
BELEEF
Kerstpakketten met een 

bijzonder verhaal



Een bijzonder geschenk vinden kan best een uitdaging zijn. 
Aangezien dit het moment is waarop een blijk van 
waardering gegeven wordt. 

Onze cadeaus vertellen naast uw verhaal ook dat van mens 
en milieu.

Onderstaand een aantal pakketten ter inspiratie. 

Uiteraard is het mogelijk een eigen uniek pakket samen te 
stellen. We denken graag met u mee bij het samenstellen 
van een bijzonder pakket dat een verhaal verteld. 

Omdat we altijd op zoek naar de leukste en origineelste 
producten breidt ons aanbod zich ook regelmatig uit.

BELEEF Kerstpakketten met een bijzonder verhaal tussen de €15 en €60 (excl btw) 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Winterse Bedankt Wishes
€ 14

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk 
karton en lint

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
Winterse thee; zwarte thee met appel, kaneel en 
vanille is heerlijk tijdens de koude winterdagen die 
eerlijk en verantwoord geproduceerd is.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke 
ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in blikje 
kerstwensen. 20 branduren inde geur Persian
Pomegranate. Biologische sojawas geeft geen roet 
af, brand langer en verspreid de geur beter.

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Leuk geurzeephartje met de tekst “Bedankt”
parabenen, siliconenvrij en vegan



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Sociaal Bier Pakket
€ 15,00 

VET & LAZY BIER | Duurzaam, lokaal en circulair
Bijzondere bieren van onder andere lokale vlierbloesem, 
sezchuanpeper, knallende rook en een inpandig 
restproduct, namelijk zelf gebrande koffiebonen van de 
Alohabar. De bierbrouwerij van BlueCity gevestigd in de 
kelder van het voormalige zwembad Tropicana. Alle 
reststromen worden zo efficiënt mogelijk benut. Zo gaat 
bijvoorbeeld het graan naar de zorgboerderij, het 
koelwater wordt opgeslagen en hergebruikt voor andere 
processen binnen BlueCity.

100% LEUK DOUCHEGEL | Sociale impact, lokaal, vegan
100%LEUK laat zien hoe je van niets iets kan creëren en 
impact kan hebben op je omgeving. Zij werken met 
voornamelijk mensen met een 
beperking, die ze zelf de leukerds noemen. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Merry Champagne Wishes
€ 15,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vrieen. ndelijk
karton en lint

LIV N TASTE | duurzaam, natuurlijke ingrediënten
Een reep van pure en witte chocoladen met de beste 
ingrediënten gemaakt (UTZ gecertificeerde cacao). Verpakt 
in FSC vetvrij papier.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in blikje kerstwensen. 
20 branduren inde geur Persian Pomegranate. Biologische 
sojawas geeft geen roet af, brand langer en verspreid de 
geur beter.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Handzeep in de vorm van confetti. Met plantaardige 
glycerine die de huid hydrateert en maiszetmeel voor een 
licht scrub.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Champagne Prosecc
€ 16,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk 
karton en lint

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke 
ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een 
wijnglaasje. De kaars heeft de geur Winter Glow die 
ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas geeft geen 
roet af, brand langer en verspreid de geur beter.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke 
ingrediënten
Handzeep in de vorm van confetti. Met plantaardige 
glycerine die de huid hydrateert en maiszetmeel 
voor een licht scrub.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Coole Kerst Cake
€ 16,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk 
karton en lint

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke 
ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een blikje 
kerstwensen. De kaars heeft de geur Winter Glow die 
ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas geeft geen roet 
af, brand langer en verspreid de geur beter. In 
samenwerking met Amnesty internationaal. 10% van de 
omzet wordt hieraan gedoneerd.

