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Waar we voor gaan

Onze missie is bij te dragen aan de duurzame 
ontwikkeling van ondernemers, boeren en 
artisants in ontwikkelingslanden. 
Ondernemerschap en eigen inkomen zien wij 
als de sleutel naar zelfredzaamheid, betere 
leef omstandigheden, opleidingen en 
ontwikkeling.

Ons doel is zo veel mogelijk producten te 
verkopen. Een hoge omzet voor de 
Wereldwinkel betekent een hoger inkomen 
van de producenten. Met dit inkomen 
kunnen zij een beter leven opbouwen. Een 
leven zonder armoede, kinderen die naar 
school kunnen en met voldoende 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van hun 
gezin en omgeving.

Wie wij zijn

De Wereldwinkel Zoetermeer is in 1972 
opgericht door een aantal gepassioneerde 
vrijwilligers. 

Fair trade
Onze producten zijn gemaakt door producenten 
en designers die leven in ontwikkelingslanden. 
Het leven is daar niet zo goed geregeld als bij 
ons. Zorg- en pensioenvoorzieningen zijn er vaak 
niet of ze zijn onbetaalbaar. En geen werk is 
meestal geen geld. De Wereldwinkel verkoopt 
fair trade producten, waar de producenten een 
eerlijke prijs voor krijgen, zodat ze in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien en dat van 
hun familie.

De criteria voor Fair Trade zijn:
● Respect for mens en milieu
● Goede werk omstandigheden en gelijke 
behandeling voor mannen en vrouwen
● Duurzame handelsrelaties en eerlijke prijzen 
● Ondersteuning bij product ontwikkeling
● Transparantie in de waardeketen van 
producenten, handelaren tot importeurs.

Van de meeste producten kennen wij het 
verhaal van de producenten. Dat delen wij graag 
met onze klanten.

Vrijwilligers
De Wereldwinkel kent geen betaalde krachten of 
bestuursleden. Iedereen werkt op 
vrijwilligersbasis. Zo’n 40 vrijwilligers zijn samen 
verantwoordelijke voor alle werkzaamheden van 
inkoop tot verkoop. 

Een selectie van onze
importeurs

o Mundomi
o Ocean Sole
o Simbolica
o Tahoua import
o Twinning 

company
o Wisnu

o Amandla
o Barbosa
o Dopper
o Esperanza
o Fairforward
o Gone Arty
o Kanika
o Kinta



Wat we verkopen 

We verkopen een uitgebreid assortiment cadeau en woondecoratie-artikelen. Daarnaast 
hebben een groot food&beverage assortiment met koffie, thee, suiker, snoep, chocolade, 
wijn, rijst en curries.  

Een duurzame wereld met eerlijke kansen voor iedereen 
Daar staan wij voor!

Wij leveren aan bedrijven, stichtingen en verenigingen:
● Grootverbruik koffie, thee en supplementen
● Geschenken voor medewerkers en relaties
● Kantoor- en Woninginrichting service
● Artikelen met bedrijfslogo of gepersonaliseerde teksten
● Kerstpakketten

Dit is slechts een kleine selectie van onze totale aanbod. Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen 
wij u van harte uit in onze winkel of webshop. Wij denken graag met u mee.



Openingstijden

Maandag                              13.00 -17.30
Dinsdag – vrijdag                09.30 -17.30
Zaterdag                               09.30 -17.30

Voorbeelden van de impact van onze leveranciers

Barbosa werkt met producten uit Latijns Amerika, Azie en Afrika. Zij vinden dat producten 
die ons leven mooier maken ook het leven van de producenten mooier moet maken. 
Barbosa investeert in opleidingen en ontwikkelingsprojecten. Verder ondersteunen zij de 
producenten met productie en management kennis. In ieder land waar Barbosa inkoopt, 
gaan zij lange termijn relaties aan en streven zij naar continuïteit van inkomen.

Ocean Sole verzamelde en verwerkte de afgelopen jaren alleen al in Kenia 1,5 miljoen 
teenslippers per jaar. Deze spoelen massaal aan op de stranden. Door deze slippers te 
verzamelen draagt Oceon Sole actief bij aan het verminderen van de Plastic Soep en 
creëren zij werk voor lokale bevolking. Van deze gerecyclede slippers maken zijn namelijk 
unieke kleurrijke beelden. De beelden worden geschrobd, verlijmd, gesneden en 
gladgeschuurd door een creatief team van meer dan 100 mensen. Olifanten, giraffen, 
leeuwen en andere Afrikaanse dieren komen tot leven uit al die afgedankte slippers. 
Ocean Sole doet ook veel aan voorlichting over vervuiling en upcycling. 

Hoe kunt u ons bereiken

Dorpsstraat 107
2712 AE Zoetermeer
e-mail: info@wereldwinkelzoetermeer.nl
telefoon: 079 316 57 95

mailto:info@wereldwinkelzoetermeer.nl

