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December is een tijd van veel onnodige overconsumptie.
Helaas profiteren daar vooral de merken van met de 
minste idealen en de meeste winst.

Met deze Guide hoop ik je te inspireren om bewuster 
te geven. Denk ook eens aan een persoonlijke ervaring, een
uitje of tweedehands cadeautjes (of gewoon niks). Er is al
zoveel gemaakt en op Vinted, Marktplaats en lokale
ruilmarkten is zoveel moois te vinden dat nog een lang 
leven mee kan.

Maar als je daar geen tijd of zin in heb, geef ik je graag deze
cadeautips die de wereld mooier maken. Producten van
eerlijke merken, cursussen, boeken en activiteiten waar je
ook nog iets aan hebt.

Áls je iets koopt, support dan the good guys.
Hele fijne feestdagen!

Liefs,
Sara

p.s. Alle links en afbeeldingen in deze guide zijn clickable :)



Op alle op maat gemaakte tassen en workshops van Monsak.
Ik heb mijn eigen rugtas hier laten maken, 100% perfect naar
mijn wensen. Margriet is zo leuk en zo'n ervaren vakvrouw; ze
maakt je tas zelf in haar atelier in Amsterdam. Hier kun je ook
workshops tassen maken volgen: een ontzettend leuk
proces, ideaal om samen te doen. Je kunt de code inwisselen
t/m 31-12 (maar de workshop of design date om de tas te
ontwikkelen kan gewoon daarna plaatsvinden!)

Sophie Stone is een fijne, grote verzamelshop voor eerlijke
en duurzame (kleding)merken. Merken als Mud Jeans,
Ecoalf, Dedicated, J-Label, Alchemist, Lanius en Thinking
MU. Ze hebben een mooie fysieke winkel in hartje Utrecht en
een grote webshop (de code is alleen geldig in de
webshop). Ideaal als je een mooie sjaal, muts of fijne trui
zoek.

Armedangels

Armedangels is één van de grootste idealistische
kledingmerken die ik ken. Hun collectie duurzame basics is
enorm. Armedangels maakt gebruik van duurzame materialen
en produceert zowel duurzaam als onder eerlijke
arbeidsomstandigheden. Ik ben fan van hun Detox Denim lijn
en hun knitwear. 

Enorme collectie duurzame, betaalbare basics

Sophie StoneMonsak
De perfecte rugtas op maat / workshops tassen maken De mooiste duurzame kledingmerken verzameld

WHENSARASMILES15 - 15% korting t/m 25-12-22

MONSAK15 - 15% korting t/m 31-12-22 SARA - 10% korting doorlopend

Kortingscodes

Dit is met stip mijn favoriete merk voor goede
huidverzorging. Food For Skin is een Nederlands bedrijf dat
fantastische voedende producten maakt op basis van
reststromen van groenten en fruit. Zo duurzaam, lokaal en
circulair mogelijk. Mijn gevoelige huid gaat er zo goed op!
De producten zijn geconcentreerd, zuinig en verzorgend.
Grote aanrader, en bekijk hun website om alles te lezen over
hun duurzame principes.

Food For Skin
M'n favoriete (super duurzame!) huidverzorging

SARA15 - 15% korting doorlopend

https://www.foodforskin.care/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://sophiestone.nl/?ref=MTkia1Ws
https://sararosalie.nl/
https://www.monsak.nl/
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://sophiestone.nl/?ref=MTkia1Ws
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://www.monsak.nl/
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://www.monsak.nl/
https://sophiestone.nl/?ref=MTkia1Ws
https://www.foodforskin.care/
https://www.foodforskin.care/
https://www.foodforskin.care/


Zulke fijne productem. Mijn favorieten: de Motherhood set voor
baby'tjes en jezelf postpartum (baby balm, body balm & boob
balm voor je tepels met borstvoeding). Heel mild voor je baby's
huidje en super zuinig. SARASMILES30 geldt t/m 19 december
op de hele Motherhood lijn. Scheelt een hoop!

Ook hun Tinted Balms gebruik ik al een jaar elke dag. De code
SARASMILES20 geeft doorlopend 20% korting op alles.