COOL SOAP | Fairtrade, duurzaam, natuurlijke 
ingrediënten
Handgemaakte zeep op basis van Griekse olijfolie, 
plantaardige oliën en verschillende kruiden duurzaam 
verpakt.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Glühwein cake maken op basis van 
natuurlijke ingredienten. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Max Kerst Snippers
€ 16,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton 
en lint

SNIPPERS | gerecycled, duurzaam, sociale impact, lokaal
Houtsnippers gerecycled van oude Whisky drankvaten. 
Verpakt in een mooie gerecyclede glazen fles. Als er 
Jenever, Vodka of een andere drank bij de houtsnippers 
gerijpt wordt ontstaat er een unieke Whisky (ook als Rum, 
Gin of Bourbon verkrijgbaar). Snippers is een Nederlands 
bedrijf dat hun producten in Nederland laat maken bij de 
sociale werkplaats Pantar. Daar waar mensen met een 
beperking niet als een beperking gezien worden. 

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, 
duurzaam, natuurlijke ingredienten
Een vegan razend lekker tussendoortje met een 
verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lief klein fris zeepje Kerstgroet.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correcte Knusse Kerst
€ 17,75

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een blikje kerstwensen. De kaars heeft 
de geur Winter Glow die ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas geeft geen 
roet af, brand langer en verspreid de geur beter. In samenwerking met 
Amnesty internationaal. 10% van de omzet wordt hieraan gedoneerd.

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
Knusse thee; thee met vanille, amandelen en kruidnagel
die eerlijk en verantwoord geproduceerd is.

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. De boekjes 
worden volledig CO2-neutraal geproduceerd in Nederland van FSC papier. 
De schrijfmaterialen van Correctbook besparen veel papier doordat ze 
eindeloos uitwisbaar zijn. 
Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de Afrikaanse 
townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar zonder 
schrijfmateriaal. Dit is een groot probleem als je wilt leren lezen en schrijven. 
Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 15 jaar, zijn mede 
hierdoor analfabeet.
Met de aankoop van elke CorrectBook voorzien zij kinderen in 
ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Warme Correcte Kerst
€ 20,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. De boekjes 
worden volledig CO2-neutraal geproduceerd in Nederland van FSC 
papier. De schrijfmaterialen van Correctbook besparen veel papier 
doordat ze eindeloos uitwisbaar zijn. 
Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de Afrikaanse 
townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar zonder 
schrijfmateriaal. Dit is een groot probleem als je wilt leren lezen en 
schrijven. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 15 jaar, 
zijn mede hierdoor analfabeet.
Met de aankoop van elke CorrectBook voorzien zij kinderen in 
ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een blikje kerstwensen. De kaars 
heeft de geur Winter Glow die ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas
geeft geen roet af, brand langer en verspreid de geur beter. In 
samenwerking met Amnesty internationaal. 10% van de omzet wordt 
hieraan gedoneerd.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Glühwein maken. Leuk koord aan het potje zodat het ook in de boom 
gehangen kan worden. Door appelsap i.p.v wijn te gebruiken heb je een heerlijk 
alcoholvrije variant. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Groots Sociaal Bier Pakket
€ 21,00

Een bijzonder bierpakket van Vet&Lazy samenstellen met 
de circulaire biertjes van deze brouwerij in het oude 
Rotterdamse Tropicana. 

LINKEBAL Radler;  de sportieve dorstlesser en 
wereldprimeur! Een Radler van weizen bier, verse pomelo
(die eigenlijk weggegooid zouden worden)  en citroen. Met 
3,5%

FLUFFY IPA; een fijn doordrink biertje met groen staartje. 
Fris, fruitig, zacht, hoppig met bittere afdronk met 5,6%.

DUBBEL WIT ZOMERFIT ; een stevig witbier, gebrouwen 
met koriander, kardemom, szechuanpeper, zest van 
grapefruit, zest van sinaasappel en zest van limoen. Met 
7,2%.

BOHEMIAN ; De Duitsers hebben koningsbier, wij Queen 
bier. Een Pilsener bier met een volle body en een zachte 
afdronk en een vleugje Kazbek hop van 4,7%.

BIERDOUCHE van 100% leuk. Een heerlijk frisse geur met 
hop. Deze douchgel is Parabenen- en siliconen vrij en vegan



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Warme Winterse Bedankt Wishes
€ 21,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton 
en lint

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
Winterse thee; zwarte thee met appel, kaneel en vanille is 
heerlijk tijdens de koude winterdagen die eerlijk en 
verantwoord geproduceerd is.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in blikje kerstwensen. 20 
branduren inde geur Persian Pomegranate. Biologische 
sojawas geeft geen roet af, brand langer en verspreid de 
geur beter.

