
December… Dan steken we de kaarsen aan en maken we 

het extra gezellig. Met items die niet alleen ons huis, maar 

ook de wereld een beetje mooier maken. Want van duurzame, 

fairtrade spullen wordt iederéén een beetje gelukkiger. 
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Met liefde gemaa kt
De fairtrade sterrenslinger 
is handgemaakt in Nepal van 
lokta-papier. Dit papier komt 
van de bast van een struik in 
de Himalaya die er niet voor 
gekapt hoeft te worden. 
Loungebankje € 599,-, koffie-
tafel € 139,- (Household Hardware), 
fairtrade sterrenslinger 3,20 m 
€ 14,95 (Sukha), fluwelen kussen-
hoezen 50x50 cm € 7,99 en plaid 
€ 49,99 (H&M), juten mand € 39,95, 
decoratieve pot € 69,95 (Urban 

Nature Culture), duurzame rotan 
lamp v.a. € 349,- (Good & Mojo), 
vloerkleed 133x195 cm 
€ 39,95 (Ikea). 
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Hier is het knus
Deze bank gemaakt van ecoleer is 
een echte blikvanger. Fijn en zacht met 
warme vachtjes, die op een milieu- 
vriendelijke manier zonder schadelijke 
chemicaliën zijn gelooid en geverfd. 
Bank van 70% gerecycled leer € 999,- (Basic 

Label), juten poef € 129,95, gestreept kus-
sen € 67,50 (Wonen met Lef), vachtje € 99,95 

(Dyreskinn), oranje en roestbruin velours 
kussen v.a. € 36,95 (Urban Nature Culture), 
okerkleurig plaid van organisch katoen 
€ 99,95, roestbruin plaid, ambachtelijk 
geweven in Ierland € 112,50 (Ook in het 

Paars), vloerkleed met geometrisch pa-
troon € 59,95, juten vloerkleed € 99,- (Ikea), 
houten vijzels (hier gebruikt als vazen) v.a. 
€ 33,95 (Household Hardware), kaarsen v.a. 
€ 4,95 (Loods5), notitieboekjes v.a. € 13,95 

(Dille & Kamille), overig (privébezit). 
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        Vazen, bordjes,     
  keukenspul… 
     komen alle tezamen

Alle vazen verzamelen 
Een miniverzameling in huis is altijd leuk om naar te kijken. 
Deze retro vazen zijn deels nieuw en deels van de kringloop. 
En met wat dennentakken en eucalyptusblad erin kan de 
kerstvoorpret alvast een beetje beginnen. Vintage tafel € 95,- 

(Van Dijk & Ko), handgemaakte porseleinen bloem € 18,95, blauwe 
vaas € 29,95 en okergele glazen vaas € 27,95 (Urban Nature Culture), 
bewerkte okergele vazen v.a. € 35,- p.st. (Tablejoy).

Natuurlijk: bamboe 
Wie van mooi en duurzaam servies houdt, moet zeker eens 
aan bamboe denken. Bamboe servies is zeer milieuvrien-
delijk, want gemaakt van biologisch afbreekbaar bamboe 
en mais. Bamboe kom € 7,50, bamboe bord v.a. € 8,- (Loods 5), 
groene doekjes € 5,95 p.st., theedoeken per 2 € 16,95, decoratief 
bananenblad € 22,95 (Urban Nature Culture), okergeel servet per 
2 € 14,95, goudkleurige theepot € 49,95 (HK Living), houten vijzels  
(hier gebruikt voor pollepels) v.a € 33,95 (Household Hardware), 
ovalen snijplank € 22,90, theelepelset per 3 € 12,99, 100% eco 
katoenen theedoek over kastdeurtje € 5,99 (Sissy-Boy), zwarte 
glazen borden € 1,99 p.st. (Ikea), overig (privébezit).
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Onder de sterrenhemel
Deze papieren waaiers zijn 
handgemaakt door vrouwen 
in Nepal, die dankzij dit werk 
een eigen inkomen hebben. 
Handgemaakte papieren waai-
ers, set van 3 € 10,95 (Return to 

Sender), eetkamerstoel Odger 
€ 69,95 (Ikea), kussen met cirkel-
patroon € 34,95, houten bakje 
€ 49,95, placemat € 5,95, hoog 
glas € 9,95, paarse schaal in 
bladvorm € 22,95 (Urban Nature 

Culture), waterkan € 28,50, 
kommen van gerecycled glas v.a. 
€ 4,50, salade schaal € 47,-, 
handgemaakt keramieken bord 
met ribbelrand € 18,- (Household 

Hardware), houten bord € 7,99 

(H&M), ecologisch gelooide 
IJslandse schapenvacht € 99,90 

(Dyreskinn), bestek van esdoorn-
hout v.a. € 6,25 (Dille & Kamille), 
overig (privébezit).
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een kaarsje 
Kaarsen, lampen, kussens; allemaal nóg mooier 
omdat ze fairtrade en milieuvriendelijk zijn gemaakt. 