Roetz Bikes

Ik rijd al 1,5 jaar op m'n Roetz fiets en ik ben er zó blij mee. Dit
circulaire bedrijf maakt sociaal en lokaal de beste fietsen van
gebruikte frames die helemaal worden geüpcycled tot nieuwe
fietsen. Een duurzaam productiemodel en hij rijdt heerlijk.

Deze code geeft je t/m 31 december €50 korting op een fiets
en €100 op een E-bike (via de website). Aanrader!

COSSAC

COSSAC is een Brits merk dat mooie tijdloze items maakt
van goede kwaliteit. COSSAC gebruikt duurzame materialen
en produceert onder eerlijke arbeidsomstandigheden in
Portugal. Ik heb hun drape neckline recycled bodysuit en die
is zo mooi in het echt.

Tijdloze kleding van duurzame materialen Kwalitatieve circulaire fietsen

Sara Rosalie
Geweldige Tinted Balms & natuurlijke mama/baby lijn

whensarasmiles - 5% korting doorlopend whensarasmiles - €50 of €100 korting t/m
31-12-22

SARASMILES30 - 30% korting t/m 19-12-22

Colorful Standard

Merino Hat
Merino Scarf (hier draag ik hem)
Organic Quarter Zip trui

Bij Colorful Standard vind je hele fijne basics in héél veel (van
sommige items zelfs 54!) kleuren. Zelf heb ik een

En ik vind de kwaliteit echt heel goed. Vooral de sjaals zijn
fantastisch en best betaalbaar (€58,50 met de kortingscode). 

Duurzame basics in wel 54(!) kleuren

SMILESCS10 - 10% korting doorlopend

https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://roetz-bikes.com/nl_NL/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://colorfulstandard.com/?rfsn=5801322.1fc3129
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles
https://sararosalie.nl/collections/pregnancy
https://roetz-bikes.com/nl_NL/
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles
https://sararosalie.nl/
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles
https://roetz-bikes.com/nl_NL/
https://sararosalie.nl/
https://colorfulstandard.com/?rfsn=5801322.1fc3129
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Hat+Female
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Scarf+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://www.instagram.com/p/CUcRO_SDiUG/
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Zip-Hoodie+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Scarf+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://colorfulstandard.com/?rfsn=5801322.1fc3129


sara25 - 15% korting 

Zo fijn, de fotoboeken van Once Upon. Ik vind hun app heel
fijn en zelfs de fijnste manier om snel en gemakkelijk mooie
fotoboeken te maken. Ik heb er onlangs 1 voor m'n
zwangerschap en Frankies babytijd gemaakt. Ik gebruik ze
niet vanwege duurzaamheid, al vind ik het fijn dat al hun
boeken op FSC gecertificeerd papier worden gedrukt.

De code geldt van 28-12-22 t/m 04-01-22. 

SARASMILES - 15% korting

Geldig op alle period panties (de volledige collectie!) van
Snuggs, een prachtig eerlijk en duurzaam merk. Ik gebruik
hun broekjes nu al een halfjaar (hier lees je mijn ervaring) en
ze werken écht boven verwachting. Zo fijn! Favoriet: de
broekjes van gerecycled nylon. 

LEES HIER MIJN ERVARING EN BEGINNERSTIPS

Womsh

Womsh is een mooi eerlijk en duurzaam sneakermerk. Ik heb
er zelf sneakers van (de Newstart sneakers) en van alle
duurzame merken die ik heb geprobeerd, vind ik hun
pasvorm en kwaliteit het best. Heel stevig. 

In dit artikel lees je alles over Womsh.

MOYU

Hun duurzame notitieboeken en agenda’s zijn zó’n geweldige
uitvinding! Ik gebruik hun agenda al een tijdje en het schrijft
zo fijn. Je kunt ze tot 500x gebruiken en gemakkelijk wissen
met een doekje met water. Super tip voor iedereen die graag
een papieren agenda gebruikt. Schrijf ook erg fijn.