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Leuk geurzeephartje met de tekst “Bedankt”
parabenen, siliconenvrij en vegan

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Glühwein maken. Leuk koord aan het potje 
zodat het ook in de boom gehangen kan worden. Door 
appelsap i.p.v wijn te gebruiken heb je een heerlijk 
alcoholvrije variant. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correct Merry Max Dank
€ 24,75

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijke 
ingredienten
Een vegan razend lekker tussendoortje met een verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Leuke Dankjewel tube Douchegel. Kleurstofvrij, parabenenvrij, PH neutraal.

LIV N TASTE | duurzaam, natuurlijke ingrediënten
Een reep van pure en witte chocoladen met de beste ingrediënten gemaakt 
(UTZ gecertificeerde cacao). Verpakt in FSC vetvrij papier

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. De boekjes 
worden volledig CO2-neutraal geproduceerd in Nederland van FSC papier. 
De schrijfmaterialen van Correctbook besparen veel papier doordat ze 
eindeloos uitwisbaar zijn. 
Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de Afrikaanse 
townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar zonder 
schrijfmateriaal. Dit is een groot probleem als je wilt leren lezen en 
schrijven. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 15 jaar, zijn 
mede hierdoor analfabeet. 
Met de aankoop van elke CorrectBook voorzien zij kinderen in 
ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Merry Prosecc Winterse Kerst Wishes Light
€ 33,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
Winterse thee; zwarte thee met appel, kaneel en vanille is heerlijk 
tijdens de koude winterdagen die eerlijk en verantwoord 
geproduceerd is.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Glühwein maken. Leuk koord aan het potje zodat het 
ook in de boom gehangen kan worden. Door appelsap i.p.v wijn te 
gebruiken heb je een heerlijk alcoholvrije variant. 

LIV N TASTE | duurzaam, natuurlijke ingrediënten
Een reep van pure en witte chocoladen met de beste ingrediënten 
gemaakt (UTZ gecertificeerde cacao). Verpakt in FSC vetvrij papier.

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lief klein fris zeepje Kerstgroet 

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een wijnglaasje. De kaars heeft 
de geur Winter Glow die ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas
geeft geen roet af, brand langer en verspreid de geur beter.

En Milieuvriendelijke lucifers. Ze bevatten geen zwavel maar een 
ijzer-fosforverbinding die ontleedt tot ijzeroxide en fosfaat. In leuk 
potje wat naderhand ook als vaasje gebruikt kan worden.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

No More Plastic Kerst
€ 36,50

NO MORE PLASTIC BAGS | duurzaam, lokaal, gerecycled, sociale impact
Duurzame shopper van gerecycled bedlinnen en tafellakens Lekker groot 
formaat: 54x40x18 cm Binnenvoering, binnenvak en ritsen 5% van de 
opbrengst gaat naar The Great Bubble Barrier.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Maak zelf een lekkere soep van restgroentjes die je anders zou weggooien.

BLOKZEEP | natuurlijk, duurzaam, vegan, fairtrade
Een handgemaakte blokzeep die 100% natuurlijk, vegan, ongeparfumeerd  en 
zonder plastic is. Doe je mee voor de plastic vrije badkamer.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk 
Een vegan mintje. Net zo fris als pepermunt, maar dan scherper voor een 
langer fris gevoel!

Uitbreiding 1: € 52,50
De uitgebreidere Shopper met Pineut vinaigrette en lekkere extravergine
olijfolie van  Di Lorenzetto uit Nieuwerkerk aan den IJssel die zilver bekroont is 
beste olijfolie uit Europa. Afkomstig uit de Marken, Italië.

