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Omdat een beetje bewuster
geven geen kwaad kan
Welkom in deze grote Slow Fashion Gift Guide,
vol mooie merken, stores en cadeauopties in allerlei prijsklassen en stijlen, speciaal
voor modeliefhebbers met een groot hart.
Voor als je zelf niet weet wat je moet vragen,
of als je iemand anders wilt overhalen om fast
fashion éindelijk te verruilen voor duurzame
kleding.

Voordat je in deze gids duikt:
Laat je inspireren, maar niet verleiden. Koop
alleen iets als het écht een toegevoegde
waarde is. En denk ook na over het geven van
een persoonlijke ervaring (doe ik zelf vaak), of
ga voor tweedehands. Maar áls je iets koopt,
support dan één van de vele mensen en
merken die de modewereld mooier maken.
Als we hun pionierschap waarderen en hen
helpen om te groeien, kan de modewereld een
hele mooie plek worden... :)
Ik wens je hele fijne feestdagen! Liefs!
Sara - When Sara Smiles

P.s. alle links en afbeeldingen in deze guide zijn clickable :)

www.whensarasmiles.nl
@when_sara_smiles

Kortingscodes voor mooie
slow fashion merken
Klik op de afbeeldingen om de collecties te bekijken. Koop bewust!

Organic Basics

Take It Slow

Sara Rosalie

The Lingerist

SMILESOBX3 voor 10% korting
op de hele collectie

SLOWSARA10 voor 10% korting
op de hele collectie

SARASMILES20 voor 20%
korting op de hele collectie

SARASMILES voor 10% korting
op de hele collectie

Colorful Standard

SCOON

thegreenlabels.com
SARAXTGL10 voor 10% korting
op de hele collectie

Roetz bikes
whensarasmiles10% voor 10%
korting op alle fietsen

Capsule Studio

GOT Bag

WHENSARASMILES voor 10%
korting op de hele collectie

SARASMILES10 voor 10%
korting op de hele collectie

SMILESCS10 voor 10% korting
op de hele collectie

Feel free to share!
Of bekijk de kortingscodes op whensarasmiles.nl

WHENSARASMILES voor 10%
korting op de hele collectie

CADEAUTIP: SUSTAINABLE
FASHION GIFT CARD
In te wisselen bij meer dan 80(!) sustainable fashion pioniers

Beeld: Ana Dyla

Beeld: Teym

Beeld: The Knitwit Label

Beeld: Bufandy

Beeld: Save The Wave

Beeld: Monsak

Misschien wel de allerbeste cadeautip: geef
iets waarmee de ontvanger zelf het
duurzame modecadeau kan bepalen. Weet je
meteen zeker dat je écht iets van waarde
geeft.

Hoe bestel je de giftcard?

Dat maakt de Sustainable Fashion
Gift Card (SFGC) tot een perfect cadeau,
dat je kunt inwisselen bij wel meer dan 80
fantastische Nederlandse slow fashion
pioniers: zowel merken, winkels als
kledingbibliotheken. De giftcard is wel 3(!)
jaar geldig en het mooiste: je kunt zelf het
bedrag bepalen, hij is al verkrijgbaar vanaf
€10! Ook ideaal voor budgetcadeaus, dus.

Hoe verzilver je de giftcard?

Bekijk hierna mijn persoonlijke favorieten
waar je de giftcard kunt besteden.

Je bestelt de giftcard simpel via de website.
Je kunt kiezen voor een digitale of een
fysieke giftcard.

Verzilveren is makkelijk: je bestelt gewoon
iets in de webshop van één van de merken
waar SFGC mee samenwerkt en in plaats van
met iDeal af te rekenen, kies je de optie
'cadeaubonnen/ SFGC'. Easy!

Ideaal zakelijk kerstcadeau
Enneh... heb je een eigen bedrijf met
medewerkers? De SFGC is een mooi
kerstcadeau om aan je collega's te geven!

Lees hier meer op de website van SFGC
!)

