Vandervaeren

Carrefour


Holar&Isca

Wereldwinkel


Loft53

vrijdagmarkt +
Kokibali exotic

Ga naar de
OXFAM-Wereldwinkel
Gemeenteplein 20
en reserveer 'm!
telefoon 02 657 75 25
hoeilaart@oww.be











exotische groenten / fruit

Oók de faire feestkoffer lenen?


Hoeilaartse kaastaart



speelgoed, kruiden,
kantoorartikelen,
verzorgingsproducten

Winkeladressen
Delhaize, Albert Biesmanslaan 5, tel. 02 657 73 01
Loft 53, Waversesteenweg 53, tel. 02 657 51 14
Wereldwinkel, Gemeenteplein 20, tel 02 657 75 25
Carrefour Express, Jozef Kumpsstraat 5, 02 657 07 34
Carrefour Market, Overijsesteenweg 73, 02 658 10 40
Holar&Iscar, R. Lauwersstraat 23, tel. 04 68 17 75 49
Bakker Linda Vandervaeren, Sparrebosstr 1, 02 657 10 64
Kokibali, G.Dekleermaekerstraat 24, 02 307 35 13

dinsdag, woensdag, zaterdag: 10-12 en 14-18u,
vrijdag: 9:30-12 en 14-18u, zondag: 10-12u
maandag en donderdag gesloten.

Contact
Meer vraag, meer aanbod.
Soms moet je er wat extra's
voor doen om je gasten
fairtradeproducten te kunnen
presenteren. Door er naar te blijven vragen,
gaan ook andere handelaars zich afvragen of
hun aanbod wel in orde is. Als klant een faire
en vrije keuze krijgen? Dat is goed voor een
gezonde economie en voor een betere wereld!






gros@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be/gros
Tel. 02 657 05 05
Facebook HoeilaartFairTrade

Met fairtrade erbij
wordt 't feest
voor iedereen.

V.U. Rein van Gisteren Vlaanderveldlaan 70 1560 Hoeilaart nov 2016

geschenken, juwelen

wijnen

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking





bananen, bloemen



algemene voeding, zoals
chocopasta, koffie, thee,
nootjes, rijst



Delhaize

Hier koop je faitrade-artikelen

De faire
feestkoffer.
Leen 'm gratis.
Feestje binnenkort? Presenteer dan je
gasten fairtradeproducten. Laat zien dat ook jij
graag eerlijke handel bevordert. Om dat
makkelijk te maken kun je de faire feestkoffer
lenen: via de Wereldwinkel. Helemaal gratis.
Wil je zeker zijn dat hij straks beschikbaar is
voor jouw party? Reserveer 'm dan meteen.

Je doet wat terug. Je koopt voor minimaal
€ 25 aan fairtrade-artikelen en presenteert ze
aan je gasten. Je toont zo dat boeren, werkers
en makers in het Zuiden daardoor een
fatsoenlijk inkomen verdienen. Dat jouw
aankopen onder betere werkomstandigheden
zijn geproduceerd. En dat ze voldoen aan
strengere milieu-eisen dan triviale producten
waarop het fairtradekeurmerk ontbreekt. Zo
promoot je eerlijke handel.

Je krijgt wat terug. Fairtrade-artikelen zijn
gecertificeerd. Als dit
sociaalecologische logo er
op staat, dan is je garantie
optimaal dat het om
eerlijke handel gaat. Met
respect voor mens en
milieu. Je krijgt eerlijke
waar voor je geld.

Wat je gratis leent. Wat er in zit? De faire
feestkoffer bevat handige en leuke dingen
waarmee je je feestje creatief aankleedt. Bij
een jubileum, een verjaardag, thuis, op 't werk
of een fuif bij je vereniging. Of bij een
kinderfeestje, een viering of een afscheid. Er
zit decoratiemateriaal in om je huiskamer, het
lokaal, de bedrijfskeuken of de kantine te
versieren. Met uiteraard aandacht voor
fairtrade. Het gaat om lichtsnoeren van
LOFT53, kleurrijke slingers, cd's met
wereldmuziek, infobordjes, lijstjes, recepten
en andere ideeën om de zintuigen van al je
gasten in een zuiderse stemming te brengen!
De inhoud van de faire feestkoffer wordt
aangepast aan de vraag en de mogelijkheden.

Waarmee je kunt
beginnen. Je faire feestje
kan starten bij de ontvangst:
met koffie en thee of
fruitsappen en chocola. Toon
je gasten dat ook jij graag
fairtrade koopt bij de
supermarkt of bij de
Wereldwinkel.
Laat ze 'ns genieten van de
volle smaak van Congolese
Kivu-koffie, van de geurige
thee uit Laos of van
knapperige amazonenoten in een jasje van
(h)eerlijke chocolade.
Meer dan Max
Havelaarkoffie. Denk ook aan
faire tafelwijnen (in fles of
partybox) en aan bijzondere
wijnen of aperitiefdranken. Ook
voor ingrediënten en tips voor
de bereiding van je hapjes vind
je in de feestkoffer veel 'faire'
inspiratie.
Chips, nootjes, koekjes en
andere artikelen met het logo
van fairtrade op de verpakking?
Ook die zijn verkrijgbaar bij
onze Hoeilaartse handelaars.
Of bestel 'ns
verse kaastaart,
een streekproduct
met fairtradeingrediënten van
bakkerij Linda
Vandervaeren.

Voor biologische pils mét het fairtradekeur
moet je naar Jezus-Eik. Daar verkoopt Colruyt
Mongozo. Dit glutenvrije biobier is in 2010
uitgeroepen tot beste pils van België.
Feestelijk cadeau. Ook voor een fair cadeau
hoef je niet ver te zoeken. Bij Delhaize,
Carrefour Market/Express, Holar & Isca en bij
de Wereldwinkel vind je wijnen met het
fairtradelabel.
En wat dacht je van de geschenkjes bij de
Wereldwinkel en LOFT53… een sieraad of
bijvoorbeeld
een prijs of
beloning om
uit te
reiken…
Fairtrade
biedt je een
cadeau met
een mooi
verhaal er
aan vast.