Uitbreiding 2: € 60
De uitgebreidere Shopper met Pineut glühwein (ook alcoholvrij te maken), met 
Correctbook pocket boekje, knusse thee en geurkaarsje met kerstwensen. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correct Max Bold Kerst Dank
€ 38,50

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. Volledige CO2-
neutrale productie in Nederland van FSC papier. De boekjes besparen veel 
papier doordat ze eindeloos uitwisbaar zijn. Correctbook wil analfabetisme 
wereldwijd uitbannen. In de Afrikaanse townships gaan de kinderen vaak wel 
naar school, maar zonder schrijfmateriaal. Meer dan 750 miljoen mensen, 
wereldwijd boven de 15 jaar, zijn mede hierdoor analfabeet. Met de aankoop 
van elke boekje voorzien zij kinderen in ontwikkelingslanden ook van een 
CorrectBook.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk 
Een vegan razend lekker tussendoortje met een verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lief klein fris zeepje Kerstgroet.  En leuke Dankjewel tube Douchegel.
Kleurstofvrij, parabenenvrij, PH neutraal.

BOLDKING | sociale impact, lokaal, natuurlijk, vegan
Heerlijke douche producten die vegan zijn, zonder parabenen, alcohol en 
allergenen. Met een leuke washbag die tegen een spatje kan. Boldking is een 
Nederlands bedrijf groot geworden door het recyclen van scheermesjes. Hun 
producten worden ook verpakt bij de sociale werkplaats Pantar. Daar waar 
mensen met een beperking niet als een beperking gezien worden. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correct Max Jasmine Anna Dank Kerst
€ 41-

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. Volledige CO2-neutrale 
productie in Nederland van FSC papier. De boekjes besparen veel papier doordat ze 
eindeloos uitwisbaar zijn. Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de 
Afrikaanse townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar zonder 
schrijfmateriaal. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 15 jaar, zijn 
mede hierdoor analfabeet. Met de aankoop van elke boekje voorzien zij kinderen in 
ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk 
Een vegan razend lekker tussendoortje met een verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lief klein fris zeepje Kerstgroet en leuke Dankjewel tube Douchegel. Kleurstofvrij, 
parabenenvrij, PH neutraal.

BLOKZEEP | natuurlijk, duurzaam, vegan, fairtrade
Een handgemaakte blok handzeep die 100% natuurlijk, vegan, ongeparfumeerd  en 
zonder plastic is. Deze mooi handzeep in zakje is gemaakt in samenwerking met 
EgoJasmine (een initiatief in Jordanië met als doel het versterken van vrouwen in hun 
samenleving. Zij helpen vrouwen van alle leeftijden en met name vrouwen die voor 
een oorlog zijn gevlucht).

WE LOVE THE PLANET | natuurlijk, duurzaam, lokaal
Lipbalm van biologische en 100% natuurlijke ingrediënten verpakt in koker van FSC-
mix papier. Met vanille geur wat voor dames en heren kan. 

ANNA NERA | fairtrade, duurzaam
Fairtrade zwart etui/tasje van gehaakt breisel met katoenen binnenvoering van 10x15 
cm.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Winterse Retulp Pineut Kerstbal 
€ 41

Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en 
lint

RETULP | duurzaam, sociale impact, lokaal, recyclebaar
Deze lekvrije drinkfles heeft een inhoud van 500 ml en een 
bamboe dop. De drinkfles is gemaakt van slijtvast, duurzaam en 
deels grotendeels gerecycled materiaal.Bij iedere verkochte fles 
doneert Retulp 1000x de inhoud aan schoon drinkwater in 
derdewereldlanden.

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
Winterse thee; zwarte thee met appel, kaneel en vanille is 
heerlijk tijdens de koude winterdagen die eerlijk en verantwoord 
geproduceerd is.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Glühweincake maken op basis van natuurlijke 
ingrediënten.

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lief klein fris zeepje Kerstgroet 

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Een feestelijk geurkaars als kerstbal van biologisch sojawas. De 
kaars heeft de geur Winter Glow die ca. 25 uur 
brandt. Biologische sojawas geeft geen roet af, brand langer en 
verspreid de geur beter.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Max Cool White Wine Wishes
€ 41,50

Een mooi duurzaam, biologisch wijnpakket met bijzondere 
merken. We hebben een bijzondere wijn gevonden van The 
Good Wine. Voor elke verkochte fles wijn wordt er 750 liter 
schoon drinkwater aan communities in Afrika gedoneerd. 
Wine 4 water. De Cheeky Sauvignon is een 100% 
biologische, vegan wijn die biodynamisch geproduceerd is 
Robert Eden. 

