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(foto: Fair Trade Bazaren) 

 

Nyt fra Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8a, Aarhus C, det 27. år   
 

 

- af Anna Marie Jørgensen. 

Fair Trade Bazaren er glade for stadig at kunne 

tilbyde vore mange kunder et stort og varieret 

sortiment af virkelig smukke, unikke varer i god 

kvalitet, der alle er fremstillet og handlet efter 

principper, der internationalt er fastlagt af 

World Fair Trade Organization, se 

www.wfto.com.                                                 

Man kan således i vores hyggelige butik finde 

rigtig mange fine og helt unikke gavemuligheder 

til næsten enhver smag,  

 
Fra Huset ved Havet (www.husetvedhavet.dk), 

Harare i Zimbabwe fik vi i forsommeren igen et 

stort parti meget livagtige fugle af forskellig slags 

og størrelse, lavet af skrot fra bl.a. biler, som vore 

kunder har taget rigtig godt imod. De kan tåle at 

stå udenfor om sommeren.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
(fotos: Divya Easwar) 

 
Fair Trade Bazaren har et stort udvalg af mange 

forskellige, specielle og populære øreringe og 

andre smykker.  I år har vi fra en ny samarbejds-

partner www.mekhada.de i Tyskland fået nogle 

nye spændende smykker. Fine øreringe med 

”træperler” omvundet med stof fra gamle sarier 

fra Kantha i Indien. Roll-on armbånd af 

genbrugsglasperler fremstillet i Nepal. Øreringe 

og halskæder af taguanødder fra et træ i 

regnskoven i Colombia. 
(fortsættes side 4) 

http://www.wfto.com/
http://www.husetvedhavet.dk/
http://www.mekhada.de/
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(fotos: Mekhada og Divya Easwar) 
 

Fair Trade Bazaren er glade for at kunne tilbyde 

porcelæn fra Sydafrika, det er smukt, varmt, unikt 

og sælger godt. Vi får det fra www.kapula.com 

(medlem af WFTO). Ud af deres efterhånden store 

sortiment har vi valgt et stort udvalg af skåle, 

fade, tallerkener, krus, kopper m.m. af stellet 

African Ladies (tv) og et mindre udvalg af stellet 

Carrusel (th).  
   

     

      

 (fotos: Divya Easwar) 

  
Keramikken er fremstillet af stentøjsler, støbt i 

forme, håndmalet (alt er derfor et unika) og 

brændt ved 1.200o. Det tåler opvaskemaskine. 

Importeres direkte fra Cape Town via www.fair-

trade-gruppen.dk, som er medlem af WFTO.  
 

Til dem, der foretrækker en mere europæisk stil, 

har vi det fine, enkle stel Fair Ceramics fra Mai 

Vietnamese Handicraft, Vietnam 

(www.maihandicrafts.com), medlem af WFTO. 

Det er beregnet til opvaskemaskine. Importeret af 

www.fair-trade-gruppen.dk.  
 

 

 
 

 

 

(foto: Poul Roed Kristensen) 

 

 

       

Der skal jo noget i kopperne. F.eks. en 

velsmagende og meget populær økologisk instant 

kaffe, der færdigfremstilles af Kagera Co-

operative Union (https://afca.coffee/portfolio-

item/kagera-co-operative-union-kcu/), Bukoba 

ved Victoriasøen i Tanzania. Det er også dejligt at 

kunne lave varm kakao af økologisk kakaopulver 

fra Paraguay.  
 

Til tedrikkerne har vi flere slags økologisk 

rooibos- te fra Sydafrika, sort te fra Mponde Tea 

Producers i Nordøsttanzania, flere økologiske teer 

fra Darjeeling, Indien, samt økologiske mate 

urteteer fra Copermates i Brasilien 

(www.mst.org.br ). Importeres af www.el-

puente.de 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(fotos: Divya Easwar) 

 

I oktober 2020 afholdt den danske 

udviklingsminister en international 

donorkonference for Sahel-landene i Vestafrika 

pga. massive udfordringer fra klimakrisen og 

mange voldelige konflikter. Fair Trade Bazaren er 

glad for at kunne tilbyde varer herfra. F.eks. 

