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Bibliotheek 
http://www.jeugdbieb.nl/trefwoord.php?TW=E&tID=54602 
Verwijzingen naar sites met informatie en filmpjes over fair trade. 
 

Certificering en controle 
http://www.flo-cert.net 
Wereldwijde organisatie voor certificering en controle van fair trade producten. 

 
CMO 

http://www.cmo.nl/sw/index.php/en/millenniumdoelen/scholier/10-eerlijke-handel/extra-teksten/
 eerlijke-handel. Veel informatie over ontwikkelingssamenwerking en de problematiek die 
 hiermee samen hangt waaronder handel, kinderarbeid, gezondheidszorg.  

 De informatie is verzameld ten behoeve van een vmbo-sectorwerkstuk. 
 
Ecogoodies 

http://www.ecogoodies.nl/onderwerp/fair-trade-producten 
Webwinkels die duurzame producten verkopen. 

Europese fair trade organisatie 
http://www.eftafairtrade.org 
Organisatie van 10 importerende fair trade handelsondernemingen in 9 Europese landen. 

 
IVN-Afdeling Dronten 

https://ivn.nl/afdeling/dronten/afdelingsinformatie/fairtrade 
Geeft een uitgebreide beschrijving van de werkgroep Fair Trade Gemeente Dronten 

 
Max Havelaar 

http://www.maxhavelaar.nl/34/wat_is_fairtrade 
Site met uitleg over de organisatie fair trade ook wereldwijd. 

 
Ontwikkelingssamenwerking 

http://ontwikkelingssamenwerking.beginthier.nl 
Startpagina met allerlei organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. 

 
Schooltv 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20051101_fairtrade01/ 
Tv programma over fair trade. 

 
 
 
Scholierenwerkstuk 

http://scholieren.com/werkstuk/35216 
http://scholieren.com/werkstuk/37429 
Scholierenwerkstuk over Fair Trade. 
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Wereldwinkels 

http://www.wereldwinkels.nl 
Winkels waar eerlijke producten ( voedingswaren en non-food artikelen) worden verkocht.  
Veel informatie over recepten, acties en nieuwsfeiten. 
 

World Trade Organisation (WTO) 
http://www.wto.org 
Wereldhandelsorganisatie legt o.a. relaties met landen voor eerlijke handel. 

 
World Fair Trade Organisation (WFTO) 

http://www.wfto.com 
Wereldorganisatie voor fair trade ter bevordering van uitwisseling van informatie. Zij geven ook 

 een eigen fair trade standaard uit. 
 

Informatiebronnen kinderarbeid 

 
Amnesty International 

www.amnesty.nl 
Organisatie die op komt voor de mensenrechten. 

 
Kidsrights 

http://www.kidsrights.info 
KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie  

 van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en hun rechten promoot en  
 ondersteunt. 
MVO 

www.mvonederland.nl/thema/eerlijke-handel 
Organisatie die zich inzet voor het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord  

 Ondernemen. 
 
OxfamNovib 

http://www.oxfamnovib.nl/ 
Wereldwijde Ontwikkelingsorganisatie voor het bestrijden van de armoede. 

 
Schooltv 

http://beeldbank.schooltv.nl 
Tv programma’s en films over kinderarbeid. 

 
Spreekbeurtsites 

www.spreekbeurt.info/kinderarbeid.html 
http://superspreekbeurt.nl/mens-samenleving/spreekbeurt-kinderarbeid 
http://www.spreekbeurtenstartpagina.nl/spreekbeurt/kinderarbeid/kinderarbeidfr.htm 
Diverse sites met informatie over kinderarbeid en het maken van een spreekbeurt. 

 
Unicef 

www.unicef.nl 
Organisatie die opkomt voor de kinderrechten in heel de wereld. 

Voorzieningen 
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