Bij de fles wijn een duurzame, vegan wijntas gemaakt van 
wasbaar FSC papier. 

De wijn glazen zijn ge-upcycled van oude wijnflessen van
het merk IWAS.

Met lekker organische mintjes met citroen smaak en vleugje 
gezonde kurkuma van MAX’S MINTS. (vegan)

Ook de duurzame Cool Soap handzeep is vegan en gemaakt 
van olijfolie met Eucalyptus & Lavendel etherische oliën met 
een handgemaakt berken zeepplankje. 

En last but not least. Een lekkere geurkaars (Persian
Pomegranate geur) van biologische sojawas van MYFLAME.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correct Red Wine Pineut Kerst
€ 41,50

The Good Wine | Nederlandse merk, franse wijn met een bijzonder 
mooi verhaal. Voor elke verkochte fles wijn wordt er 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in Afrika gedoneerd. De Cheerful Merlot 
is een 100% biologische, vegan wijn die biodynamisch geproduceerd 
is Robert Eden. De flessen hebben verschillende leuke tekst 
etiketten.

Wijntas | duurzaam van wasbaar FSC papier

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. 
Volledige CO2-neutrale productie in Nederland van FSC papier. De 
boekjes besparen veel papier doordat ze eindeloos uitwisbaar zijn. 
Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de 
Afrikaanse townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar 
zonder schrijfmateriaal. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd 
boven de 15 jaar, zijn mede hierdoor analfabeet. Met de aankoop van 
elke boekje voorzien zij kinderen in ontwikkelingslanden ook van een 
CorrectBook.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere spicy nootjes en wijnbrood maken op basis van 
natuurlijke ingrediënten. 

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een blikje kerstwensen. De 
kaars heeft de geur Winter Glow die ca. 20 uur brandt. Biologische 
sojawas geeft geen roet af, brand langer en verspreid de geur beter. 
In samenwerking met Amnesty internationaal. 10% van de omzet 
wordt hieraan gedoneerd.



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Denne Borrel Wijn Cool Wishes
€ 42,50

THE GOOD WINE | Nederlandse merk, franse wijn met een bijzonder mooi 
verhaal. Voor elke verkochte fles wijn wordt er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika gedoneerd. De Cheerful Merlot is een 100% biologische, 
vegan wijn die biodynamisch geproduceerd is Robert Eden. De flessen hebben 
verschillende leuke tekst etiketten.

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf een lekker wijnbrood maken op basis van natuurlijke ingrediënten. 
En maak makkelijk een lekkere Glühwein. Leuk koord aan het potje zodat het 
ook in de boom gehangen kan worden. Door appelsap i.p.v. wijn te gebruiken 
heb je een heerlijk alcoholvrije variant. 

COOL SOAP | Fairtrade, duurzaam, natuurlijke ingrediënten
Handgemaakte zeep op basis van Griekse olijfolie, plantaardige oliën en 
verschillende kruiden duurzaam verpakt.

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Een feestelijk geurkaars als kerstbal van biologisch sojawas. De kaars heeft de 
geur Winter Glow die ca. 25 uur brandt. Biologische sojawas geeft geen roet 
af, brand langer en verspreid de geur beter.

MOOI DOOR MIJ | sociale impact, lokaal
Dennenappels als aanmaakblokjes in een doosje. Op elk product van Mooi 
Door Mij staat vermeld wie het met de hand gemaakt. Dit verteld het verhaal 
van de maker. Iemand met een (verstandelijke) beperking die, door het maken 
van de producten waardering krijgt voor zijn of haar werk. De maker, die 
daardoor groeit en vooral heel blij is. 



ZOMERS BEDANKJE

bcekchbjervhbekb

Correct Max Retulp Dank Snippers
€ 52,-
Een luxe verpakte cadeaudoos van milieu vriendelijk karton en lint

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. Volledige CO2-neutrale 
productie in Nederland van FSC papier. De boekjes besparen veel papier doordat ze 
eindeloos uitwisbaar zijn. Correctbook wil analfabetisme wereldwijd uitbannen. In de 
Afrikaanse townships gaan de kinderen vaak wel naar school, maar zonder 
schrijfmateriaal. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 15 jaar, zijn mede 
hierdoor analfabeet. Met de aankoop van elke boekje voorzien zij kinderen in 
ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk 
Een vegan razend lekker tussendoortje met een verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Leuke Dankjewel tube Douchegel. Kleurstofvrij, parabenenvrij, PH neutraal.