farverige kaffevarmere, grillhandsker eller en lille 

kosmetikpung, der også lige passer til at opbevare 

mundbind i. De fremstilles af kvinder i Burkina 

Faso og importeres af https://kologh-naba.org/  
 

 

 
                          (fotos: Divya Easwar)

http://www.kapula.com/
http://www.fair-trade-gruppen.dk/
http://www.fair-trade-gruppen.dk/
http://www.maihandicrafts.com/
http://www.fair-trade-gruppen.dk/
https://afca.coffee/portfolio-item/kagera-co-operative-union-kcu/
https://afca.coffee/portfolio-item/kagera-co-operative-union-kcu/
http://www.mst.org.br/
http://www.el-puente.de/
http://www.el-puente.de/
https://kologh-naba.org/
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I disse tider vil mange nok have glæde af et spil til 

fornøjeligt tidsfordriv. Her er et par eksempler fra 

Gospel House, Sri Lanka (www.woodbrix.com) 

og Noah’s Ark, Indien (www.noahsarkindia.com) 

begge medlemmer af WFTO.  

 

 

(fotos: Divya Easwar og Poul Roed Kristensen) 

 

Vi har også et stort udvalg til børn, bl.a. mange 

lærende puslespil fra Gospel House. De er lavet af 

det lynhurtigt voksende albizia-træ, og alle farver 

er CE godkendt. Se www.fair-trade-gruppen.dk. 

Til de helt små er krammedyr etc. fra Pebble, 

medlem af WFTO, (www.pebblechild.com) meget 

populære. De strikkes af 100% bomuldsgarn i et 

kvindeligt kooperativ i landsbyer i Bangladesh og 

importeres af www.bestyears.co.uk i England. 

Alle dyrene er testede efter EN71 og CE og kan 

maskinvaskes. 

 

 
(fotos: Best Years) 

 

Her før jul har vi et meget stort udvalg af 

morsomme og anderledes ting til at gøre hjemmet 

hyggeligt til jul. 
 

Vi har mange forskellige julekrybber, stjerner, 

engle og meget andet.  Krybben er fra Minkay i 

Peru (www.minkayfairtrade.com), stjernerne af 

vandhyacint-papir er fra Jobarpar Enterprise, 

Bangladesh (www.prokritee.com).  Rensdyret af 

skrotjern er fra www.husetvedhavet.dk i 

Zimbabwe. 

 

 

 

 
 

(fotos: Poul Roed Kristensen og Huset ved Havet) 

Meget flotte og vældig populære tæpper i 

størrelser op til 250 x 250 cm vil være en god 

gave. De fremstilles af kasserede sarier og sys 

sammen efter den traditionelle broderikunst 

Noshe Kantha til quiltede dobbeltlags-tæpper, så 

hvert tæppe er noget helt for sig. Fra Dhaka 

Handicrafts, Bangladesh, medlem af WFTO. 

(www.dhakahandicrafts.com). Importeret af 

www.fair-trade-gruppen.dk . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(fotos: Divya Easwar) 

 

Disse elegante vaser fremstilles af Dhanabadee, 

Lampang, Thailand. En indvandrer fra Kina fandt 

i1954 kaolin af høj kvalitet ved Lampang og 

startede den første keramikfabrik, som efter 

kinesisk forbillede fremstillede håndmalede 

såkaldte ”chicken bowls”, der er blevet et 

slagnummer i hele Thailand. Import og 

certificering ved www.contigo.de. 

 

 
 

(fotos: Divya Easwar og Dhanabadee) 

 

Vi ses i Fair Trade Bazaren! 

Vi har naturligvis stadig byens største udvalg af 

kvalitets hængekøjer og-stole, ligesom vi har et 

meget stort udvalg af diverse kurvevarer samt 

yderst slidstærke dørmåtter. Se vores hjemmeside 

www.fairtradebazaren.dk     

Vores facebookadresse: fairtradebazaren.dk 

Vores instagramadresse: 

https://www.instagram.com/fairtradebazaren/  
 

Fair Trade Bazaren sender gerne varer til hele 

landet mod betaling af fragt. Send mail til 

bazaren@fairbutik.dk eller ring til 86 18 51 11.  
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