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䡵 Trotse verkoopsters voor de ingang van de Wereldwinkel in Dukenburg. foto Gerard Verschooten

Zilveren Wereldwinkel
De Wereldwinkel in Dukenburg bestaat
25 jaar. Oprichtster Gré Berkelaar had ‘een
kwart eeuw nooit durven dromen’.
door Carmen Sijbrands
NIJMEGEN – Een kwart eeuw geleden startte Gré Berkelaar de Wereldwinkel in een leegstaande opslagruimte van de toenmalige
C1000-supermarkt in Dukenburg. Ze had nooit eerder in een
winkel gestaan, maar ze dacht: ‘Ik
zie wel wat ervan komt en opende de deuren.’
Wereldwinkel Dukenburg is ontstaan uit een initiatief van de lokale kerken met als uitgangspunt
‘gerechtigheid’. De eigenaar van
de C1000 in de Nijmeegse wijk,
Nico de Boer, gaf Berkelaar drie
maanden de tijd om te kijken of
een Wereldwinkel in de opslagruimte haalbaar was. Deze drie
maanden werden dertien maan-

den. Er was inderdaad belangstelling voor een winkel met artikelen uit de Derde Wereld, dus de
Wereldwinkel opende officieel
haar deuren op 17 maart 1990 zonder enige voorbereidingen. „De
winkel was alleen op vrijdag en
zaterdag open en de enige producten die in de winkel stonden waren koffie, thee, wijn en honing
en een aantal cadeau artikelen”,
zegt Lia Rietveld, de eerste verkoopster van de Wereldwinkel.
Klanten die 25 jaar geleden in de
Wereldwinkel in het Nijmeegse
stadsdeel Dukenburg kwamen,
waren vaak kerkgangers.
Berkelaar deed die eerste maanden helemaal niets aan publiciteit. Maar door mond-tot-mondreclame ging het nieuws over de

net geopende winkel rond en
kwamen er steeds meer klanten.
„De klanten van het eerste uur komen nog steeds vaak voor ‘food’,
terwijl we tegenwoordig veel
meer ‘non-food’ artikelen in de
winkel hebben staan. Ze hebben
er ook begrip voor als artikelen kapot zijn of in een aantal stukken
in het doosje zitten. Omdat het
nu eenmaal afkomstig is uit ontwikkelingslanden”, vertelt Rietveld.
Dat de Wereldwinkel niet stoffig
en oubollig is, willen de 21 vrijwilligers van de Nijmeegse winkel
maar al te graag laten zien. „Door
het assortiment steeds te vernieuwen en vooral te verjongen, zoals
het toevoegen van sieraden en tassen. Daarmee proberen we het

“

Hopelijk hebben alle
supermarkten op een dag
alleen maar fairtrade
Gré Berkelaar

aantrekkelijker te maken voor jongeren”, zegt Ineke Ketelaar, die
vanaf november 2013 als verkoopster bij de Wereldwinkel werkt.
„Daarnaast zijn trendwatchers tegenwoordig steeds meer bezig
met tweedehands en vintage kleding, dus zo komt het idee van de
Wereldwinkel terug in het straatbeeld. Dat juichen we alleen maar
toe.”
De Wereldwinkel is geen op zichzelf staand goed doel, zoals veel
mensen denken. „Wij staan voor
eerlijke handel en dat betekent
dat een deel van de prijs naar de
producent gaat, maar daarmee
zijn we niet meteen een goed
doel”, zegt Berkelaar. „Hopelijk is
er op een dag geen Wereldwinkel
meer nodig en hebben alle winkels alleen nog maar fairtrade producten.”

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Wereldwinkel Dukenburg, is
er van 13 tot en met 18 april een
feestweek waarbij er verschillende acties zijn in de winkel.
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