(klik

JE WISSELT DE SUSTAINABLE
FASHION GIFT CARD HIER IN:
Een overzicht van mijn favoriete merken/stores. Afbeeldingen zijn klikbaar.

Kings of Indigo

AWEAR

Nowa

Eerlijke en duurzame
denimpionier

Mooie verzamelwebshop
voor slow fashion

Tijdloos, vrouwelijk en
circulair sieradenmerk

Serendipity Vintage
Dreamer

The Collection One

The Blind Spot

Mud Jeans

Myomy

Naaierij

Prachtig gecureerde
slow fashion store

Fijne slow fashion
verzameling store

Circulair en tijdloos
denimmerk

Eerlijk en duurzaam
tassenmerk

Naaiworkshophemel en
repaircafé in Den Haag

Prachtig gecureerde
online vintage store

Atelier Jungles
Nederlands slow fashion
merk met mooie basics

Bekijk alle 80+ pioniers hier

Bestel hier jouw Sustainable Fashion Giftcard
!)

(klik

On a budget?
Bekijk hier SFGC-cadeautips tot €25 en €50

SLOW FASHION
FAVORIETEN (1)
Persoonlijke duurzame modefavorieten, stuk voor stuk parels :)
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1. Ik ben verliefd op deze prachtige Yin Yang oorbel van Wildthings Collectables, via Take It Slow (€29,95).
2. Het Nederlandse The Lingerist is een verzamelwebshop voor de allermooiste eerlijke en/of duurzame lingeriemerken. Ik slaag
hier altijd en ik word vooral héél blij van alle kanten setjes. Zoveel keus, en in allerlei prijsklasses. Gebruik de kortingscode!
3. Fau Atelier is een prachtig duurzaam sieradenmerk. De collectie wordt handgemaakt in Utrecht. Dit zijn toch parels (€85)?
4. De telefoonkoorden van House of Useless zijn super handig én supermooi (€52,90). Ik ben zo blij met de mijne!
5. Perfect voor de boodschappen, deze gerecyclede iconische tassen van Susan Bijl. En nog betaalbaar ook (v.a. € 24,95).
6. Aanrader: de kimono's van Lotte Oudshoorn design (check ook haar oversized sweaters, €80, heb ik ook! Ook zó fijn).
Prachtig, comfortabel (ook met zwangere buik, ik spreek uit ervaring!) en nog betaalbaar ook: v.a. € 85.
7. Superfijne duurzame (en eerlijke!) beha van Savara Intimates, een duurzaam Nederlands lingeriemerk. Ik heb hun Willow bra
(€74,95) en Aveline bra €69,95) en beide zitten ze geweldig; eindelijk een bralette die ook geschikt is voor grotere borsten.
8. Swedish Stockings zijn mijn favoriete duurzame panty's. Geweldige kwaliteit! V.a. €20, via Take It Slow.

Gebruik de code SARASMILES! voor 10% korting bij The Lingerist.
Gebruik de code SLOWSARA10 voor 10% korting bij Take It Slow

SLOW FASHION
FAVORIETEN (2)
Persoonlijke duurzame modefavorieten, stuk voor stuk parels :)
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1. Fantastische statementoorbellen van het Amsterdam based Mochi, €85. Bekijk alle oorbellen hier.
2. Wist je dat Colorful Standard (mooi fair/sustainable merk voor betaalbare basics) nu ook een grote collectie geweldige
duurzame zonnebrillen heeft? Ze zijn biodegradable en fair geproduceerd (€100). Bekijk alle modellen hier.
3. De aller-állerleukste folklorepantoffels vind je bij Give A Pon (€49,95, ook voor kids!), fair gemaakt in - natuurlijk! - Griekenland.
4. Bij het Nederlandse Ikigai Labels vind je een verzameling van de mooiste (kleurrijke/indie) slow fashion brands van over de
hele wereld. Deze bucket hat van het Franse Kind Studio (€70) is tijdloos en zo mooi!
5. Het Deense Sissel Edelbo is een fantastisch merk als je gek ben op printjes. Je vindt er niet alleen de mooiste zwierjurken en
kimono's, maar deze zijden riem (€55) is toch ook een plaatje?! Wauw!!
6. Op zoek naar mooie, betaalbare oorringen? Deze van Ikigai Labels zijn inet alleen fair, maar ook nog betaalbaar (€29,95!
7. Ik ben verliefd op de losse oversized kragen (€63). van het Spaanse slow fashion merk Rita Row
8. Na een uitgebreide merkanalyse (lees het artikel hier!) is mijn mening over Ganni compleet veranderd. Wat een mooi, eerlijk
merk, en wat zijn ze goed bezig! Ganni verkoopt nu ook losse kraagjes die ideaal zijn om je outfit mee up te spicen. Vanaf €55!

