Aan de bewoner(s) van dit adres

ONLINE COLLECTE
voor duurzame visserij
op Sri Lanka
Maandag 26 april – zaterdag 1 mei
Doet u / doe jij mee? Comité Kampen/
IJsselmuiden houdt een online collecte
voor het project duurzame visserij op
Sri Lanka van Woord en Daad! Wij
kunnen helaas niet langs de deur om
te collecteren. Geeft u een bijdrage via
de online collecte? Hartelijk bedankt!
Samen verbonden, juist nu.

Doneer nu!

U kunt doneren via deze QR code,
via NL05 RABO 0159 1635 79
o.v.v. Collecte 2021 of via onze
comitépagina: woordendaad.nl/
comites/comite-kampen-ijsselmuiden.

WOORD EN DAAD COMITÉ KAMPEN/IJSSELMUIDEN

NIEUW!

(H)eerlijke producten
van Woord en Daad

De levertijd is in overleg te bepalen. U kan de
producten afhalen in IJsselmuiden of laten bezorgen
in Kampen e.o. (€2,-) of IJsselmuiden/Grafhorst (€1,-).
De producten zijn te koop via woordendaad.nl/

comites/comite-kampen-ijsselmuiden.

€ 6,25 snelfilter
€ 7,25 bonen
per 500 gr

Koffie

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

€ 3,25
per 150 gr

Cashewnoten

De Pride of Africa cashewnoten worden in Burkina Faso en Benin geteeld en verwerkt. Voor
de lokale bevolking: levensveranderend. Een
overheerlijk en gezond tussendoortje!

Postzegels

Honing

Woord en Daad verkoopt eigen
postzegels, voor dezelfde prijs
als PostNL. De postzegels zijn
zelfklevend. Ook verkrijgbaar
bij Dorpsweg 90, IJsselmuiden.

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.
€ 3,75 250gr
€ 6,75 450 gr

€ 9,60
per 10 zegels

Thee

100% natuurlijke thee, met de hand geplukt in Sri
Lanka. Op een gezonde en verantwoordelijke manier
draagt u zo bij aan onze projecten wereldwijd.
Ga je een mooie actie doen, wil
je meedoen aan een sportief evenement, of heb je een ander leuk
idee? Steun Woord en Daad met
jouw zelfbedachte actie! Ga voor
meer informatie naar
woordendaad.nl/doen/mijn-actie

€ 3,45 Ceylon Breakfast
€ 5,95 Honey Rooibos
per 100 gr
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