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Ze zijn al een paar jaar te vinden in het Nederlandse straatbeeld, de 
Peruaanse mutsen. Vaak komen ze hemaal niet uit Peru, maar uit een 
willekeurige fabriek ergens in de wereld. Maar gelukkig zijn er ook 

organisaties die  bewuster  kiezen, 
voor 100% Fair Trade. Tuyu is zo’n 
organisatie. daarbuiten spreekt met 
Tuyu- eigenaar Antoinette Gast 
over haar visie op fair trade.

Fair trade

Peruaanse  
mutsen 
voor Stayokay
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met Tuyu vanwege haar verfrissende kijk op fair 
trade. Inmiddels werken ze samen. Antoinette Gast: 
“Stayokay zocht hippe fairtrade-producten. Toen 
kwamen we uit op de authentieke Andes-mutsen.”

Stayokay muts
De breitechniek van de Peruaanse mutsen komt  
uit een lange traditie die teruggaat naar de Inca’s.  
De mutsen worden gebreid in Juliaca, een stad 
gelegen in het Hoogland van de Andes, vlak bij  
het Titicacameer. Ze worden gemaakt door twee 
verschillende groepen in kleine werkplaatsen, van 
zo’n tien man. Het is veelal handwerk met behulp 
van eenvoudige breimachines. De muts is exclusief 
voor Stayokay ontworpen.

Warm Weg  arrangement met Peruaanse muts

Wil je er lekker een paar dagen tussenuit in de 
 winter? Boek dan het Warm Weg arrangement.  
In de hostels is het warm en gezellig en buiten is van 
alles te beleven. Maak een winterwandeling of fiets-
tocht en houd je oren warm met je Peruaanse muts. 

Inclusief: warm welkomstdrankje met gebak, 2x 
overnachting met ontbijt, 2x diner, Peruaanse muts 
en een route voor een winterwandeling of fietstocht.
 
Volwassenen vanaf € 65 p.p, kinderen vanaf  
€ 47,50 p.p. Te boeken tot eind februari 2011. 

De muts is ook te koop voor € 9,95 bij elk hostel.
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air trade volgens Wikipedia:  
Eerlijke handel of fair trade bevordert 
de duurzame ontwikkeling in de 

internationale handel, met name bij de export 
van arme landen naar rijke Westerse landen. 
Producenten krijgen bij fair trade betere voorwaarden, 
zoals vooruitbetaling. En er ontstaat ruimte voor 
bijvoorbeeld opleidingen en verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Dat klinkt en is mooi, maar 
er zitten wel wat haken en ogen aan, want bij fair 
trade zijn veel projecten afhankelijk van subsidie. 
Antoinette Gast kiest een andere weg: “Een ideale  
fair trade-keten draait, in mijn ogen, zonder subsidie. 
Ik geloof in een keten die zijn bestaansrecht ontleent 
aan de wensen van de klant. Alleen dan kan de  
keten op de lange termijn overleven. Ik wil ze bij  
die omslag helpen.”

Duurzame relaties
Antoinette bezoekt alle landen waar ze mee handelt. 
Of dat nou in Bangladesh, Nepal en Peru is. “Je moet 
daar naartoe om de mogelijkheden te begrijpen.  
Ik ga voor een lange periode relaties met ze aan. 
Uiteindelijk worden het vaak vrienden van me”. 

Ambities
En haar aanpak werkt. Antoinette is blij met de groei 
van haar bedrijf. Het geeft haar de kans om ambities 
waar te maken: “Juist dan kan ik een betere partner 
zijn voor de mensen in de handelsketen. Op die 
manier bouw je samen iets op. Alleen maar kiezen 
voor de allerlaagste prijs is geen langetermijnvisie.  
Ik wil producenten in ontwikkelingslanden faciliteren, 
ze leren omgaan met de commerciële markt. Daar 
ligt de lat vaak hoog. Wij vinden dat normaal, maar  
in die landen bestaat soms een mañana-cultuur.” 

People, planet, profit
Antoinette ziet dat fair trade en duurzaam onder-
nemen hand in hand gaan: “Vaak wordt er gebruik 
gemaakt van materialen die lokaal beschikbaar zijn 
uit een natuurlijke bron, zoals wol. De producten zijn 
veelal handgemaakt. Dit beperkt de CO2-uitstoot. 
Dat is voor mij duurzaam en dus met oog voor people, 
planet en profit.” Ook Stayokay heeft contact gezocht 