DE MOOISTE MERKEN
VOOR PERFECTE BASICS
Aanraders, waarvan veel vanuit mijn persoonlijke ervaring.
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1. Zoek je een perfecte trui? De merinowollen truien van Teym (€149) zijn fantastisch. Mooie pasvorm, heel mooi fijn gebreid
(de textuur is zo mooi en licht glanzend). De ideale basic en verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en 3 pasvormen.
2. Op zoek naar de perfecte all weather parka? Ik heb deze parka van Teym €379) al ruim 5 jaar en hij houdt me niet alleen
superwarm en droog op de fiets (ben echt een koukleum); hij blijft ook bijna als nieuw. De kwaliteit is echt fantastisch en ik
sta compleet achter de missie van dit prachtige Nederlandse merk. Aanrader!
3. Mélanie Pigeaud is een duurzaam sieradenmerk uit Amsterdam, waar je de mooiste tijdloze sieraden vindt. Ik heb deze
gold plated ear cuff (€55) zelf en hij is zó prachtig in het echt.
4. Wist je dat Colorful Standard (mooi fair/sustainable merk voor betaalbare basics) nu ook een grote collectie geweldige
duurzame zonnebrillen heeft? Ze zijn biodegradable en fair geproduceerd (€100). Bekijk alle modellen hier.
5. Bij het Nederlandse duurzame denimmerk Kuyichi vind de mooiste duurzame jeans met de beste fits. Ik ben zo'n grote fan
en dit seizoen hebben ze zoveel prachtige modellen, zoals een Mom Jeans en vooral: de perfecte flare. V.a. €100.
6. Unrecorded is een prachtig en - voor de kwaliteit - vrij betaalbaar Nederlands merk voor unisex basics, en ook perfect
voor mannen of een shared wardrobe. Ze hebben prachtige beanies (€45) in de collectie.
7. Alohas is één van mijn favoriete eerlijke schoenenmerken. Wil je een fancy paar voor kerst vragen? Kijk dan écht hier.
Deze oranje-bruine boots (€187) zijn toch fantastisch?!
8. Superfijne eerlijke en duurzame chunky knit (€149,99) van de Nederlandse denimpionier Kings Of Indigo. Zo'n mooi merk.
9. Zo mooi, deze organic sweater (€85, goeie prijs!) van Unrecorded. Dit is zo'n mooi en betaalbaar merk, ook voor mannen!

Met de code SMILESOBX3 krijg je 10% korting op de complete collectie van Organic Basics!

ORGANIC BASICS
Perfecte kwaliteitsbasics (knits, beanies, active- en underwear)

Een andere cadeautip is Organic Basics,
één van de eerste duurzame merken die ik
ontdekte toen ik m’n modereis startte. De
volledige (core!) collectie is gemaakt van
kwalitatieve duurzame materialen, zoals
gerecyclede wol, biologisch katoen, sterk
geweven Tencel en gerecyclede kasjmier.
Organic Basics is klimaatneutraal én een B
Corp, produceert fair in Europa en is daar
heel transparant over.
Zelf heb ik een aantal items van Organic
Basics (deze gerecyclede wollen knit, (€135)
en deze beanie (€49), zie foto, uit de ReWool collectie, allebei fair gemaakt van
gerecyclede wol en van fantastische kwaliteit.
Zo blij mee! Ik raad dit merk dan ook enorm
aan; perfect voor cadeautjes en met de
kortingscode hieronder nog betaalbaar ook.
Check hier mijn uitgebreide
duurzaamheidsanalyse over OB.

