
Fair trade en ecologische koffie & thee

Bestel bij de Wereldwinkel
Gratis bezorgen binnen Zoetermeer bij bestellingen boven 50 euro



Slavenvrije chocola
Bestel bij de Wereldwinkel
Gratis bezorgen binnen Zoetermeer bij bestellingen boven 50 euro

Nieuw!
Wikkel met Bedrijfslogo 

of persoonlijke tekst



Binnenkort een feestje?
Bestel uw wijn bij de Wereldwinkel
Fair trade en Ecologische wijn

Gratis bezorgen binnen Zoetermeer bij bestellingen boven 50 euro



Een fairtrade relatie geschenk
met uw logo?
Bestel bij de Wereldwinkel
Wij hebben een aantal producten geselecteerd waarop uw logo afgedrukt kan
worden. De prijzen zijn afhankelijk van aantal en druktechnieken. Wilt u iets
anders? Wij zoeken graag naar nieuwe fair trade leveranciers om uw wensen
in te vullen

Gratis bezorgen binnen Zoetermeer bij bestellingen boven 50 euro



Café de Origen is een kwaliteit fair trade koffie geproduceerd door kleine boeren. De koffie 

groeit o.a. op de vruchtbare berghellingen in Peru, Honduras en Ethiopië. Een melange van 80 

tot 90% Arabicabonen uit deze bijzondere gebieden zorgt voor de heerlijke karakteristieke 

smaak van Café de Origen.

Café de Origen wordt gebrand door Neuteboom koffiebranders, één van de pioniers op het 

gebied van fair trade koffie. Als wij nieuwe koffie melanges maken, hebben wij maar één doel. 

Een unieke en onderscheidende smaak maken. Onze branders zijn continue in de weer om 

onze melanges perfect te houden zodat u altijd kunt genieten van de heerlijke smaak.

Het resultaat is een aantal uitzonderlijke koffiemelanges die recht doen aan meer dan 100 jaar 

ervaring in zoeken naar de beste koffie, het melangeren van de lekkerste melanges en het 

perfect branden van die koffie

Soort
Koffie

Omschrijving Biologisch Fair 
trade

Prijs 
(excl 9% BTW)

Filter Aroma 250 gr Ja 3,17

Filter Cafeinevrij 250 gr Ja 3,45

Filter Bio 250 gr Ja Ja 3,45

Filter Mild 250 gr Ja 3,45

Filter Goud 250 gr Ja 3,45

Bonen Espresso Bio 500 gr ja Ja 6,38

Bonen Dark Roast 500 gr Ja 6,88

Filter Aroma 1 kg (8 stuks) Ja 86,61

Bonen Espresso Bio 1 kg (8 stuks) Ja Ja 108,25

Automaat Aroma fresh brew 1 kg (8 stuks) Ja 93,58

Café de Origen - fair trade koffie



Té de Origen - fair trade thee

De fairtrade thee van Té de Origen is een heerlijke, 

ambachtelijke thee. Een fairtrade thee met een verhaal over 

mensen en product. Onze zwarte en groen thee komt uit thee 

land nummer één Sri Lanka. Uniek is dat er géén productie 

plaats vind in Nederland. Té de Origen wordt biologisch 

geteeld door lokale boeren, fair trade ingekocht en verwerkt 

en verpakt in Sri Lanka. Zo zorgen we dat de boeren trots zijn 

op hun product, dat er zo veel mogelijk omzet achterblijft in 

het land van herkomst en ook niet onbelangrijk; dat we de 

allerhoogste kwaliteit thee hebben. 

Fairtrade en Biologisch

Alle varianten van Té de Origen zijn 100% biologisch 

verbouwd zonder kunstmest en pesticiden. Hierdoor krijg je 

niet alleen lekkerdere thee, maar ook voor je gezondheid en 

die van de aarde is het een fijn idee. 

Onze fairtrade thee partners

Eén van onze belangrijkste partners in Sri Lanka is Greenfield 

Bio Plantations. De thee plantages liggen aan de 

zuidoostelijke rand van het Centraal Massief in Sri Lanka, in 

het Uva hoogland district, beroemd om zijn thee. 

