kerstpakketten 2018
geschenken met een eerlijk verhaal

Achter onze kerstpakketten zit een goed
verhaal. We vertellen het u graag.

Onze pakketten

In deze folder vindt u twaalf met zorg
samengestelde pakketten, in verschillende
thema’s en prijsklassen. Wij hebben voor u
een selectie gemaakt uit ons ruime assortiment.
Zit het pakket van uw keuze er nét niet bij?
Wij stellen graag met u een pakket samen dat
geheel aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt
u erop vertrouwen dat alle producten in onze
pakketten fair trade zijn.

Onze winkel

Gelegen naast de monumentale poort naar de
Burcht is Wereldwinkel Leiden gevestigd in
een historisch pand aan de Burgsteeg.
Wereldwinkel Leiden is een stichting zonder
winstoogmerk; alle medewerkers zijn vrijwilligers
en de opbrengsten worden geschonken aan
fair trade projecten in ontwikkelingslanden.

gezellig groen

€15
prachtig paars

volledige artikelenlijst pakketten zie blz. 7

winters wit

€20

€25

compleet koffiemoment

glutenvrij genietmoment

€15

€21
warm wijnmoment

volledige artikelenlijst pakketten zie blz. 7

€30

latijns lekkers

mediterrane momenten

€17

€25

€40

volledige artikelenlijst pakketten zie blz. 7

oriëntaals ontspannen

stralende sterren

€20

volledige artikelenlijst pakketten zie blz. 7

schitterende sterren

supersterren

€30

€50

onze sterren

Als echte sterren weten de Starlightz ieder jaar weer de show
te stelen in Wereldwinkel Leiden. Ze worden gemaakt in Goa,
India door Earth Friendly, waar men behalve aandacht voor de
mens ook aandacht voor het milieu heeft. Zij vervaardigen ook
de energiezuinige halogeenlampen en elektriciteitssnoeren,
waarmee de ster direct veilig in gebruik genomen kan worden.

starlightz b
starlightz A

Voor de ster in het Stralende Sterren-pakket heeft u de
keuze uit één van de Starlightz B dessins. (Liever een
Starlightz A dessin? Dat kan, de toeslag hiervoor is €3,per pakket.)
Voor de ster in het Schitterende Sterren-pakket en het
Supersterren-pakket heeft u de keuze uit één van de
Starlightz A dessins. (Liever een Starlightz B dessin? Dat
kan, uw korting is €3,- per pakket.)
U kunt zelf kiezen of de selectie aan ons overlaten. Voor
alle Starlightz geldt: zolang de voorraad strekt.
Wij leveren standaard zwarte elektriciteitssnoeren bij de
Starlightz, behalve bij de dessins ‘Pax’, ‘Geeta Gold’ en
‘Monsoon’; hierbij worden witte snoeren geleverd.

1 gezellig groen

(€12,98 excl. BTW)
Handbeschilderd bord uit Tunesië
Tony’s Chocolonely puur amandel zeezout
Groene thee met granaatappel piramidezakjes
Firefly Zuid-Afrikaanse witte wijn 250ml

2 prachtig paars (€18,02 excl. BTW)

Zuid-Afrikaanse pinotage wijn 750ml
Tony’s Chocolonely donkere melk 42% pretzel toffee
Zwarte thee met braambes piramidezakjes
Fairtrade Original zeezoutmolen met chilivlokken
Fairtrade Original hagelslag extra puur
Fairtrade Original chocoladepasta extra puur

3 winters wit (€20,91 excl. BTW)

samenstelling per pakket
onze verpakkingen

Ook achter de verpakking zit een goed verhaal. Wij werken
hiervoor samen met een klein familiebedrijf, waar men maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen hoog in
het vaandel heeft staan. De verpakkingen zijn zoveel mogelijk
gerecycled en/of composteerbaar. Voor opvullen en
beschermen van de producten in de pakketten
maken wij gebruik van golfkarton en naturel
Sizzlepak, een 100% biologisch afbreekbaar,
milieuvriendelijk vulmateriaal.

Swazi-candle stompkaars met kerstdessin
Indiaas schaaltje van gehamerd tin
La Posada bio torrontes Argentijnse wijn 750ml
Té de Origen starmix thee
Handgemaakte Indiase papieren kerstdecoratiehanger

Elk pakket bevat informatie over de artikelen.
Op verzoek wordt uw eigen kerst- en/of
nieuwjaarswens mee ingepakt.