ILESOBX3
10% korting met de code SM

women's favourites

men's favourites
klik op de afbeeldingen om naar de betreffende producten te gaan
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Re-Wool beanie (€49) - Tencel Lite Bralette (€59) - Recycled
wool boxy knit (€135) - Recycled wool scarf (€95) - Active
leggings (€79) - Oxford oversized organic cotton shirt (€119) 2-pack Organic cotton socks (€15) - Active workout bra (€65) Wool beanie (€49) - Tencel Lite turtleneck (€59).

Recycled wool knit (€135) - Re-Wool beanie (€49) - Organic
cotton boxers 2-pack (€45) - Active tennis socks (€19) - Organic
cotton Oxford overshirt (€119) - Recycled wool rib scarf (€95) Organic cotton sweatpants (€95) - Organic cotton stretch tee
(€35) - Active running tights (€95).

DE FIJNSTE DUURZAME
WARMHOUDERS
Kwalitatieve sjaals, mutsen en wanten om de kou mee te trotseren
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1. Colorful Standard heeft een enorme collectie fijne betaalbare beanies (€30) in allerlei kleuren van de regenboog.
2. Bufandy is een prachtig Nederlands merk met een enorme collectie sjaals; (€59,90) onder eerlijke
arbeidsomstandigheden gemaakt van verantwoordelijke, diervriendelijke materialen. Áls je hier een sjaal wilt bestellen zou
ik het via Take It Slow doen, want daar krijg je met de code SLOWSARA10 10% korting op alles.
3. Het Spaanse Paloma Wool is heerlijk kleurrijk en funky én produceert onder eerlijke arbeidsomstandigheden in het
thuisland. Ben stiekem een beetje verliefd op deze sjaal (€75). Wees er snel bij, dit merk raakt snel uitverkocht!
4. Mijn favoriete sjaal komt met stip van Colorful Standard. Hij is superlekker warm en zacht, niet té groot, betaalbaar (€60)
en verkrijgbaar in allerlei kleuren.
5. Ik heb deze Nano Puff Mitts skiwanten van Patagonia (€80) al zo'n 2 jaar en ik ben er zó blij mee. Beschermen perfect
tegen de kou (koukleum hiero!) en zijn waterdicht, dus geen bevroren handen meer in die regenbui op de fiets. Aanrader!
6. Ook voor mooie klassieke bolerohoeden (€64,95) kun je bij Bufandy terecht, met de hand gemaakt in Ecuador.
7. Ik heb deze superwarme en mooie lammy wanten (€76) van het Nederlandse Bottines al een tijd en ze zijn niet alleen
ontzettend zacht en fijn (en all weather proof), maar ook nog eens met liefde gemaakt. Let op: ze vallen een tikkie klein!

Gebruik de code SMILESCS10 voor 10% korting op álles bij Colorful Standard
Gebruik de code SLOWSARA10 voor 10% korting op de Bufandy sjaals bij Take It Slow

