
Cashewnoten
De Pride of Africa cashewnoten worden in Burkina 
Faso en Benin geteeld én verwerkt. Voor de lokale  
bevolking: levensveranderend. Een overheerlijk en 
gezond tussendoortje!
 
Bestelopties
Gebrand en gezouten 150g € 3,25 (per doos 24st.)
Gebrand en ongezouten 150g € 3,25 (per doos 24st.)
Te bestellen via jklijn@globaltrading.nl 
Afleverkosten per 2 dozen € 7,25
 

Honing
Met uw aankoop van deze heerlijke Nederlandse 
bloemenhoning steunt u een bijenproject in 
Oeganda. Door trainingen verbetert de productie 
en de kwaliteit van hun honing.

Bestelopties
Honing 250g € 3,75 per pot (per doos van 24 st.)
Honing 400g € 6,75 per pot (per doos van 24 st.)
Te bestellen via m.vandenengh@woordendaad.nl

Koffie
Met de aankoop van deze koffie ondersteunt u het on-
dernemerschap van boeren in bijvoorbeeld Nicaragua. 
Dat is nog eens koffie met een prettige nasmaak!

Bestelopties
Snelfilter 500g € 6,25 per zak (per doos van 6 st.)
Koffiebonen 500g € 7,25 per zak (per doos van 6 st.)
Te bestellen via bestellen@kaarskoffie.nl.  
Bij bestellingen van minimaal 18 zakken geen 
afleverkosten.

Thee
100% natuurlijke thee, met de hand geplukt in Sri 
Lanka. Op een gezonde en verantwoorde manier 
draagt u zo bij aan onze projecten wereldwijd. 

Bestelopties
Ceylon Breakfast € 3,45 per zakje (per doos van 5 st.)
Honey Rooibos € 5,95 per zakje (per doos van 5 st.)
Te bestellen via info@puritea.nl. 
Afleverkosten voor bestellingen onder de € 180 zijn 
€ 5,95. Erboven is gratis.
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MEER INFORMATIE:



(Ver)koop een Woord en Daad product 
en steun de mensen in onze projecten!
Met alle leerlingen van je klas of school een mooie actie voor Woord en Daad 
houden? Wij verkopen mooie producten waarvan de opbrengst bestemd is voor 
onze projecten. 

Wat dacht je van lekkere cashewnootjes of zoete honing? Ook koffie en thee zijn mooie 
verkoopproducten die iedereen kan gebruiken. Dat is (h)eerlijk genieten én meehelpen 
in de strijd tegen armoede wereldwijd!

Hoe werkt het?
Bekijk de mogelijkheden op de achterkant van deze flyer. Je kunt alle vier de producten 
verkopen, maar natuurlijk ook een keuze maken. Voor elk product is een apart 
bestelformulier beschikbaar. Op woordendaad.nl/producten vind je uitgebreidere 
informatie over de producten. Bestellen kan rechtstreeks bij de leverancier, dit staat per 
product aangegeven op de achterkant. Bij sommige leveranciers betaal je afleverkosten. 
Heb je vragen? Neem gerust contact op via producten@woordendaad.nl. 

Het is belangrijk dat je van tevoren bij mensen hun bestelling opneemt en het bedrag 
in ontvangst neemt. Dit bedrag wordt dan gebruikt om de producten in te kopen tegen 
inkoopprijs. De winst is voor Woord en Daad en mag overgemaakt worden naar: 
NL64 RABO 0385 4870 88 o.v.v. WD productenverkoop scholen.

Succes!
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