Herschrijfbare agenda's en notitieboeken Duurzame sneakers

SnuggsOnce Upon
Makkelijke app voor mooie fotoboeken Fijn, duurzaam menstruatie-ondergoed

t/m 15-12-2228-12-22 t/m 04-01-22

WHENSARASMILES10 - 10% korting doorlopend SARA15 - 15% korting doorlopend

https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://snuggs.nl/?utm_source=instagram&utm_medium=cvb&utm_campaign=november_when_sara_smiles
https://onceupon.photo/
https://www.moyu-notebooks.com/shop/agenda
https://sararosalie.nl/
https://www.womsh.com/en_nl/
https://onceupon.photo/
https://onceupon.photo/
https://snuggs.nl/?utm_source=instagram&utm_medium=cvb&utm_campaign=november_when_sara_smiles
https://www.whensarasmiles.nl/duurzaam-menstruatie-ondergoed-snuggs/
https://bit.ly/3LGxq24
https://www.whensarasmiles.nl/de-mooiste-duurzame-sneakers-womsh-ss22/
https://www.whensarasmiles.nl/de-mooiste-duurzame-sneakers-womsh-ss22/
https://www.moyu-notebooks.com/shop/agenda
https://www.womsh.com/en_nl/


kortingscode!

Geweldige sloffen, ik heb ze ook (tip: ze hebben ook kinderslofjes!)! Vallen normaal.
Boodschappentas, gemaakt van gerecyclede materialen
M'n favoriete oorbellen. Dit zijn de Calais Hoops Large.
Heerlijk warme all weather proof handschoenen, ik heb ze ook!
Lange oorbellen, gebaseerd op kunstwerken. Fair gemaakt in Utrecht.
Lange oorbellen. Goeie eyecatchers ik heb ze ook :)
Oorbellen, fair met de hand gemaakt in Amsterdam
Mijn lievelingspanty! Fair gemaakt van gerecycled nylon), stevig en kwalitatief
De warmste sloffen ooit, zo'n grote aanrader (ik heb ze zelf)!
Gehaakt tasje, fair met de hand gemaakt in Amsterdam
Praktische regenhoed met brede rand, fair gemaakt van gerecyclede nylon
Lang telefoonkoord, fair en lokaal gemaakt in Utrecht 
Glittersokjes, gemaakt van gerecyclede nylon
Haarclip van biologisch afbreekbaar acetaat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Give A Pon
Susan Bijl
Bruna The Label
Bottines
Fau Atelier
Mochi
Felt Atelier
Swedish Stockings
Bottines
Marie Marie Amsterdam
Maium
House of Useless
Swedish Stockings, via sophiestone.nl
.Machete, via takeitslowstore.nl

€
€  
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€
€

49,95
v.a. 26.95

148
79,95

85
55

v.a. 49,95
28

84,95
44,95

49
54.95
18,95

18

Accessoires

https://brunathelabel.com/en/products/calais-hoops-large
https://maium.nl/product/southwestern-dames/?attribute_pa_color=black&attribute_pa_size=s-m
https://allthingsmochi.com/collections/earrings
https://sophiestone.nl/collections/bamboesokken/products/swedishstockings-wine-glitter-sokjes?ref=MTkia1Ws
https://www.houseofuseless.com/shop?Collectie=Phone+cords+long
https://www.takeitslowstore.com/nl/mini-haarklip-classic-tortoise.html
https://marie-amsterdam.nl/collections/marie-x-chloe-chante
https://feltatelier.nl/collections/earrings
https://www.giveapon.nl/shop-adults/
https://www.susanbijl.nl/nl/collections/the-new-shopping-bag
https://bottines.nl/collections/schapenwol-pantoffels
https://fauatelier.com/product-category/studs/
https://bottines.nl/collections/lammy-handschoenen-gloves/products/wanten-dames-cognac
https://c.klar.na/al/80Ag/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.giveapon.nl/shop-adults/
https://www.susanbijl.nl/nl/collections/the-new-shopping-bag
https://brunathelabel.com/en/products/calais-hoops-large
https://bottines.nl/collections/lammy-handschoenen-gloves/products/wanten-dames-cognac
https://fauatelier.com/product-category/studs/
https://allthingsmochi.com/collections/earrings
https://feltatelier.nl/collections/earrings
https://c.klar.na/al/80Ag/
https://bottines.nl/collections/schapenwol-pantoffels
https://marie-amsterdam.nl/collections/marie-x-chloe-chante
https://maium.nl/product/southwestern-dames/?attribute_pa_color=black&attribute_pa_size=s-m
https://www.houseofuseless.com/shop?Collectie=Phone+cords+long
https://sophiestone.nl/collections/bamboesokken/products/swedishstockings-wine-glitter-sokjes?ref=MTkia1Ws
https://www.takeitslowstore.com/nl/mini-haarklip-classic-tortoise.html