WE branden
VOOR…

Handgeweven 

Houten bakje met bladzilver 

Wenskaars, gemaakt door

Duurzame kaarsen van 

Doosje met 
verschillende slingers 

van lokta-papier, 
gemaakt door 

Nepalese vrouwen 
€ 19,95 (Atelier Sukha)

Handgemaakt door 

Handgeweven in Mexico:

Handgeweven plaid 

Sisal mand uit Swaziland 

Gerecycled glas € 9,95 

Porseleinen vaas Portugal, 

Sterrenslinger, 
handgemaakt door 
Nepalese vrouwen 
€ 7,95 (Return to Sender)

Eco-kussen met blaadjesprint 

schapenwollen vloerkleed 

€ 10,50 (De Wereldwinkel)

mensen met een beperking 

palmolie, handgemaakt in 

vrouwen in India. Kleed 

stoel Acapulco € 399,- 

uit Ecuador € 169,95 

€ 89,- (Couleur Locale)

(Urban Nature Culture)

handbeschilderd door vrouwen 

€ 24,50 (WAARenhuis.com)

Oost-Java € 6,25 (De Wereldwinkel) 

(Fair Furniture via vtwonen)

(Return to Sender)

in Thailand € 17,95 (Return to Sender)

Rejan € 1067,- (Khodai)

€ 14,95 (Mooi door Mij)

€ 499,- (Atelier Sukha)
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Bord Por do Sol 

Bamboe rietjes per 5 
Karaf Pila van gerecycled 

Vaas van gerecycled 

Kussen Eleanor van 

Bamboe lamp Sagano 

€ 169,- (Good&Mojo via Wehkamp)

Linnen kussen Yoko, handgeweven 

in India € 74,- (Palais)

Rotan lamp Kalahari 

€ 199,- (Good&Mojo via vtwonen)

Keramieken schaal 

€ 12,95 (Urban Nature Culture)

100% wollen vloerkleed

Saven € 379,- (Skyler Store)

Handgevlochten mand Teranga 

€ 69,- (WAARenhuis.com)

€ 49,95 (Urban Nature Culture)

€ 9,95 (Seriously Good)
glas € 16,50 (De Wereldwinkel)

glas Por do Sol 

biologisch linnen, geweven 

€ 49,95 (Urban Nature Culture) 

in India € 74,- (Palais)

Handgeweven slingers 
van 5-6 m, gemaakt door 
mensen met een beperking 
€ 24,95 (Mooi door Mij)

Piet Hein Eek dienblad, 

gemaakt door Vietnamese 

houtbewerkers € 79,50 

(De Wereldwinkel)
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Koude dagen vragen
     om een warm bad

Weldadig 
Kies ook in de badkamer 
voor natuurlijke materia-
len, zoals badtextiel van 
bio-katoen. Bio-katoenen 
gastendoek € 3,95, natuur-
spons € 7,95 (Dille & Kamille), 
100% eco-katoenen hand-
doek € 9,99, velvet toilettas 
€ 17,99, zeepblok met lemon-
grass en basil € 7,99 (Sissy-

Boy), badlaken met jacquard 
dessin € 9,99, zeepdispenser 
€ 9,99, glazen potje met 
deksel van kurk € 9,99, 
jacquard geweven badmat 
€ 19,99 (H&M). 
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Zzzacht
Dat wordt nog moeilijk opstaan met al die 
heerlijk warme, zachte kleden en kussens. 
Dekbedovertrekset van dichtgeweven biologisch 
katoen € 49,99, fluwelen sprei € 129,-, ochtendjas 
van gewassen linnen € 39,99 (H&M), kussen met 
geometrisch dessin € 27,95, plantenstandaard 
€ 89,-, krukje € 69,95 (Urban Nature Culture), spiegel 
€ 39,95 (Wonen met Lef), rieten hanglamp € 125,95 (HK 

Living), Ecologisch gelooide IJslandse vacht € 99,90 

(Dyreskinn), fairtrade houten kom € 19,95, houten 
kralenketting v.a. € 29,95 (Sukha), overig (privébezit).
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