SNIPPERS | gerecycled, duurzaam, sociale impact, lokaal
Houtsnippers gerecycled van oude Whisky drankvaten. Verpakt in een mooie 
gerecyclede glazen fles. Als er Jenever, Vodka of een andere drank bij de houtsnippers 
gerijpt wordt ontstaat er een unieke Whisky (ook als Rum, Gin of Bourbon verkrijgbaar). 
Snippers is een Nederlands bedrijf dat hun producten in Nederland laat maken bij de 
sociale werkplaats Pantar. Daar waar mensen met een beperking niet als een beperking 
gezien worden. 

RETULP | duurzaam, sociale impact, lokaal, recyclebaar
Deze lekvrije thermosbeker heeft een inhoud van 500 ml en door de dubbele wand 
blijven warme dranken tot 6 uur warm en koude dranken tot 8 uur koud. De drinkfles is 
gemaakt van slijtvast en 100% recyclebaar materiaal.
Bij iedere verkochte fles doneert Retulp 1000x de inhoud aan schoon drinkwater in 
derdewereldlanden.



ZOMERS BEDANKJE
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Correct Max Prosecc Champagne kerst
€ 52,-

CORRECTBOOK | duurzaam, sociale impact, eerlijke handel
Duurzaam sociaal good product met een nog mooiere missie. Volledige CO2-
neutrale productie in Nederland van FSC papier. De boekjes besparen veel papier 
doordat ze eindeloos uitwisbaar zijn. Correctbook wil analfabetisme wereldwijd 
uitbannen. In de Afrikaanse townships gaan de kinderen vaak wel naar school, 
maar zonder schrijfmateriaal. Meer dan 750 miljoen mensen, wereldwijd boven de 
15 jaar, zijn mede hierdoor analfabeet. Met de aankoop van elke boekje voorzien zij 
kinderen in ontwikkelingslanden ook van een CorrectBook.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk 
Een vegan razend lekker tussendoortje met een verslavende dropsmaak!

100%LEUK | sociale impact, lokaal
Lekkere geurkaars met sinaasappel kaneel geur. En lief klein fris zeepje Kerstgroet 

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in een wijnglaasje. De kaars heeft de geur 
Winter Glow die ca. 20 uur brandt. Biologische sojawas geeft geen roet af, brand 
langer en verspreid de geur beter.

Handzeep in de vorm van confetti. Met plantaardige glycerine die de huid 
hydrateert en maiszetmeel voor een licht scrub.

En Milieuvriendelijke lucifers. Ze bevatten geen zwavel maar een ijzer-
fosforverbinding die ontleedt tot ijzeroxide en fosfaat. In leuk potje wat naderhand 
ook als vaasje gebruikt kan worden.

. 
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Max Joy Italiaanse Limoncello
€ 60

Chiesanuova Limoncello | biologisch, eerlijke handel
Al 2 x bekroond tot wereldwijd lekkerste Limoncello. De Limoncello
wordt gemaakt van biologische en 'non waxed’ citroenen die SKAL 
gecertificeerd zijn. Bij de mooie fles 2 kleine glaasjes. 

MYFLAME | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Geurkaars van biologisch sojawas in blikje Joy. 20 branduren in de geur 
warm cashmere. Biologische RTRS gecertificeerde sojawas geeft geen 
roet af, brand langer en verspreid de geur beter.

MAX’S ORGANIC MINTS | sociale impact, lokaal, duurzaam, natuurlijk
Een vegan friszuur mintje met een heerlijk pittige lemon smaak.

ARELO | duurzaam, sociale impact, lokaal
100% pure Acaciahoning afkomstig uit Moldavië. Omdat Moldavië één 
van de armste landen van Europa is met weinig werkgelegenheid, 
worden de mensen middels microkredieten gestimuleerd hun eigen 
bedrijfjes te starten, zo ook bij deze honing.

