
Kerstpakket
Ben je op zoek naar een origineel kerstkado voor je medewerkers  

of collega’s? Wij denken graag met je mee en natuurlijk zorgen wij 

ervoor dat het feestelijk ingepakt wordt.

Broodtrommelliefde
Iets bijzonders mee in de broodtrommel van 

je kind? Deze leuke kaartjes vrolijken iedere 

maaltijd op en geven weer extra energie voor 

de rest van de dag. Wij zijn enthousiast!

Modeaccessoires
Wij hebben een uitgebreide collectie mo-

deaccessoires. Grof gebreide sjaals, mooie 

tassen, prachtige sieraden: daarmee ben je 

helemaal op je mooist in de winter. MY66 

heeft een gelimiteerde glamourcollectie  

armbanden ontworpen voor de feestdagen.
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wannahaves

Eerlijke Kerst

Dekbedden van Snurk
Wat een prachtige dekbedden! Wie wil er nu 

niet als een stoere brandweerman of prach-

tige balletdanseres in bed liggen? ‘Trusten! 

In de winkel hebben we keuze uit nog meer 

fantastische dekbedden van Snurk.

De medewerkers van Wereldwinkel Ros-
malen hebben er weer zin in! De inkopers 
hebben goed bij de leveranciers geneusd 
en zijn erin geslaagd om erg mooie en vaak 
ook praktische cadeaus in te kopen. En dat 
geldt dan voor sieraden, beelden, versierin-
gen en kaarten. 

De Wereldwinkel staat ook bekend om de 

kerstpakketten, in allerlei soorten en forma-

ten. Daar zit vaak food in, maar dan net ietsje 

extra’s. Heerlijke chocola bijvoorbeeld, of exo-

tische sauzen. Dat wordt dan mooi voor u ver-

pakt. U kunt kiezen uit een standaardpakket, 

maar u kunt het pakket ook zelf samenstellen. 
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Als het om meerdere exemplaren gaat, is 

het verstandig daarover te overleggen met 

de medewerkers. Die hebben immers wel 

even tijd nodig om er een leuk pakketje van 

te maken. En u weet het: van een fairtrade 

cadeau worden veel mensen extra blij: de 

ontvanger, de gever en de maker!

Kleine reparaties 
voor het goede doel
‘Regelmatig doe ik reparaties voor klanten 

zonder hiervoor iets te vragen. Ik bedacht 

dat dit ook anders kan en hiermee mis-

schien een goed doel kan steunen.’

‘Sinds april 2014 heb ik een collectebus van de 
VOKK / KanjerKetting op de toonbank staan, en 
ik zeg regelmatig tegen klanten: ‘Ik hoef er niets 
voor te hebben, maar misschien heeft u iets 
over voor het goede doel.’ De meeste klanten 
reageren erg positief, en inmiddels hebben we 
al 850 euro opgehaald. De KanjerKetting is voor 
velen herkenbaar en nodigt uit om te geven. 
Klanten blij, ik blij en zeker ook 
de VOKK, die de KanjerKet-
ting als beloningssysteem 
voor kinderen met kanker 
heeft opgezet.’

-  Cor Leijtens van 
Schoen en Sleutelservice Rico
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