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 Fair trade producten
voor een bijzonder (h)eerlijke 

Kerst!



Stichting Sawahasa

Ieder jaar is er weer een goede reden om uw waardering voor 
uw medewerkers op een bijzondere en duurzame wijze te 
tonen. Met onze combinatie van fair trade en biologische 
producten raakt u altijd de juiste snaar bij uw medewerkers
en steunt u achtergestelde producenten uit ontwikkelings-
landen.
De showroom en het magazijn van Sawahasa is gevestigd in 
Tilburg. Het bijzondere van Sawahasa is dat wij met 
vrijwilligers onze groothandel draaiende houden en daardoor 
weinig kosten maken wat weer ten goede komt van onze 
producenten. Onze producenten komen uit Thailand, India 
en Palestina. 
Een groot deel van ons servies wordt gemaakt door onze 
Thaise producent JaJa. Meneer JaJa is erg trots op zijn
medewerkers die bijzonder mooie en eerlijke handgemaakte 
producten maken. 

Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling 
in minder bevoorrechte regio’s in de wereld door middel van 
eerlijke handel in traditioneel handwerk. Het doel hiervan 
is om achtergestelde producenten en hun gemeenschappen 
een mogelijkheid te bieden een gepast levensonderhoud op te 
bouwen ten einde de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. 
Stichting Sawahasa is lid van de World Fair trade 
Organization (WFTO) en werkt volgens de volgende 10 fair 
trade principes:

Prijzen van Sawahasa producten in Wereldwinkel 
Nieuwegein
De prijzen van de producten worden mét en 
zónder BTW weergegeven.

Kijk voor meer informatie over Stichting
Sawahasa, fair trade, onze producenten en voor 
een uitgebreider assortiment op:
www.sawahasa.nl

http://www.sawahasa.nl


Kies & Combineer

1. 8226 Schaaltje vierkant 6cm €4,80 / € 3,97
2. 9067 Schaal haan 13cm €6,00 / € 4,96
3. 9064 Sausschaaltje hartvorm 7cm €3,40 / €2,81
4. 9407 Tapasschaal €37,80 /  31,24
5. 8220 Kopje met theeschaaltje €7,96 / € 6,58
6. 8597 Mok met theeschaaltje €9,60 / 7,93
7. 8595 Ovaal schaaltje met kopje €10,60 / 8,76
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* Voorbeeld kerstpakket

Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van het servies. 
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http://www.sawahasa.nl/producten/servies-en-overige
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Kies & Combineer
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Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van het servies. 

1. 8815 Eierdopje regenboog 7cm €3,50 / 2,89
2. 3858/3857 Mok regenboog horizontaal/verticaal 10cm €8,20 / €6,78
3. 9720/9721 Mok zonnebloem geel/oranje met schaaltje 10cm €9,60 / €7,93
4. 8290/8293/8289 Mok blauw/wit/groen keramiek 10cm €9,20 / €7,60
5. 10066 Schaal met kopje bamboo €10,60 / € 8,76
6. 10065 Mok met schaaltje bamboo design €9,60 / €7,93
7. 10025 Schaal bamboo 13cm €6,00 / €4,96
8. 4689/4690 Mok oneindige knoop rood/zwart 10cm €9,80 / €8,10

http://www.sawahasa.nl/producten/servies-en-overige


1. 9301 Kaarsjes ster 5stuks 2cm €5,80 / €4,79
2. 9062 Theelicht set van 3 stuks €3,00 / €2,48
3. 9146 Theelichtjes rode bloem 10st €7,80 / €6,45
4: 9059 Theelichtje 1 stuk handgesneden €0,98 / € 0,81
5: 8219 Handgesneden zeepje €5,96 / €4,93 
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Kies & Combineer
Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van de kaarsen. 

5

6: 8778 Kaarsjes ster 2 stuks in doosje 4x4cm €3,40 / € 2,81 
7: 9961 Kaars ster met 2 theelichtjes €7,40 / €6,12
8: 9778 Geurkaarsje 3cm ster keramiek per stuk €1,16 / €0,96

http://www.sawahasa.nl/producten/sfeerartikelen/kaarsen_wierook-en-zeepjes


Kies & Combineer
Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van onze producten. 

1. 9910 Kleurpotloden boomschors 10st. 13cm €4,80 / €3,97
2. 3763 Kalender hout 10x9cm €10,60 / € 8,76
3. 4415 Mastermind 22x12cm €38,40 / €31,74
3. 9126 Potlood Merry Christmas/Happy New Year €1,80 / €1,49
4. 3243 Mikado €14,80 / € 12,23
5. 3758 Solitaire €14,80 / 12,23
6. 9056 Potlood bedankt €1,98 / € 1,64
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7. 9126 Potlood Merry Christmas €1,98 / € 1,64
8. 9125 Potlood Happy New Year €1,98 / €1,64
9. 8407 Beeld kring bruin polystone 10cm €13,60 / €11,24
10. 8424 Vriendenkring 6cm € 11,80 / €9,75
11. 4784 Vriendenkring 5cm €7,96 / €6,58
12. 8408 Handje bedankt €13,60 / €11,24
13. 8406 Beeld oneindige knoop zwart/wit 12cm € 15,80 / 13,06

http://www.sawahasa.nl/producten


Kies & Combineer
Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van onze producten. 