kortingscode!

kortingscode!

kortingscode!

....Prachtige merinowollen trui van zeer hoge kwaliteit (hier draag ik hem)
De Lisette Flare is m'n favoriete jeans. Zo'n mooie fit en zit zo lekker! Valt normaal. 
Ik ben groot fan van de enkellaarzen van Alohas. Goede kwaliteit, mooie fit!
Mijn lievelingsvest: de NAOKAA cardigan (ik draag maat M). AA heeft veel mooie knitwear!
Velvet robe, fair en lokaal gemaakt in Nederland. Heel leuk merk!
Prachtig rokje, fair (in India) gemaakt van geüpcyclede vintage sari's.
Merinowollen sjaal, mijn lievelings en in wel 56(!) kleuren. Fair & duurzaam merk.
Mooie riem, ik heb 'm ook! Hele goede kwaliteit, hun riemen zijn zo mooi.
Prachtige hoed. Staat al eeuwen op m'n wishlist.
Merinowollen beanie,  in wel 56(!) kleuren. Fair & duurzaam merk.
De fijnste sport shorts, ik draag ze altijd. Zit heel lekker en super kwaliteit. Ik draag maat M.
Kraag om je simpele outfit mee op te spicen. Mooi idealistisch merk.
Zo'n mooi merk, dat fair en lokaal produceert met duurzaam/natuurlijk geverfde stoffen.
M'n lievelingsbody (gerecycled). Zo'n mooie fit, en prachtig merk. Ik draag maat M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Teym
Kuyichi
Alohas
Armedangels
Lotte Oudshoorn Design
El Résidu
Colorful Standard
Sézane
Old Habits Die Hard
Colorful Standard
Girlfriend Collective
Ganni
Studio Nani
COSSAC

Favorieten uit m'n eigen kast

€
€  
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€
€
£ 

159
110

v.a. 130
v.a. 80

95
120
65
70

159,95
45

43,90
v.a. 45

89
98

(en een paar op m'n wishlist ;)

https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles#/df-search/query=naokaa&query_name=match_and
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Hat+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://www.lotteoudshoorndesign.nl/collections/kimonos
https://oldhabits-diehard.com/collections
https://www.studio-nani.com/collections/tops
https://www.alohas.io/collections/boots?sca_ref=452580.JBC2T2EljF
https://kuyichi.com/lisette-flare-dark-rinse
https://www.takeitslowstore.com/nl/high-rise-bike-shorts-zwart.html
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles
https://nl.teym.eu/products/the-crewneck-sweater-women-bright-pink/?aff=4
https://el-residu.com/collections/skirts
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Scarf+Female?rfsn=5801322.1fc3129
http://ganni.com/en-nl/collars/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.instagram.com/p/CkssF6EjZ8l/
https://nl.teym.eu/products/the-crewneck-sweater-women-bright-pink/?aff=4
https://kuyichi.com/lisette-flare-dark-rinse
https://www.alohas.io/collections/boots?sca_ref=452580.JBC2T2EljF
https://www.armedangels.com/nl-nl/women/recycled-knitwear?utm_source=social&utm_medium=influencer&utm_campaign=im_ig_knitwear_22&utm_content=when_sara_smiles
https://www.lotteoudshoorndesign.nl/collections/kimonos
https://el-residu.com/collections/skirts
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Scarf+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://seza.ne/QuzMsBADQU
https://oldhabits-diehard.com/collections
https://colorfulstandard.com/collections/colorful-standard/Hat+Female?rfsn=5801322.1fc3129
https://www.takeitslowstore.com/nl/high-rise-bike-shorts-zwart.html
http://ganni.com/en-nl/collars/
https://www.studio-nani.com/collections/tops
https://cossac.co/products/drape-neckline-recycled-bodysuit?ref=whensarasmiles


kortingscode!

kortingscode!

