
1. De startkit:  
 

 
Scholen die met een WoS van start gaan ontvangen een gratis startkit (gratis, t.w.v. 60 €). 
Hierin vinden jullie een aantal folders, posters, de vlag en educatief materiaal. Op die manier 
hebben jullie een aantal duurzame materialen in de hand om jullie stand in te kleden en ook 
inhoudelijk rond eerlijke handel te werken. In de startkit zit ook een bon voor gratis 
proevertjes, die jullie te gelde kunnen maken in de winkel. Zo kunnen jullie vooraf eens 
proeven en voorspellen welke producten het goed zullen doen in het winkeltje. Om de gratis 
startkit te ontvangen vragen we je om jullie scholenfiche in te vullen / elk jaar te  
actualiseren. Op die manier houden we een goed overzicht op alle WoS (momenteel meer 
dan 200!) en hun activiteiten, en kunnen we ondersteuning op maat bieden.   
 
Elke WoS mag eens om de 4 jaar een nieuwe startkit aanvragen.  

 
2. Voorstellingsmateriaal. 

Dit materiaal is te bestellen in elke Oxfam-Wereldwinkel. Soms vragen we een minimale kost, 
om de handling te dekken.  
 

 T-shirts Wereldwinkel op School (gratis)  
 

We vragen dat de WoS die T-shirts bestellen al minstens 1 jaar actief zijn, en een doorstart 
maken. Gelieve een pakket T-shirts te bestellen en niet voor elke leerling eentje op maat. Het 
pakket zou dus ook de volgende jaren moeten dienen.  
De T-shirts zijn op aanvraag en per stuk te bestellen via de lokale winkel in diverse maten 
m/v.  
 
Gratis, enkel op aanvraag : scholen@oww.be – Bestelnummers zijn: 
 

bestelnummers small  medium large extra large 

dames 19377 19378 19379 19380 

heren 19381 19382 19383 19384 
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 Muurplaat / tafelzetter Wereldwinkel op School (gratis) 
 

Elke Wereldwinkel op School die na een jaar activiteit een formele doorstart neemt, 
mag een gratis plexiglazen muurplaat t.w.v. 70 € aanvragen.  We maken van de 
uitreiking een feest voor iedereen! Gratis, voor doorstarters, enkel op aanvraag : 
scholen@oww.be 

 
 

   
 

 Parasol met voet  
 

te huur: € 3,00 / week excl.BTW 
Bestelnummer: 08891 
 

 
 

 Vlag 2x1,5m 
 

te huur: € 4,00 / week excl.BTW 
Bestelnummer: 00911 
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 Spandoek 3m of 5m 
 

te huur: € 3,00 / week excl.BTW 
Bestelnummer: 00902 of 00908 
 

 
 

 Strandvlag met voet  
 

te huur: € 5,00 / week excl.BTW 
Bestelnummer: 08513 
 

 


