
 

Faircoop SCRL / CVBA 
 rue St. Nicolas 13 B-6700 Arlon ⚫ Schoorveldbaan 348 B-9400 Ninove 

 Tél.: +32 (0)80 44 77 26  Fax: +32 (0)80 33 85 61  info@faircoop.be    www.faircoop.be 

 
 

Persbericht «Het 10-jarig bestaan van de coöperatieve Faircoop » 
 
Faircoop en de Fairebel-producten vieren 10 jaar succes ! 
 
2009, de melkcrisis is op haar hoogtepunt en bedreigt de toekomst van onze lokale landbouw. 
De situatie is kritiek, maar een paar moedige boeren besluiten om hun toekomst in eigen hand te 
nemen en lanceren hun eigen merk. Zo zijn de Faircoop-coöperatie en het merk Fairebel ontstaan 
met een zeer specifieke doelstelling voor ogen: de consument de best mogelijke producten 
aanbieden en de boeren een eerlijke vergoeding garanderen. Tien jaar later is de crisis er nog 
steeds, maar de doelstelling van Fairebel is behaald. Een breed gamma van melk, boter, roomijs 
en kazen wordt steeds populairder in België. De cijfers spreken voor zich: in 10 jaar tijd is er meer 
dan 60 miljoen liter eerlijke melk van het merk Fairebel verkocht, 500 boeren uit heel België doen 
mee aan dit avontuur en 1.500 consumenten zijn zelfs coöperanten geworden. Een 
indrukwekkend record! 
 
 
 
Verjaardagscadeau: Fairebel chocolademelk met de geweldige smaak van Fairtrade!  
 
Voor Fairebel stopt de strijd voor een eerlijke prijs niet aan de grenzen van Europa. Deze strijd 
moet overal ter wereld en met name in Afrika worden gevoerd. Daarom hebben Fairebel en 
Fairtrade hun krachten gebundeld: vanaf half oktober zal Fairebel een drinkpak van 0,33 liter 
volle chocolademelk met fairtradecacao uit de Ivoorkust aanbieden.  Solidariteit is goed! 
 
Faircoop is er graag bij in Libramont ! 
 

Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag heeft de coöperatieve Faircoop geen moeite 
gespaard: wij heten u van harte welkom op ons eerste Europees en Afrikaans lokaal Fair Trade 
Melkcongres dat op 12 oktober 2019 doorgaat in Libramont. 

Op dit congres zal de « Gouden Faironika», een symbool van de strijd van de melkveehouders voor 
een eerlijke melkprijs, worden uitgereikt als erkenning voor de bijzondere verdiensten op het 
gebied van de eerlijke melk 
 
Afspraak: Libramont Exhibition & Congress, rue des Aubépines 50 - B – 6800 Libramont. 
 
Programma:  
10:00 Verwelkoming 
10:30 Presentatie van de projecten van  « lokale en eerlijke melk» in de verschillende landen : 

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en België, Burkina Faso, Mali, Niger, 
Mauritanië, Senegal, Tsjaad.  

13:00 Prijsuitreiking van de «Gouden Faironika» in verschillende categorieën: organisatie, 
politiek en boeren op Europees en Belgisch vlak 
14:00  Live muziek, hapje en drankje onder vrienden aanboden door Faircoop.  
 
Contactpersonen Fairebel  
Voor Nederlands: Tanja Van Poecke +32 (0)474 52 95 36 
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