De Fairtrade Social Premium wordt rechtstreeks betaald aan 

de Social Comittee van Greenfield. De theeboeren en 

theeplukkers beslissen actief mee over de besteding van deze 

ontwikkelingspremie, onder meer voor verbetering van het 

onderwijs, infrastructuur en medische zorg. 

Omschrijving Biologisch Fair trade Prijs (excl 9% BTW)

Kaneel 20 enveloppes Ja J € 2,06

Bosvruchten 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Jasmijn thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Citroen thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Groene thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Groene munt thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Earl Grey thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

English Breakfast 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Rooibos thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,06

Starmix thee 20 enveloppes Ja Ja € 2,24



Soort
Wijn

Omschrijving Bio
logisch

Fair 
trade

Prijs per fles (excl
21% BTW)

Prijs per doos (excl
21% BTW)

Wit Fairtrade Original Chardonnay ja € 5,37 € 32,23

Wit Firefly ja ja €5,37 € 32,23

Wit La Posada Torrontes/Sauvignon ja ja

Rosé Firefly Ja ja €5,37 € 32,23

Rood Stellar Merlot Organic (sulfietvrij) Ja ja

Rood Fairtrade Original Pinotage ja €5,37 € 32,23

Rood Fairtrade Original Shiraz ja €5,37 € 32,23

Rood La Posada Malbec ja ja € 6,20 € 37,20

Dessert Dessertwijn (375 ml)
Heaven on Earth

ja ja € 7,00

Avondmaal Grace zoete wijn ja € 6,52 € 39,17

Wijnabonnement? U bepaalt zelf hoeveel flessen u wilt en of u ze wekelijks of maandelijks 
wilt ontvangen. Alle combinaties zijn mogelijk.

Firefly De wijngaarden van Stellar worden op een 

zo natuurlijk mogelijke manier gerund. Omdat er 

weinig tot geen bestrijdingsmiddelen worden 

gebruikt, komen er in de wijngaarden vele soorten 

insecten voor, die in andere wijngaarden 

verdwenen zijn. Een van deze insecten is het 

vuurvliegje. Om deze reden heeft Stellar één van 

haar merken Firefly (vuurvliegje) genoemd.  

Fairtrade Stellar wil de waarde van onderwijs, een gezonde levensstijl, een positief arbeidsethos 

en een respectvolle omgang met medewerkers bevorderen. Dit doet zij door zelf het goede 

voorbeeld te geven. 

De medewerkers van Stellar krijgen een leefbaar loon, trainingen, aanvullende educatie en 

toegang tot gezondheidszorg en sociale diensten. Ze worden zoveel mogelijk gestimuleerd om 

zichzelf verder te ontwikkelen. Zo heeft Stellar van de fairtrade toeslag een school gebouwd met 

een computerlokaal, crèche en een trainingscentrum voor volwassenonderwijs. Daarnaast gaan 

alle kinderen van de medewerkers gaan naar school.  

Fair trade & Biologische wijn



Soort3 Omschrijving Prijs (excl 9% BTW) Doos

Reep 45 gram
Melk, Puur,
Melk/Hazelnoot,  Melk/Noga,
Melk/Karamel/Zeezout, Puur/Amandel/Zeezout

1,28 35 stuks

Reep 180 gram Melk, Puur, 
Melk/Noga, Melk/Hazelnoot, 
Wit, Wit/Framboos/Knettersuiker, 
Donker melk, Melk/Karamel/Zeezout,
Puur/Amandel/Zeezout, Puur/Pecan/Kokos, 

2,94 15 stuks

Reep 180 gram Melk/Popcorn/Discodip, Donkere melk/pretzel
Puur Meringue/Kers, Wit/Stracciatella

