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Inhoud 
 

Decoratie uit Nepal                                                                               
p3 en 4 
 
Duurzaam ecologisch speelgoed, zorgvuldig geselecteerd 
op duurzaamheid, veiligheid en speelwaarde                                       
p5 tot en met 14 
 
Duurzaam eten bewaren                                                                     
p15 tot en met 17 
 
Haarverzorging milieubewust, met zuivere ingrediënten 
p 18 tot en met 20 
Kleine aanvulling sjaals, handverwarmers, haarbanden 
en mutsen                                                                                     

p 23 
 
 
 

Nieuwe sokken: een aantal sokken zijn uitgeput en niet 
meer bestelbaar, daarom wat nieuw aanbod.                                        
P21 en 22 
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Tasselmobiel uit Nepal 
18 tassels aan bamboe ring 32cm 

Paars blauw taupe  
€ 8,60 

Tasselmobiel uit Nepal 
18 tassels aan bamboering 32cm 

Roze blauw turkoois 
€8,60 

Tasselslinger  uit Nepal 
25 tassels van katoen op stevig koord van 3m. 

Voor binnen en buiten.  
€5,45 

 Roze-blauw-turkoois of paars-blauw-taupe 
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Deze decoraties toveren je huis om in een kerstwonderland.  
Ze zijn met de hand gemaakt in een atelier in Nepal. 

Uit 2 lagen met de hand gevilte 100% schapenwol worden de vormen 
geknipt.  

Kundige en ervaren handen borduren de decoratie in gouddraad. 
Aan elk figuurtje  hangt een klein informatiekaaartje van  

handgeschept papier. 
 

Engel €3,25 
Boom €2,95 
Ster €2,95 

Vogel €2,50 
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Dit houten visspel bevat 10 
houten vissen, 2 vislijnen en 

een dobbelsteen.                            
Alles mooi verpakt in een 

stevig houten kistje.  
 Gooi met de dobbelsteen en 

vis de vis met de juiste 
kleur.                                             

Gooi je de laars, dan verlies 
je je beurt.  

·  Goeie oog-handcoördinatie
-oefening               

voor beginnende vissers.  
21,50 

·  Voor kinderen vanaf 3 
jaar met 2 tot 4 spelers. 

De Happy Puppy is een leuk 
gezelschapsdier                           

dat je overal volgt.                                          
Hij wiebelt en schudt terwijl 

je wandelt.                            
Gemaakt uit gerecycleerd 

rubberhout.                             
Vanaf 12 maand                                  

€24 

Dit speeltje uit duur-
zaam rubberhout                   

klappert                 
met zijn zijkanten                     
terwijl het rolt.                    

Vanaf 6 maand  €15 
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Puzzel 24 grote stukken 
‘Up to the moon’ 

135cm hoog 
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Middeleeuwenpuzzel                 
200 puzzelstukken,           

140 cm lang                              
en 24cm hoog.               

Volledig gerecycleerd  
karton en papier,                    

gedrukt met bio-inkt.      
Voor historici van alle 

leeftijden. 

De astronaut: 
rechthoekige puzzel,        
32 op 23 cm groot,                  

6 onderdelen.  
· verpakt in een stevige 

kartonnen koker, zodat je 
je favoriete puzzel overal 

kunt meenemen.  
·  Gemaakt uit gerecy-
cleerd karton en bedrukt 

met bio-inkt. 
 

€12,85 

€25 

Go to Rome puzzel brengt je                        
in 100 stukjes                                                   

helemaal naar het Oude Rome.   
  Naast de puzzel vind je in deze 

doos                                                       
een observatie-

spel                                      
    waarbij je 34 objecten                     

moet zoeken                                                 
die in de puzzel verstopt zitten.     
voor puzzelaars vanaf 5 jaar. 

€27,50 
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Duurzame folie uit katoen en bijenwas  
om voedsel op een afvalvrije manier te bewaren. 
Ideaal om potjes en voedingswaren in te pakken  

in de koelkast of bij een picnick. 
Allerlei formaten en prijzen. 
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M 
€7,95 

XXL 
€10,95 
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Broodzak katoen 
Blauw of mosterdgeel  

€15,95 
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Verzorgingsproducten om milieubewust door het leven te gaan. 
Goed voor het milieu en voor jezelf. 

Shampoobar 

Bij het overschakelen                                                                 
van conventionele shampoo naar een shampoobar                                           

moet uw haar eerst even wennen.                                              
Afhankelijk van hoe vaak u uw haar wast                                               

duurt het ongeveer 2 tot 4 weken                                                       
tot u het gewenste resultaat krijgt.                                                                                      

Dit komt doordat het haar en de huid eerst moeten wennen aan het 
feit dat geen chemische producten meer gebruikt worden en ze de 

tijd nodig hebben zich te herstellen.                                                 
Daarna krijgt het haar meer volume en wordt het heerlijk zacht. 

Citroen en limoen                                    
voor (gekleurd) blond,                                 

wit en grijs haar 
 

Komkommer                                          
voor alle haartypes 

 
Brandnetel en rozemarijn                            
voor normaal tot vet haar 



 19 

Aloë Vera 
voor alle haartypes 

 
Haverzijde en Calendula 

voor normaal tot droog haar 
 

Lavendel en rozemarijn                             
voor alle huidtypes 

 
Argan en Rhassoul                                   

voor droog en beschadigd haar 
 

Kamille en citrus voor normaal tot vet 
haar         
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Conditioner 
De conditioner ontwart, voedt en verzorgt het haar en de hoofdhuid. 

Uw haar krijgt een natuurlijke glans. 
Voor vet/ droog en gewoon haar 

€13 

Henna Zero waste haarkleuring                                                                                                
Middenblond 

gemaakt van natuurlijke en fairtrade     
ingrediënten.                                                                         

Middenblond is geschikt voor licht tot 
midden grijs haar                                                                                             

en voor lichtblond tot donkerblond haar.                                                                                     
Geeft een middenblonde kleur met een 

mooie glans.                                                                         
Op grijs haar geeft het                                                                                                      

mooie schakeringen                                   
door het kleurverschil                                                                                                  

van lichte en donkere grijze haren. 
De brownie is gemakkelijk te raspen                                                                                          
en wordt gemengd met heet water.                                                                                             
Hierdoor wordt het een makkelijk 

smeerbare pasta                                                                                                
die aangebracht wordt op het haar.                                                                                           

De pasta moet op z'n minst 45 minuten 
inwerken,                                                                                                 

hoe langer u het laat inwerken, hoe                       
intenser de kleur zal zijn.                                                                               

Als u niet alles opgebruikt hebt kan u het 
overschot invriezen                                                                                        

en gebruiken voor een volgende keer. 
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Een aantal sokken  en cadeaudozen zijn uitverkocht en zijn voorlopig 
niet bij te bestellen, daarom dit aanvullend aanbod . 
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Gehaakte wollen haarband, gevoerd met fleece  
Nepal 

Grijs, lichtgrijs of oker 
€7,50 

Gehaakte wollen handwarmers, gevuld met fleece 
Nepal 

Blauw, bordeaux of mosgroen 
€10,20 

Lekker warme gehaakte, wollen muts, 
gevuld met fleece 

Nepal  
Grijs 

1€0,20 
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Vriendschapsbandjes 
Nepal 

€1,20 per stuk 