NATUURLIJKE BEAUTY/
SKINCARE PRODUCTEN
van mooie, betrouwbare verzorgingsmerken. Uit eigen ervaring goed getest!
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1. Ik gebruik de wasbare wattenschijfjes van Bambaw (€15,99, via thegreenlabels.com) al jaren en ze blijven mooi. Zo betaalbaar
(veel goedkoper dan disposables) en super gemakkelijk in gebruik; je gooit ze gewoon in de wasmachine en ze zijn weer klaar
voor gebruik.
2. De Face Balm van Sara Rosalie (€49) is zo'n fijne gezichtsbalsem voor de gevoelige huid. Ik ben groot fan van de producten
van dit merk, ook de Eye Balm en de Tinted Balms zijn fantastisch (ik spreek uit ervaring). Heel mild, mijn huid gaat er zo goed
op, 100% natuurlijk en ontzettend zuinig in gebruik.
3. Ik ben groot fan van de multi balm van Skøn (€32). Ik gebruik hem al een jaar daeglijks. M'n handen worden er super zacht van,
hij ruikt ontzettend lekker en is op een duurzame, ethische manier gemaakt. En heb beste: hij is ongelooflijk zuinig in gebruik.
4. De Safety razor van Bambaw (€22, via thegreenlabels.com) is het perfecte alternatief voor je wegwerpmesjes en gemakkelijk (en
goedkoop!) te vervangen. Het is even wennen omdat het mesje superscherp is, maar daarna is het easypeasy :)
5. De Carrot Color Pot van Ere Perez (via thegreenlabels.com) is een geweldig multiproduct voor kleur op je gezicht (lippen,
wangen, ogen) en 100% natuurlijk. Súper zuinig in gebruik, je doet wel een jaar met een potje. Ben hier groot fan van!
6. Natuurlijk parfum van Abel Odor. Hier heb ik geen ervaring mee, maar ik hoor veel goede verhalen over het originele parfum van
dit natuurlijke luxemerk.
7. De Almond mascara van Ere Perez (€27, via thegreenlabels.com) is een hele fijne, 100% natuurlijke mascara met een heel fijn
borsteltje dat niet klontert en goed uitsmeert. Op dat laatste ben ik altijd erg kritisch en over deze ben ik enorm tevreden.

Gebruik de code SARASMILES20 voor 20% korting bij Sara Rosalie.
Gebruik de code SARAXTGL10 voor 10% korting bij thegreenlabels.com

DUURZAME MODEBOEKEN
die jou enorm gaan helpen in jouw duurzame modereis
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Stoppen met Shoppen (€25), J.B Mackinnon (NL), over de impact van bewust consumeren op onszelf en de aarde.
Fashionopolis (€15,29), Dana Thomas (EN), legt op superscherpe wijze de misstanden in de fast fashionindustrie bloot.
A Sustainable Wardrobe (€20) Stephanie van den Sigtenhorst (NL) is dé praktische gids naar een duurzame garderobe.
Consumed (€22,89), door modejournalist Aja Barber (EN) behandelt de link tussen consumentisme, kolonialisme en klimaatverandering.

Hoe Maakt U Het? (€22,99), Noëlle As en Lea Pauw (NL) is hét toegankelijke en trendy naaiboek voor jonge meiden.
Het Grote Naaiboek (€24,99), Nienke Leverink (NL), bevat álle beginnersinformatie voor iedereen die wil leren naaien.
The Curated Closet (€14,99), Anuschka Rees (EN) is de gids naar jouw eigen stijl en een overzichtelijke garderobe.
De Capsule Garderobe (€15), Leoni Huisman (NL) vertelt je alles over het bouwen van de perfecte capsulegarderobe.

Het Antiracisme Handboek €21,99), Chanel Matil Lodik (NL): is de gids naar jouw bijdrage aan een inclusieve samenleving.
Dit Gebeurt Er Als Je Duurzaam Gaat Leven (€20,99), Marije van der Made (NL): scherp en grappig geschreven boek
vol handvatten over duurzamer leven én gespreksstof om sceptici over te halen.
Verlangen Naar Minder (€20,99), Jelle Derckx (NL): het ideale boek als je je wilt verdiepen in minimalisme.
Dit Is Een Goede Gids (€20), Marieke Eyskoot (NL): toegankelijke en volledige gids voor een duurzamer leven.

