
artikel importeur land van herkomst prijs per stuk

1 palmwax kaarsen Indonesia 4 kaarsen van 30 cm  brandtijd 

circa 12 uur per kaars

handgemaakt op het eiland Java. 7,50

2 wasdrogerballen Nepal Set van 4 wasdrogerballen in een 

ecru katoenen zakje met 

handleiding

Voeg deze 4 vilten wasdroger ballen toe aan 

je frisgewassen natte was in je wasdroger. 

De ballen zorgen dat de was minder in 

elkaar blijft zitten en daardoor sneller 

droogt. En dit verkort de droogtijd met maar 

liefst 25%! Bespaar direct op je 

energiekosten. Daarnaast maken ze je was 

zachter en heb je geen wasverzachter meer 

nodig.

14,00

3 Sjaal  klein Nepal katoen/acryl    30 cm x 140 cm                     

verkrijgbaar in 36 kleuren

Heerlijke zachte kleine sjaal uit Nepal in 

allerlei kleuren verkrijgbaar voor man en 

vrouw. Omdat de sjaal geborsteld is, voelt 

hij lekker zacht aan!  De sjaal is gemaakt 

door vrouwen in een weverij in de 

Kathmandu vallei in Nepal. Deze weverij 

biedt werk aan 20 vrouwen.

11,50

4 Sjaal  groot Nepal katoen/acryl     80 cm x 190 cm idem als hierboven maar dan is deze sjaal 

meer voor de vrouw.

27,50

5 boodschappen tas India 45 cm breed                                             

40 cm hoog                                      

20 cm diep                                          

met stevig handvat

gemaakt van theezakken uit de theepluk in 

India

5,50

6 thee in een doosje  met 

tekst Merry X-Mas

Vietnam / Egypte doosje thee met 18 theezakjes biologische zwarte thee met steranijs en 

zachte winterkruiden

4,50

7 geluksengeltje Mexico klein geluksengeltje op een kaartje Yzel uit Mexico maakt deze prachtige 

geluksengeltjes, hier betaalt zij haar studie 

mee.

3,00

8 blok zeep Thailand handgemaakte zeep  van pure en 

plantaardige olién.                              

8 x 5 x 2,5 cm

de zeep wordt gemaakt in een klein 

familiebedrijf in het noorden van Thailand 

genaamd Soap-n-scentverkrijgbaar in 20 

geuren

4,50

9 Herbruikebare foodbag    

vrolijke kleurtjes

India Lunchbag ( 18x16 cm) van katoen 

met een waterafstoende nylon 

binnenkant. Sluit zeer goed met 

klittenband

De boterhamzakjes zijn vrij van schadelijke 

stoffen zoals weekmakers, lood en uiteraard 

BPA-vrij. De lunchbag mag in de vaatwasser.

9,50

10 Herbruikebare foodbag            

uni kleur

India idem zie boven                                                 

maat 18x20 cm

idem zie boven 11,00

11 Emmer Senegal emmer gemaakt van gerecycled 

plastic

inhoud 10 liter.                                        

verkrijgbaar in diverse kleuren

6,50

12 amberblokje op een 

schaaltje van bamboo

Marokko een heerlijk vegan amberblokje te gebruiken in diverse ruimte.                   

Geur blijft minimaal een jaar.

5,50

13 Good Roll Nederland  (in 

samenwerking met 

mensen in 

dagbesteding)

100% boomvriendelijk en 

duurzaam toiletpapier

Met de helft vd nettowinst bouwen zij 

toiletten in Afrika. Zo verbeteren zij de 

hygiene van veel mensen in 

ontwikkelingslanden. 

1,75

14 Serveer/borrel plank 

Olijfhout

Tunesie Serveerplank met handvat                   

40 x 15 cm Het hout dat wordt gebruikt komt van 
olijfbomen die geen olijven meer produceren. 
Voor elke olijfboom die wordt gekapt wordt een 
nieuwe terug geplant, zodat die over een 
aantal jaar voor olijfproductie gaat zorgen. 

19,50

15 schaaltje Mexico Vrolijke kleurijke schaaltjes handbeschilderd 9,00

16 Bodybar  (duurzaam) Nederland Plastic vrij douchen volledig vegan                                         

natuurlijke ingredriënten                              

goed voor portomonee en milieuvriendelijk

8,95

17 Accessoires bodybar / 

shampoobar e.d.

Nederland diverse accessoires zeepbakje , zeepnetje, deoderant, shaving 

bars, wasbare wattenschijven e.d.

 op aanvraag

N1 Stroopwafels Nederland, 

Zundert

zakje met 15 mini stroopwafeltjes 15 heerlijke mini stroopwafels gebakken in 

Zundert .

4,-- per zakje

N2 Pindakaas Nederland, Tilburg                   

de pinda's zijn 

afkomstig uit 

Callefornia

grote pot van 350 gram   

verkrijgbaar in de smaken: Naturel 

/ Kaneel / Chai / Pittenmix / Kokos 

/Sport

100% biologische pindakaas zonder 

toevoegingen van vet, olie, suiker. 

Geproduceerd 

6,-- per pot

N3 De beste drop ooit Nederland zakje drop van 200 gram 

verkrijgbaar in 4 smaken: Volzoet, 

Mildzout, Honing en Laurier

zonder gluten en gelatine 4,-- per zakje

DUURAME en/of FAIR TRADE KERST PAKETTEN

Aanvullen met 'Nederlandse' food producten


