
<Persbericht> 

Bestel nu: de Krat van Solidaridad 

En draag bij aan een beter leven voor arme fruitboeren wereldwijd 

 

Wie in november of december eenmalig €25 doneert aan Solidaridad, ontvangt 

een krat vol (h)eerlijk Nederlands seizoensfruit. Met de opbrengst zetten we ons 

in voor arme fruitboeren in ontwikkelingslanden. De actie is onderdeel van onze 

campagne Fruit for Thought en mogelijk gemaakt door De Krat. 

 

Een houten fietskrat met fruit en recepten 

De Krat van Solidaridad is een mooi houten krat met daarin appels, peren, walnoten en een fles 

100% natuurlijk sap. In de krat zitten ook een paar lekkere recepten, bijvoorbeeld voor een 

appeltaart. En als hij leeg is, schroef je hem voorop je fiets.  

 

Duurzame verbetering voor arme fruitboeren 

Met de opbrengsten van de campagne Fruit for Thought zet Solidaridad zich wereldwijd in voor 

arme fruitboeren die zichzelf of hun familie nauwelijks kunnen onderhouden. Verouderde 

landbouwtechnieken en verkeerd of overmatig gebruik van pesticiden drijven hen alsmaar verder 

af van voldoende voedsel en inkomen. Wij helpen deze boeren verbeteringen door te voeren die 

hun productie verhogen en minder schade toebrengen aan mens en milieu. 

 

Van 9 naar 35 dozen bananen per week  

Met de steun van donateurs hielpen we wereldwijd al zo’n 164.000 fruitboeren. Zoals de Peruaanse 

boerin Rosario Chero. Zij kreeg een training zodat zij haar bedrijf nu beter organiseert en nieuwe 

duurzame technieken toepast. Hierdoor produceert zij inmiddels 35 in plaats van 9 dozen bananen 

per week en heeft zij 200 dollar per week meer te besteden. Dat geld investeert ze in haar bedrijf, 

en in de toekomst van haar kinderen. 

 

Over Solidaridad 

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 

45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van 

boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens 

of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. 

 

Over De Krat 

De Krat maakt de mooie seizoensproducten die in Nederland te krijgen zijn beschikbaar voor een 

breed publiek, door deze producten rechtstreeks bij de boer of producent in te kopen en aan huis 

te bezorgen. Daarmee zet De Krat zich in voor een betere, duurzamere wereld. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Let op: deze actie loopt tot eind december 2015! 



Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Anne-Katrien Denissen via (0)30 272 03 13. Ook vindt 

u meer informatie op www.solidaridad.nl/de-krat-van-solidaridad of www.solidaridad.nl/fruit-for-

thought.  

 

<Invalshoeken voor plaatsing> 

De Krat van Solidaridad: (h)eerlijke vitamine-boost 

Behoefte aan een vitamine-boost in deze donkere maanden? Dan is de Krat van Solidaridad met 

(h)eerlijke seizoensvruchten en receptenboekje misschien iets voor jou. Gezond en nog steeds leuk 

als hij leeg is, want dan schroef je hem voorop je fiets. Je ontvangt de krat als je eenmalig 25 euro 

doneert aan Solidaridad, die zich met dit geld inzet voor arme fruitboeren in ontwikkelingslanden. 

Zo kunnen zij verbeteringen doorvoeren die minder schade toebrengen aan mens en milieu en hun 

productie verhogen. Kijk voor meer informatie op Solidaridad.nl/de-krat-van-solidaridad. 

(H)eerlijke cadeautip: de Krat van Solidaridad 

Cadeau-inspiratie nodig voor Sinterklaas of Kerst? Denk dan eens aan de originele Krat van 

Solidaridad met (h)eerlijke seizoensvruchten en receptenboekje. Hiermee geef je je vrienden of 

familie een vitamine-boost, waarna zij het lege krat voorop hun fiets kunnen schroeven. Je 

ontvangt de krat als je eenmalig 25 euro doneert aan Solidaridad, die zich met dit geld inzet voor 

arme fruitboeren in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij hun productie verhogen en verbeteringen 

doorvoeren die minder schade toebrengen aan mens en milieu. Mooie kerstgedachte toch? Kijk 

voor meer informatie op Solidaridad.nl/de-krat-van-solidaridad. 

Zin in een (h)eerlijke appeltaart? 

Wat gaat er boven appeltaart? Een appeltaart waarmee je ook nog iets goeds doet voor de wereld! 

Als je nu 25 euro doneert aan Solidaridad, krijg je een krat met (h)eerlijk seizoensfruit en 

receptenboekje. Terwijl jij aan de slag gaat met appels schillen en beslag maken, zet Solidaridad 

zich met jouw donatie in voor arme fruitboeren in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij hun 

productie verhogen en verbeteringen doorvoeren die minder schade toebrengen aan mens en 

milieu. Kijk voor meer informatie op Solidaridad.nl/de-krat-van-solidaridad. 

Bestel de Krat van Solidaridad en steun arme fruitboeren  

Doneer 25 euro aan Solidaridad en ontvang een mooi houten krat met (h)eerlijk seizoensfruit en 

receptenboekje. Met het geld zet Solidaridad zich in voor arme fruitboeren in ontwikkelingslanden. 

Kijk voor meer informatie op Solidaridad.nl/de-krat-van-solidaridad. 
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