MOOIE FILOSOFIEBOEKEN
Westerse filosofie

die je kijk op de wereld, consumeren, geluk en tevredenheid zullen veranderen

Oosterse filosofie (Taoïsme)

Walden (€24,99), Henry David Thoreau (1854), is één van mijn favoriete filosofieboeken. Door in semi-kluizenaarschap in een klein
hutje in de natuur te gaan leven, onderzocht hij wat je minimaal nodig hebt om gelukkig zijn. En dat is bar weinig... :)
Op Weg Naar Vrijheid (€15), Lammert Kamphuis (2020), is een bundel van oude Stoïcijnse teksten van grote denkers als Seneca en
Marcus Aurelius, filosofen die zich veel bezig hielden met thema's als geluk, status, macht en tevredenheid. Super inspirerend.
Innerlijke Rust (€9,99), Seneca, is een fijn, compact boekje met zijn essay over het vinden van innerlijke rust, het loslaten van status
(geld)'rijkdom' en andere zaken in het leven die er helemaal niet toe doen. Een mooie training in tevredenheid.
Filosofie Voor Een Weergaloos Leven (€18,99), Lammert Kamphuis (2020) is een superfijn en toegankelijk instapboek in de filosofie.
Perfect voor beginners en verkent allerlei denkwijzen en stipt ook thema's als verlangen en tevredenheid aan. Grote aanrader! :)

Overig

Tao Te King (€11,99) is een klein boekje, maar zo'n belangrijke leidraad in mijn leven. Het bevat korte, filosofische en hele
diepgaande teksten van de oude Taoïstische filosoof Lao Tze (als-ie heeft bestaan ;)) en ze zijn stuk voor stuk zo raak.
De Weg (€20,99), Michael Puett, is een fantastisch boek voor iedereen die zich in het Taoïsme wil verdiepen, maar niet
weet waar-ie moet beginnen. Ik lees het nog steeds overnieuw met zoveel plezier, altijd weer inspirerend.
Tao Van Poeh (€15,99), Benjamin Hoff, is een super sympathiek en heel toegankelijk geschreven boekje dat de
beginselen van het Taoïsme uitlegt in Poeh-taal. Het lijkt zo Poeh-simpel, maar leef het maar eens... :)
Het Geluk Van Tao (€14,75), Erich en Leo Kaniok, is een prachtige verhalenbundel vol korte, toegankelijke verhaaltjes met een
Taoïstische moraal of inzicht erachter. Ik lees dit boekje vaak voor het slapengaan, keer op keer weer zo'n inspiratie.

Socrates Op Sneakers (€20,99), Elke Wiss, leert je alles dat je als beginner moet weten over het Socratische Gesprek: een manier
van gesprekken voeren waarbij je niet oordeelt, maar je opstelt als 'vroedvrouw' om tot diepere informatie te komen. Aanrader!
Dankboek (€20), Ernst-Jan Pfauth, is een toegankelijk pleidooi voor meer dankbaarheid in het leven
én meteen een journal dat jou traint om je dagelijkse leven dankbaarder door te gaan.
De Wereld Van Sofie (€19,95), Jostein Gaarder, is een ware klassieker in de filosofie. Een must read voor jongeren vanaf 14 jaar, maar
ook ik heb deze zomer weer van dit boek genoten. Een mooie training in de kunst van het bevragen en je perspectief verbreden.
Slow Down Journal (€34) is een prachtig vormgegeven invul-journal dat jou dagelijks helpt je leven nog bewuster en zinvoller
in te steken. Verkrijgbaar via Take It Slow. Met de code SLOWSARA10 krijg je hier 10% korting!

