


'demand quality, not just in the

products that you buy, but in the

life of the person who made it'



Voor een eerlijk, origineel en

verantwoord kerstpakket ben je bij

Wereldwinkel Leeuwarden aan het juiste

adres! Grote of kleine pakketten, groot

of klein budget, bij ons is alles mogelijk.

In deze folder vind je een aantal

voorbeeld pakketten.

Hiermee hopen we je een beeld te

geven van wat er zoal mogelijk is.

Uiteraard kun je bij ons ook zelf je

pakket naar keuze samenstellen.

Wil je meer weten, of wil je

kerstpakketten bestellen? Bel of mail

naar de winkel en we denken met je

mee en bespreken de mogelijkheden.

CONTACTPERSOON KERSTPAKKETTEN:

Irena

058-215 86 87

Nieuwestad 113

8911 CN Leeuwarden

bestuur.wereldwinkel.leeuwarden@gmail.com

www.wereldwinkelleeuwarden.nl

een eerlijk pakket
*Voor alle producten geldt: zolang de

voorraad strekt en onder voorbehoud van

prijswijzigingen en drukfouten. 

De bedragen zijn inclusief BTW.

Wij zijn voor de levering van alle producten

afhankelijk van onze importeurs en hun

producenten.

Wanneer een bestelling later wordt

geplaatst zijn sommige producten mogelijk

niet meer leverbaar.

WERELDWINKEL  LEEUWARDENK E R S T P A K K E T T E N  2 0 2 0



it's eas
y

being g
reen

IT 'S EASY BEING GREEN

bio/vegan

€34,65



goudeerlijk

GOUDEERLIJK

€27,50



christm
as

time

KERSTVERSIERING

VAN VILT

VAN € 2,50 - €5,95



hemelsblau
w

HEMELSBLAUW

€13,40





regenbo
og

REGENBOOG

€27,30



Fair trade zet zich in om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse

culturen te verbeteren. Dit gebeurt door betere handelsvoorwaarden aan te bieden en door de

rechten van producenten te beschermen. Verder draagt fair trade bij aan sociale gelijkheid en

economische zekerheid.

verantwoorde prijzen,

leefbare lonen,

verantwoorde arbeidsomstandigheden,

geen kinderarbeid,

geen gedwongen arbeid,gelijke kansen

voor mannen en vrouwen,

zorg voor het milieu,

contracten afsluiten voor een langere

periode,

transparantie.

De criteria voor fair trade zijn: Wereldwinkel Leeuwarden

Ons doel is niet winst maken maar aandacht

vragen voor fair trade en meer omzet maken in de

eerlijke handel voor producenten in niet-westerse

culturen. Doordat wij voor producten die op een

eerlijke en duurzame wijze zijn gemaakt een

eerlijke prijs betalen aan producenten kunnen zij

een menswaardig bestaan opbouwen. Door

producten bij de wereldwinkel te kopen, draag je

bij aan een goed huis, goede voeding, scholing

voor kinderen en goede medische voorzieningen.

Fair Trade



'Overcoming poverty is not a gesture of

charity. It’s an act of justice.

Sometimes it falls on a generation to be great. 

You can be that great generation.'

-Nelson Mandela
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