‘Een
efficiënte inkoop en een optimale voorraadpositie werd
nagestreefd. Hiervoor werd een duidelijk inkoopbeleid
opgezet, dat gedurende het jaar steeds werd geëvalueerd.’
De winkel wordt lid van de actieve Winkeliersvereniging
van het Centrum van Breukelen. De samenwerking met
Wereldwinkel Loenen gaat voort. Loenen heeft nonfood-producten uit de winkel in Breukelen in consignatie.
Deze regeling is voor beide Wereldwinkels gunstig. De penningen van de Stichting zijn ondertussen in de
bekwame handen van Hans Veldhuis overgegaan.
Een jaarlijkse traditie is de mobiele winkel in het gastvrije Winkelcentrum Noord tijdens de Sinterklaas- en
kerstperiode. Veel klanten vinden hun weg weer naar deze vertrouwde locatie.
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Andere promotieactiviteiten omvatten een scala aan activiteiten. De prachtige website, informatieve stukjes in de
VAR en kerkenbladen, folders, wijnproeverij, deelname (voor zover mogelijk) aan de activiteiten van de
Winkeliersvereniging Centrum (o.a. Jaarmarkt), vitrines in de bibliotheek Breukelen, deelname Europese
Wereldwinkeldag, Verenigingenmarkt, verkoop in De Driestroom, ’t Kampje in samenwerking met
Wereldwinkel Loenen en Voorjaarsmarkt Hervormde Kerk, Product van de Maand, fotowedstrijd en
themaproject voor kinderen, concert op World Fair Trade Day. Een nieuw verschijnsel is de uitverkoop: ook de
Wereldwinkel biedt in deze periode aantrekkelijke koopjes aan. Langzaam maar zeker geniet de winkel ruime
bekendheid en een vaste klantenkring dient zich aan.
Twee jaar van hard werken aan de organisatie: 2007 en 2008
In 2007 is er een bestuurswisseling. Ada Bomers is voorzitter en Emmy Schoonderwoerd en Mieke Vlotman
traden aan als nieuwe leden. Zij hebben zich tot taak gesteld: ‘Het veilig stellen van de continuïteit van de
Wereldwinkel op lange termijn door de opbouw van een behoorlijke reserve heeft prioriteit boven alle andere
voornemens.’
De interne communicatie binnen de Wereldwinkel - met zo’n 45 vrijwilligers - verloopt via e-mail, telefoon,
Nieuwskrant, en een aantal vaste vergaderingen per jaar. Ook de formele vergadering gevolgd door een gezellige
jaarlijkse barbecue staat vast op het programma. Er is voor nieuwelingen een prettig inwerkplan en er zijn
meeloopdagen. Nieuwe en ervaren winkeliers maken gebruik van het winkelhandboek, kassa-instructie,
materiaalboeken en Extranet (van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels). Een excursie naar het
inkoopcentrum in Culemborg is voor velen een interessante ervaring. Kortom alles wat een nieuwe
wereldwinkelier kan steunen bij het werk staat op het programma. Dat werk is verdeeld onder diverse
commissies: inkoop, activiteiten, etaleren, publiciteit, nieuwskrant, website, kerstpakketten.
Het onderhoud van de winkel vraagt voortdurende aandacht. De verlichting, nieuwe rekken voor sjaals,
kaartenstandaard, warmte-isolatie, alles wordt door de vrijwilligers zelf of de partners of door sympathisanten
uitgevoerd. Zo zijn de bloembakken voor de winkel geschonken door Manasse Wisse.
De externe contacten van Wereldwinkel Breukelen zijn frequent o.a. met de Landelijke Vereniging voor
Wereldwinkels voor de inhoudelijke kant van Wereldwinkels en met Fair Support voor de zakelijke kant. Dit is
een nieuwe organisatie die de ondersteuning van de exploitatie, marketing en inkoop van Fair Trade winkels
verzorgt o.a. door landelijke advertentiecampagnes.
De samenwerking met Wereldwinkel Loenen en de goede contacten met Maarssen, gevoegd bij de regionale
bijeenkomsten met de andere Wereldwinkels zorgen voor informatie-uitwisseling.
De Wereldwinkels kregen de landelijke prijs toegekend voor de beste keten van hobby- en cadeauwinkels en een
tweede plaats voor de meest klantvriendelijke benadering.
In het jaarverslag 2007 is de toekomstverwachting als volgt omschreven.
‘Het bestuur van wereldwinkel Breukelen blijft aandachtig de landelijke ontwikkelingen volgen en zal een
actieve bijdrage leveren vanuit de eigen winkelervaringen.
In de loop van 2008 zullen wij gebruik gaan maken van een nieuw geautomatiseerd kassasysteem. Hiermee
volgen we het advies van de Landelijke vereniging. Deelname aan dit nieuwe systeem heeft grote voordelen voor
zowel onze eigen winkel als voor collega-wereldwinkels en de gehele eerlijke-handelsbranche. De
verkoopgegevens van alle deelnemende winkels worden met elkaar vergeleken en de inkoop van artikelgroepen
kan beter op de vraag worden afgestemd.
Het welzijn van vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt
evenals zorg voor aanvulling van het enthousiaste team met nieuwe
vrijwillige medewerkers.
Het handhaven van de omzet van 2007 zal voldoende zijn om de
extra kosten van de kassa-automatisering te dekken en het jaar 2008
met een positief saldo af te sluiten. We blijven niet stilstaan bij wat
er nu is bereikt maar houden de winkel boeiend voor klanten van alle
leeftijdscategorieën.’