INSPIRERENDE ERVARINGEN
EN ABONNEMENTEN
Waarmee je jouw kijk op je garderobe, kleding en de (mode)wereld kunt verbreden
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1. Geef een abonnement op een kledingbibliotheek cadeau! Zoals Palanta, een hele mooie online kledingbibliotheek voor
vrouwen, zwangerschaps-, baby- en kinderkleding. Je betaald €40 per maand (daarvoor mag je drie kledingstukken
lenen) en neemt een abonnement af voor minimaal 3 maanden. Bekijk hier meer Nederlandse kledingbibliotheken.
2. Of wat dacht je van een workshop tassen maken bij het mooie duurzame tassenmerk Monsak (in Amsterdam)? Het is zó'n
geweldig cadeau. Ik heb het zelf mogen doen en het was zo leuk! Vanaf € 107. Boek hier een workshop!
3. Style coach Indiaan In Je Kast is dé vrouw die je helpt om jezelf te vieren leert om te koesteren wat je hebt. Met haar 1-op1 kastsessies, haar Instagramkanalen zorgt zij ervoor dat je leert winkelen in je kast en je eigen stijl ontwikkelt.
4. Superhandig: geef eens naailessen of een cursus adeau! Zoals bijvoorbeeld bij De Steek in Amsterdam of Naaierij in Den
Haag (beide ook lid van de Sustainable Fashion Giftcard!). Kijk in jouw omgeving welke cursussen er worden aangeboden!
5. Word je gek van je uitpuilende kast? Na een sessie met opruimcoach en Konmari consultant Maaike Fris heb jij weer een
overzichtelijke, opgeruimde garderobe met alleen de items waar je echt blij van wordt. Vraag hier naar Maaike's tarieven.
6. Ik lees o.a. graag de scherpe artikelen van Emy Demkes over de mode-industrie op De Correspondent. Voor 3 maanden
betaal je €21, voor een jaar €70. Je vindt het cadeaulidmaatschap hier.

Bekijk hier een lijst met alle mooie kledingbibliotheken van Nederland!

NIET-MODEDINGEN
DIE WÉL HEEL FIJN ZIJN
Duurzaam, handig of gewoon fijn, stuk voor stuk hele mooie producten
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1. Kombuchafan? Maak het zelf eens met deze starterkit (€10,35) van Yaya Kombucha. Leuk experiment!
2. De duurzame, circulaire fietsen van Roetz worden gemaakt van gerecyclede fietsframes en lokaal en onder eerlijke
arbeidsomstandigheden gemaakt in Amsterdam. Ik heb zelf een Roetz fiets (lees er hier meer over) en ik ben er zób lij
mee; hij rijdt echt fantastisch! Vergeet niet de code 'whensarasmiles10%' te gebruiken voor 10% op de complete collectie
van Roetz (via hun website)! T/m 31 december 2021.
3. Kintsugi is de Japanse kunst van het repareren en een geweldige manier om gebroken (aardewerken) producten een
nieuw, nog mooier leven te geven. Leuk om uit te proberen en het gouden resultaat is prachtig! Kintsugi repair kit (€27).
4. Geef een Cineville abonnement, waarmee je in het hele land naar de mooiste filmhuisfilms kunt. Een pas kost €21 per
maand (€ 17,50 als je onder de 30 bent) voor onbeperkte toegang tot alle films, en je neemt 'm voor minimaal 4 maanden af.
5. Thuis hebben wij (uit Jordi's kerstpakket van vorig jaar ;)) een Dutch Oven van Comebekk: een superzware, stevige
multifunctionele pan, gemaakt van gerecyclede treinrails. Kookt fantastisch, en draagt een nog beter verhaal. V.a. € 59,90.
6. De duurzame sojakaarsen van Brandt worden met de hand gemaakt in Utrecht en ruiken stuk voor stuk zó lekker. Zo'n fijne
manier om een warme sfeer te creëren in je kamer.
7. Met PICL kijk je thuis de mooiste kwalitatieve filmhuisfilms én support je jouw lokale bios. Geef hier een film cadeau (€ 8,50).
8. Een Museumkaart is een geweldig belevingscadeau voor de cultuurfan. Ik gebruik de mijne met zoveel plezier! € 64,90.
Kun je meteen duurzaam modemuseum Fashion For Good in Amsterdam gratis bezoeken... :)

Gebruik de code whensarasmiles10% voor 10% korting op alle circulaire fietsen van Roetz (in de webshop)!

IETS OP HET OOG?
Je kunt When Sara Smiles (gratis!) supporten met jouw aankoop!