1. 7463 Peper en zoutstel zwart/wit 10cm €9,00 / € 7,44
2. 3249/3250 Peper en zoutstel dolfijn/olifant z/w 8cm €7,50 / €6,20
3. 7460 Peper en zoutstel  div. kleuren 6cm €6,00 / € 4,96 

4. 10068 Kerstversiering engel €1,90 / €1,57
5. 10078 Kerstversiering vredesduif €1,90 / €1,57
6. 7626 Mobiel paraplu engelen wit sa-paper 40cm €11,80 /€9,75
7. 8801 Sleutelhanger stof en kralen €7,80 / 6,45
8. 9404 Sleutelhanger hart stof en kralen €11,80 / €9,75 
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Kies & Combineer
Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider assortiment van de wijn en cadeautassen. 
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1. 4615 Wijnhouder mangowood zwart €9,80 / €8,10
2. 4699 Wijnhouder mangowood rood €9,80 / €8,10
3. 10067 Wijn rose 0,25l €3,40 / €3,21
4. 8286 Wijn wit 0,25l €3,40 / €3,21
5. 8285 Wijn rood 0,25l €3,30 / 3,21 

6. 8396 Cadeau wijntas 3 flessen met venster 10st 38x27cm €25,50 /€21,07
7. 8395 Cadeau wijntas 2 flessen met venster 10st 38x18cm €17,50 /€14,46
8. 8304 Cadeau wijntas 1 fles met venster 20st 38x9cm €29,90 / €24,73
9. 8302 Cadeau tas met venster 12st 16x8x14cm €17,50 /€14,46
10. 8303 Cadeau tas met venster 10st 24x14x20cm €19,50 /€16,12 
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http://www.sawahasa.nl/producten/food-en-verpakkingen
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1. 9978 Puur met quinoa-goiji-amandel-pompoenpitten €4,80 / €4,53
2. 9979 Melk met kokos en amandelen €4,80 / 4,53
3. 9977 Puur met kokosbloesemsuiker €4,80 / €4,53
4. 10211 Puur met salted caramel en organic candy €4,80 / €4,53
5. 0862 Thee van Simon Lévelt €1,60 / €1,51
6. 9750 Truffels kokos Rochers €4,20 / €3,96
7. 8272 Truffels Brut de Noir €4,20 / €3,96
8. 9751 Truffels hazelnoot suikervrij €4,20 / 3,96 
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9. 8288 Truffels amandel €4,55 / €4,29
10. 9776 Truffels hazelnoot €3,65 / € 3,44
11. 8271 Caramel hearts for lovers €3,65 / €3,44
12. 8270 Truffels flaked €3,65 / €3,44
13. 8273 Carrés caramel salé €4,20 / €3,96
14. 9757 Chocoladereep puur zonder toegevoegde suiker 30gr €1,60 / €1,51
15. 9754 Chocoladereep puur vegan 30gr €1,60 / €1,51 

Kies & Combineer
Hier vindt u een kleine selectie uit ons assortiment. Deze producten 
kunnen gecombineerd worden naar uw eigen wensen. Klik hier voor 
een uitgebreider food-assortiment. 
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http://www.sawahasa.nl/producten/food-en-verpakkingen


Belvas
Onze trouwe partner Belvas levert onze 
bijzondere chocoladeproducten. Belvas 
koopt de Fairtrade cacao van verschil-
lende producenten organisaties in Peru 
en de Dominicaanse
Republiek. Wij nemen alleen producten 
af van leveranciers die fair trade écht 
nastreven en erin geloven.

Belvas verwerkt al hun ingrediënten 
op traditionele wijze zonder
toevoeging van bewaarmiddelen, 
kleurstoffen, aroma’s of smaakver-
sterkers, gehydrogeneerde vetten of 
GGO’s (genetisch gemanipuleerde
organisme). Bovenop de Fairtrade 
certificering heeft Belvas in de loop 
der jaren een volledig aanbod aan 
100% biologische pralines en truffels 
ontwikkeld.

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2018!

Stichting Sawahasa



Deze brochure is vormgegeven door onze vrijwilligers.
Voor meer informatie over onze stichting, onze producenten en producten 

kunt u terecht op www.sawahasa.nl  

Deze brochure wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://www.sawahasa.nl 