4 compleet koffiemoment (€13,80 excl. BTW)

latijns lekkers (€14,92 excl. BTW)
Illimani Boliviaanse koffie (snelfiltermaling 250gr)
Belvas chocoladebrokken 100% puur
La Posada bio malbec Argentijnse wijn 750ml
Maya gelukspopje

Illimani Boliviaanse koffie (snelfiltermaling 250gr)
Belvas chocoladebrokken
Fairtrade Original chocoladebiscuits puur
Divine chocoladereepje melk
Oxfam koffiebabbelaars
Aardewerken kom uit Bangladesh

5 glutenvrij genietmoment (€18,38 excl. BTW)

Handbeschilderde schaal uit Tunesië
Delifair glutenvrije BBQ-saus 240ml
Fairtrade Original biologische glutenvrije sojasaus 200ml
Mongozo biologisch glutenvrij witbier 330ml
Ukuva iAfrica glutenvrije harissa kruidenmolen

6 warm wijnmoment (€25,48 excl. BTW)

No House Zuid-Afrikaanse wijn 750ml
Fairtrade Original recycled glas set van twee wijnglazen
Divine tasting set luxe chocolade 180gr
Lichtpuntjes gekleurde waxinelichtjes

7

8 mediterrane momenten (€22,09 excl. BTW)
Handbeschilderde mini-tajine uit Tunesië
Handbeschilderd kommetje uit Tunesië
Cape Treasures gerookte olijfolie 250ml
Ukuva iAfrica harissa kruidenmolen
Cape Treasures handgeoogst zeezout
Green Age zongedroogde dadels zonder pit

9 oriëntaals ontspannen (€33,31 excl. BTW)

Hammamdoek uit Bangladesh 100% katoen 170x100cm
Capiz lotus waxinehouder uit de Filipijnen
Lachende boeddha geluksbrenger
Handgemaakte zeep in stervorm aan koord
Indiaas zeepschaaltje van gehamerd tin
Té de Origen starmix thee

10

stralende sterren (€16,53 excl. BTW)
Starlightz ontvouwbare kerstster, categorie B
Earth Friendly elektriciteitssnoer met schakelaar
Handgemaakte kerstdecoratiehanger

11 schitterende sterren (25,17 excl. BTW)

Starlightz ontvouwbare kerstster, categorie A
Earth Friendly elektriciteitssnoer met schakelaar
Earth Friendly halogeenlamp 42W
Tony’s Chocolonely melk glühwein kerstboomreep
Handgemaakte kerstdecoratiehanger

12

supersterren (41,79 excl. BTW)
Starlightz ontvouwbare kerstster, categorie A
Earth Friendly elektriciteitssnoer met schakelaar
Earth Friendly halogeenlamp 42W
No House Zuid-Afrikaanse wijn 750ml
Capiz lotus waxinehouder uit de Filipijnen
Belvas chocoladebrokken
Gehaakte sneeuwpophanger van Mamita Alice
Maya gelukspopje

contactformulier
aanhef: mevr. / dhr.
voornaam:
achternaam:
bedrijfsnaam:
telefoonnummer:
e-mailadres:

geïnteresseerd?
Als u belangstelling heeft voor onze kerstpakketten helpen
wij u graag verder. De pakketten zijn naar wens aan te
passen. Ook is volledig maatwerk mogelijk. Graag nodigen
wij u uit in de winkel om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt het contactformulier gebruiken om uw contactgegevens op te geven en indien mogelijk alvast uw wensen
aangeven. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alice Bisschop,
contactpersoon kerstpakketten
071 514 94 37
aanwezig op afspraak
Burgsteeg 12, 2312 JS Leiden
kerstpakketten@wereldwinkel-leiden.nl

adres:
postcode en plaats:
indien bekend:
keuze pakket (1 t/m 12):
aantal:
gewenste leverdatum:
Ik word bij voorkeur telefonisch / per e-mail / whatsapp benaderd.
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier kunt u e-mailen of printen
en opsturen naar of afgeven in de winkel.
Voor alle artikelen geldt: zolang de voorraad strekt. Wij doen ons uiterste best
het pakket van uw keuze te leveren. Als een artikel onverhoopt niet leverbaar is,
zullen wij in overleg met u een alternatief artikel leveren. Voor de levering van
de artikelen zijn wij afhankelijk van de importeurs, en zij van hun producenten.
Hoe eerder u uw bestelling plaatst, hoe meer rekening gehouden kan worden
met uw wensen. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Zet- en
drukfouten voorbehouden. Copyright Wereldwinkel Leiden.