3,21 15 stuks

Mixpack (6x45 gram) Proeverijtje van alle 45 gram reepjes 8,25 12 stuks

Tiny Mix 200 gr Mix van circa 22 Tiny Tony’s van 9 gram 5,49

Tiny  Melk of puur 900 gram 100 tiny tony’s van 9 gram, Melk, puur of mix 18,30

Sinterklaas reep Pepernoot Melk of puur 2,97 15 stuks

Kerst reep 180 gram Gluhwein Melk 3,25 15 stuks

Paas reep 180 gram Meringue Citroen Melk 3,17 15 stuks

Paas eitjes 12 eitjes in eierdoosje 3,59 24 stuks

Persoonlijke wikkel Kleine meerprijs op aanvraag

Vanuit Tony’s zorgen ze voor 'n eerlijke 

cacaoprijs voor de boeren, maar de 

Chocolonely Foundation helpt bijvoorbeeld ook 

met kleine sociale leningen voor schoolgeld. 

Het geld wat met de najaarsoogst verdiend 

wordt, wordt pas in het najaar betaald. De 

boeren hebben daardoor in september niet 

genoeg geld om het schoolgeld voor hun 

kinderen te betalen. 

Maar ze doen meer. Tony’s Chocolonely 

reserveert jaarlijks 1% van de netto-omzet voor 

activiteiten van de Chocolonely Foundation. 

Tony’s strijdt voor het 
uitbannen van kinderarbeid

Tony Chocolonely - chocolade



Aanvullende producten

Omschrijving Biologisch Fair 
trade

Prijs (excl 9% BTW)

Fair Trade Original Honing knijpfles 250 gr Ja 3,39

Fair Trade Original  rietsuiker 50 sticks Ja 1,18

Cacao poeder 1 kg Ja 6,10

9-vaks theedoos Ja 24,80



van 0,75 – 5,00 euro (drukkosten op aanvraag) 

Geschenken met uw logo

Fartrade boomschors potlood

Deze kleurrijke 

boomschorspotloden worden 

gemaakt in een klein 

familiebedrijf in Noord Thailand. 

De potloden worden handmatig 

gemaakt van takken die worden 

gesnoeid om bosbranden te 

voorkomen en die snel weer 

aangroeien.

Tony Chocolonely

Tony’s Chocolonely wil op de 

eerste plaats impact maken de 

verkoop van slavenvrije 

chocolade, verkocht volgens de 

fairtrade principles. Daarnaast 

gaat 1% naar de Chocolonely

Foundation. Die  helpt 

bijvoorbeeld met kleine sociale 

leningen voor schoolgeld.

Fairtrade Wellness set

Tropische ontspanning met 

natuurlijke producten. De Fair 

Trade cadeauset bestaat uit een 

fair trade body cleanser en hair 

shampoo met rietsuiker uit 

Mauritius en een bodylotion met 

notenolie uit Bolivia. De Fair 

Trade Cadeauset wordt geleverd 

in een luxe transparante etui.

van 5,00 – 20,00 euro (drukkosten op aanvraag) 

Dopper drinkflesje

Dopper is een initiatief ter

promotie van schoon drinkwater

en ter vermindering van de 

plastic vervuiling, De Dopper 

drinkfles is herbruikbaar, 

gemaakt zonder BPA en

duurzaam geproduceerd. 

Daarnaast gaat 1% naar

drinkwaterprojecten in Nepal. 

Ecologisch, Fair Trade T-shirt

100% gecertificeerd biologische 

katoen, goedgekeurd door Max 

Havelaar. Met EKO, GOTS en 

SKAL-certificaten. Onze Fair trade 

t-shirts zijn gegarandeerd 100% 

eerlijk!

Voor Kinderen, dames en heren.

Stone notebook

Een duurzaam notitieboekje 

gemaakt van steengruis. 

Pulploos papier, plantaardige inkt 

en nul bleekmiddelen zijn nog 

maar het begin. Wij planten een 

boom voor elk Stone Notebook.
Het notebook straalt kwaliteit uit. 

https://www.bing.com/images/search?q=dopper&view=detailv2&&id=B079866A6859333A1CC12F2A7776340E34DE3265&selectedIndex=32&ccid=azcyy5rt&simid=608013644779946019&thid=OIP.M6b3732cb9aed8fc7219cad887c0208e2o0
http://www.shirts-bedrukken.com/Fair-trade-t-shirts/sol-s-organic-kids.html

