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Uw organisatie kijkt binnenkort terug op het 
afgelopen jaar. In deze bijzondere tijd zal er van 

u en uw medewerkers vaak een stapje extra 
gevraagd zijn. Wellicht een goede reden om uw 

waardering op een duurzame wijze te tonen. 
Met onze combinatie van fair trade en biologi-
sche producten raakt u altijd de juiste snaar bij 

uw medewerkers.
 

Stichting Sawahasa is al 15 jaar lid van de lande-
lijke vereniging van wereldwinkels en lid van de 
World Fair trade Organization (WFTO). Wij zijn 

gevestigd in Tilburg in een oud industrieel pand. 
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, 

Peru en Palestina.



2 x schaaltje met kopje,  Bedankt handje polystone, Thee,   
2 x rietsuiker,  2 x Belgian chocolate, Truffels,  Tas of doos 

voor verpakking

2 x mok, 2 x theeschaaltje, 2 x thee,  2 x Belgian chocolate,  
Tas of doos voor verpakking

 Op de volgende pagina’s ziet u pakketten die 
wij voor u hebben samengesteld.  

Deze pakketten zijn nog geheel naar uw eigen 
wensen aan te passen.

€ 24,00 - € 20,71

€ 22,50 - € 19,20



2 x regenboog mok, Bedankt handje polystone, Boekje over 
chocolade, Hot choco, 2 x rietsuiker, Truffels Belgian choco-

late, Nougat reep, Tas of doos voor verpakking

Tapasschaal , Wijn , Rijst, Toast, Tapenade, Bedankt handje 
polystone, Tas of doos voor verpakking

€ 25,00 - € 21,96

€ 37,50 - € 31,73



€ 11,60 - € 9,58 € 13,80 - € 11,74

€ 9,05 - € 7,82 € 10,40 - € 8,93

€ 9,05 - € 7,63 € 13,80- € 11,71

      Mok, kikker keramiek, boe-
kenlegger en truffels

       Bedankt handje, truffels en  
tandenstokerhouder van zijde

Vriendenkring theelicht, 
potlood bedankt en truffels

      Mok, potlood bedankt en 
truffels

      Mok met theeschaaltje, be-
dankt handje en thee

       Samenwerkers beeldje, sleutel-
hanger en 2 repen Belvas choco



1. Schaaltje hart met kopje 6,41; 2. Ovaal schaaltje met kopje 6,41; 3. Schaaltje 
met soepkom 11,49; 4. Kopje met theeschaaltje 4,90, Mok met theeschaaltje 5,81; 
5. Tapasschaal 22,87; 6. Schaaltjes set 12,05; 7. Theeschaaltje 2,25.  
Prijzen zijn incl Btw 

 Dit is ons populaire hanenservies uit Thailand. 
Handgemaakt en beschilderd door onze  

producent Jaja.  



1 t/m 4: mokken 4,98; 5. mok met stip 5,57; 6. theeschaaltje groen 2,20; 
7. theeschaaltje hanenservies 2,25. Prijzen zijn incl Btw

 Dit servies uit Thailand past in ieder pakket, groot 
en klein. Voor een aantal mokken zijn ook  
bijpassende theeschaaltjes te verkrijgen.  

Informeer naar de mogelijkheden. 



 Handgemaakte houten spellen uit Thailand zijn 
altijd een leuke uitdaging!

1. Crazy spel 5cm 3,75; 2. Tri match 15cm 11,85; 3. Molenspel 15cm 
11,40 4. Ladder puzzel 14cm 17,80; 5. Mikado 8,95; 6. Blokken lint 
spel vanaf 5,95; 7. Sleutelhanger spel 3,75. 8. Sleutelhanger spel 3,75. 
Prijzen zijn incl Btw



       1. Handgesneden zeepje 3,61; 2. Handje bedankt 10cm 7,74;  3. Vrien-
denkring 6,29; 4. Tandenstokerhouder van zijde 3,03; 5. Natuurlijke 
zeep 6,41; 6. Geurkaarsjes 3,51; 7. Peper en zoutstel 6cm 3,63; 8. Thee-
lichtje handgesneden 0,56. Prijzen zijn incl Btw

 Een kleine selectie uit ons zeer uitgebreide  
assortiment relatiegeschenken. 



 We hebben een zeer uitgebreide collectie food  
producten tot onze beschikking voor uw kerstpakket. 

Hieronder ziet u een kleine selectie staan van  
Biologische en/of fairtrade producten

1. Thee van Simon Levelt 1,29; 
2. Rijst fairtrade en bio 2,99; 
3. Melba toast 0,79 tapenade 2,89; 
4. Wijnhouder 3,79, wijn 750ml 4,39; 
5. Hot choco 2,99; 
6. Belvas choco repen 30gr 1,29; 
7. Bio wijn 250ml 2,79; 
Prijzen zijn incl Btw 
 



BELVAS Belgian chocolate
Belvas is een Belgische chocolade fabrikant dat Biologisch en 
Fair trade gecertificeerd is. Het bedrijf maakt pure chocolade 
met minimaal 72% cacao, praline met hoge hazelnotenpercen-
tages, huisbereide verse karamelroom en authentieke ganaches. 
Geen kleurstoffen, geen bewaarmiddelen, geen toegevoegde 
aromas en geen smaakversterkers. Onderstaande pralines zijn 
allemaal Glutenvrij en een aantal Vegan. Prijs vanaf 2,99.



Deze brochure wordt u aangeboden door:

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

producten kunt u terecht op www.sawahasa.nl 

Een groot deel van ons 
servies wordt gemaakt 
door onze Thaise produ-
cent JaJa. Hij is erg trots 
op zijn medewerkers 
die een bijzonder mooi 
handgemaakt product 
maken.