Deze Gift Guide staat vol met oprechte tips bij mooie, idealistische merken
die het supporten waard zijn, en veel producten gebruik ik zelf al (soms
jarenlang) met veel plezier. Elke tip komt dan ook uit m'n hart. Ik heb deze
gids met liefde samengesteld en ik hoop dat - ondanks de inspiratie - je
hierdoor geen dingen gaat kopen die je niet écht kunt gebruiken.

Bestel via een affiliatelink
Als je iets bent tegengekomen bij een merk dat je via mij hebt ontdekt, zou
ik het ontzettend waarderen als je via één van m'n affiliatelinks bestelt. Dat
zijn gepersonaliseerde linkjes waarbij ik na elke aankop via zo'n link, ik een
kleine commissie krijg over het bestelbedrag. Zie het als een bedankje
vanuit het merk voor de zichtbaarheid op mijn platform. Dit kost jou verder
niks en je koopt ermee tijd die ik kan steken in het maken van nieuwe gratis
inspiratie voor jou. Zo kan ik dit werk blijven doen. Ontzettend bedankt!!!

Affiliatelinks die je altijd kunt gebruiken:
Kuyichi
Take It Slow
thegreenlabels.com
Unrecorded
Organic Basics
Alohas
Kings of Indigo
Teym
Colorful Standard
Ikigai Labels
The Lingerist
Savara Intimates

klik
!

Op whensarasmiles.nl
vind je nog veel meer
merken (40!) waarmee
ik op die manier
samenwerk :)

Goed om te weten:
Als je op de algemene links hierboven klikt en een ander product bestelt dan
de pagina waarop je bent binnengekomen, ziet het systeem nog steeds dat je
via mij komt. Zo ontvang ik alsnog de commissie. Wél is het belangrijk dat je
dit op hetzelfde device (desktop, tablet, smartphone) doet als waarmee je op
mijn affiliatelink hebt geklikt, anders ziet het systeem niet meer dat je via
When Sara Smiles komt. Ik ontvang de commissie pas bij een daadwerkelijke
aankoop (zonder retour), dus met alleen klikken ontvang ik niks.

24/7 DUURZAME MODETIPS
EN GUIDES OP WHENSARASMILES.NL
Kun je het hele jaar door duurzame mode-inspiratie gebruiken?
Op whensarasmiles.nl ontdek je 24/7 gericht de mooiste slow fashion brands.
En vergeet je niet op mijn maandelijkse e-mailnewsletter te abonneren! Gratis!

Eerlijke en duurzame merkenindex
In deze enorme lijst mét zoektool vind je wel meer
dan 200 eerlijke en duurzame kledingmerken.
Zoek op categorie als je gericht een item zoekt,
of zoek op idealen als je het belangrijk vindt dat
een merk aan specifieke idealistische eisen
voldoet. Geloof me: na het browsen door deze
tool wil je nooit meer voor fast fashion kiezen!

Zoek in de Grote Eerlijke Merkenindex

Fair Shopping Guide
In de grote Fair Shopping Guide, die elke week
wordt geüpdate, vind je de allermooiste slow
fashion producten van dit seizoen per categorie.
Zoek o.a. op de mooiste jeans, enkellaarzen,
winterjassen of tassen en laat je inspireren!

Bekijk de Fair Shopping Guide hier

Brand Guides
Als je ze nog niet kent: in de populaire Brand
Guides op whensarasmiles.nl vind je alle mooie
merken per categorie verzameld. Inmiddels zijn er
20+ uitgebreide Brand Guides op mijn website.
Zoals de Winterjassen Guide, de Denim Guide, de
Sportswear guide en de Betaalbare Merken
Guide. Zéker weten dat je slaagt. Enjoy!

Browse hier door alle Brand Guides

Eerlijk over sustainable fashion

www.whensarasmiles.nl
@when_sara_smiles
voor gratis(!) dagelijkse slow fashion tips en inspiratie