LIEGOURMET | natuurlijk, eerlijke handel
Biologische, extra virgine olijfolie, gemaakt van uitstekende kwaliteit 
olijven uit Europa. Deze koudgeperste olijfolie heeft een frisse citroen 
smaak

PINEUT | sociale impact, lokaal, natuurlijke ingrediënten
Zelf lekkere Italiaanse citroen vinaigrette maken met de olijfolie en 
honing uit het pakket. 



Biologische soja geurkaarsBiologische cadeau theePinda Pils (Biologisch)

ECO Kerst Kaarsen Zelf Glühwein maken (ook alcoholvrij)Biologische soja geurkaars Beton standaard met kaarsje

Thanks Tuinfakkel Kerst Chocolade Geur zeepje Macaron Geurzeepje

Chocolade melk maken

Handzeep Natuurlijk

ONDER DE €5,-

Kies een Kerstgeschenk met een bijzonder verhaal

Honing Potje met lepeltje



Magnum vogelvoer

Boomhanger cocktailmix (ook alcoholvrij)Zelf bakken Karaf winterse cocktail maken (ook alcoholvrij)

Confetti Handzeep Biologische Sojakaars

Kerst chocolade

Flessen bucket Biologische Sojakaars

Suikerriet Bidon

Belgische chocolademelk

ONDER DE €10,-Leuke Kerstgeschenken met een bijzonder verhaal

Biologische Italiaanse olijfolie

Focaccia maken Pineut The good wine Vinaigrette maken



Voetenbadje Alcoholvrije snoepjes

Douchegel 

Aftershave cream

Wijntas papierBlokzeep Baard en Body Bar

Washbag

Correctbook notitieblok

Dropsnoepjes gerecyclede fles Biologische Sojakaars

Bierdouche douchegel

ONDER DE €10,-

Nog meer leuks

Beuken Borrelplank huisje

Aanmaakblokjes



Zelf drank maken met houtsnippers

Nomoreplasticbags
gerecycled tafel linnenEdelsteen armbandje Fairtrade

Karaf Tafelwater

ONDER DE €15,-

Bijzondere 
Kerstgeschenken

Correctbook uitwisbaar schrijven

Buitenkaars gerecycled

ROND DE €20,-

Kerstgeschenken 
met mooi verhaal

Buitenkaars gerecyclede paraffine 
Werelds beste Biologische Limoncello

uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Retulp Ocean “Stop te Trash”
Thermosfles 500ml

Oxious B-Corp AA Sustainable Hamam



Geïnspireerd door een van de producten maar wilt u graag het 
verhaal achter een van onze producten beleven? 
Laat het ons natuurlijk weten, want wij delen graag alle mooie 
verhalen achter onze producten. 

Het kerstgeschenk personaliseren met uw verhaal en dat van 
de gekozen producten? We kunnen mooie gepersonaliseerde 
kaartjes op Ecco papier maken waar we uw verhaal en dat van 
het cadeau op kunnen vermelden. Dit kan al vanaf € 2,- per 
kaartje vanaf 50 kaartjes.

Bedrijven die u voorgegaan zijn;
CJIB | Ringelberg | Conscia | Robeco | Compass | 
Rijvaardigheids Centrum Lelystad | Launch | Dortmans Taxi | 
Reflecta automotion | Antonius College | Basisschool het 
Spectrum | Basisschool de Terp | Comenius College | Obs de 
Toermalijn | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Deko Sign | 
Energie Makelaar |IT Independent | Ofyr | Sococo | 
Dokterspraktijk HOED Nieuwerkerk ad IJssel

BELEEF BIJZONDERE VERHALEN



In de webshop of in de winkel te besteden

Liever een cadeaubon geven zodat iemand zelf

op de webshop of in de winkel een bijzonder

cadeau naar wens kan uitzoeken? Dit kan voor elk

gewenst bedrag.

Of het nu een cadeaupakket of cadeaubon is

alles wordt met grote zorg ingepakt in een leuke

verpakking van gerecycled materiaal.

BELEEF CADEAUBON