Vijf jaar in het Brandspuithuis
In mei 2008 is Wereldwinkel Breukelen vijf jaar gevestigd in het
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Sabargroep Diantibi

En het begon in Breukelen…..

Brandspuithuis; dat is gevierd op zaterdag 17 mei. Toen kwamen genodigden en belangstellenden naar de
speciaal daarvoor gehuurde tent voor de winkel. Na het officiële gedeelte met toespraken van voorzitter Ada
Bomers en de voorzitter Lieke Vogels van Fair Support, werden de gasten getrakteerd op koffie, sapjes en
exotische hapjes.
Drummer Omar Seck uit Senegal zorgde met zijn Sabargroep Diantibi voor spetterende muziek. Kinderen lieten
ballonnen op. Steef Cornelissen, van het bestuur van de Stichting Brandspuithuis, onthulde een nieuw naambord
aan de Straatweg dat geschonken is door Cees Vervat. De vlaggenmast is een schenking van de gemeente door
bemiddeling van marktmeester Willem Lentink.
In het verslagjaar zijn 26 persberichten verschenen in de
plaatselijke pers en er is een begin gemaakt met
samenwerking met Wereldwinkels in de regio, o.a. door
het gezamenlijk plaatsen van advertenties. De website is
vernieuwd en wordt regelmatig aangepast aan de
seizoenen, landelijke aanbiedingen en plaatselijke
activiteiten.
Ook buiten de winkel wordt gewerkt: de Wereldwinkel
stond drie keer in het Atrium van de Driestroom, een keer
in ’t Kampje in Loenen, er was een kraam voor de winkel
op Koninginnedag. Vertegenwoordigers waren aanwezig
Vijf jaar in het Brandspuithuis, 17 mei 2008
op de Beursvloer. In de winkel kreeg de landelijke Fair
Trade Week volop aandacht. De Kerstmarkt en de december-avondverkoop zijn al een traditie.
Het financiële doel dat het bestuur zich in 2002 had gesteld: zelfstandig zijn en geen gebruik hoeven maken van
de garantiesubsidie van de gemeente, is gehaald. Reden temeer voor een feestelijk jaar.
Veertig jaar Wereldwinkels: 2009
En het begon in Breukelen in 1969……. Wereldwinkel Breukelen was toen de eerste Wereldwinkel ter wereld.
Na veertig jaar zijn er meer dan 4000 Wereldwinkels wereldwijd. Onder het motto ‘veertig jaar Wereldwinkel,
een cadeau voor iedereen’, worden landelijk vanaf maart 2009 het gehele jaar feestelijke activiteiten
georganiseerd. Breukelen beleeft op 9 mei een feestelijk achtste lustrum.
Wereldwinkel Breukelen van harte gefeliciteerd en veel succes voor de toekomst!
Gien van Warmerdam
april 2009

Bronnen (alfabetisch):
Archief en persoonlijke toelichting Johan Derks
Archief Stichting Noord Zuid, 1988-2004
Archief Wereldwinkel Breukelen, 1969-2009
Breukelen heeft primeur van ‘Wereldwinkel’. In: De Vaderlander, 20 augustus 1969
Fair Trade in Nederland .Jeroen den Blijker. In: Trouw, 27 oktober 2007
Idealisme en snuisterijen in pasgeopende Wereldwinkel. John Zuidgeest in: Het Vaderland, 23 augustus 1969
Jaarverslagen Stichting Wereldwinkel Breukelen
Klankgroep Wereldwinkel-tea: Tonny van Eekelen, Paula Cornelissen, Gerda Emke, Joke Janse, Josje Menke,
Mieke Vlotman (maart 2009)
Kunstnijverheid uit de ontwikkelingslanden in Breukelen te koop. In: Utrechts Nieuwsblad, 22 augustus 1969
Website Landelijke vereniging van Wereldwinkels : nieuw-wereldwinkels.nl. (maart 2009)
Website: goedwerkkockengen.nl. (maart 2009)
Website: Wereldwinkel-breukelen.nl. (maart 2009)
Website: www.fairtrade.nl. (maart 2009)
Wereldwinkel in Perspectief. Rine van Exel, Cynthia Visser, november 1994

Colofon
Artikel ter gelegenheid van 40-jarig bestaan Wereldwinkels, Breukelen, april 2009
Eindredactie: Mieke Vlotman
Overname van tekst alleen na toestemming van de samenstellers
Aanvullingen en wijzigingen zijn van harte welkom bij de samenstellers.
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