Hele fijne eerlijke, duurzame shampoo bars die ook nog heel goed werken.
Lipstick Crayon in 'Chili Red'. Biologische & vegan lipstick.
Deze wasbare wattenschijfjes gebruik ik al zo lang, topproduct.
Duurzaam scheermes van bamboe.
M'n favoriete skincareproducten, gemaakt van geredde groenen. GEWELDIG bedrijf!
De Tinted Balms zijn superzuinig, vegan en natuurlijk en bijna alles dat ik dagelijks gebruik.
Deze heerlijke duurzame premium sojakaarsen worden gemaakt in Utrecht.
100% natuurlijke Pleasure & Relief olie. Te gebruiken als glijmiddel, kalmerende olie bij
vaginale klachten of massageolie op je onderbuik bij menstruartieklachten. Prachtig merk!
M'n lievelings lippenbalsem. Superzacht, natuurlijk, verzorgend en betaalbaar.
Geweldig premium duurzaam parfummerk. Hele bijzondere geuren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Solidly
Inika, via Nourished.
Bambaw
Bambaw
Food For Skin
Sara Rosalie
Brandt
Heal Mary

We Love The Planet
Abel Odor

€
€.  
€ 
€
  
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€  

v.a. 6,95
24,50

9,95
22,95

v.a. 20,00
v.a. 29,95
v.a. 15,50

69
 

4,95
100

Beauty

https://brandtkaarsen.nl/
https://healmary.nl/product/peach-n-love/
https://nourished.nl/products/certified-organic-lipstick-crayon-chilli-red?_pos=2&_sid=1dd2cb028&_ss=r
https://www.solidly.nl/
https://sararosalie.nl/products/tinted-balms
https://www.etos.nl/producten/bambaw-wasbare-wattenschijfjes-10st-120580185.html?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0D4nBUvDEK0B1gK-P6uRu7yrp8A2qN9HnJZiJUhuDNncI-hoXmCv88aAm4SEALw_wcB
https://www.abelodor.com/shop/pause/
https://www.nl.bambaw.com/products/bamboo-safety-razor
https://www.welovetheplanet.nl/nl/we-love-lip-balm/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.solidly.nl/
https://nourished.nl/products/certified-organic-lipstick-crayon-chilli-red?_pos=2&_sid=1dd2cb028&_ss=r
https://www.etos.nl/producten/bambaw-wasbare-wattenschijfjes-10st-120580185.html?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0D4nBUvDEK0B1gK-P6uRu7yrp8A2qN9HnJZiJUhuDNncI-hoXmCv88aAm4SEALw_wcB
https://www.nl.bambaw.com/products/bamboo-safety-razor
https://www.foodforskin.care/
https://sararosalie.nl/products/tinted-balms
https://brandtkaarsen.nl/
https://healmary.nl/product/peach-n-love/
https://www.welovetheplanet.nl/nl/we-love-lip-balm/
https://www.abelodor.com/shop/pause/


Duurzame giftcard, inwisselbaar bij 60+ duurzame modepioniers
Wimpy Wool Repair Kit, leer gemakkelijk zelf wol repareren!
De beste Capsule Wardrobe Cursus volgens velen
What about een workshop keramiek (Google op jouw woonplaats)?
Style coach Chiara (zo'n leuke vrouw) helpt jou creatief en liefdevol om
te gaan met wat je al hebt. Leer duurzaam shoppen in je eigen kast!
Ga eens breien! Breikits en wol/katoen koop je overal
Betaalbare wolkam om stoffen mee te ontpillen
Geef een (tweedehands) naaimachine cadeau
Waszak tegen microplastics
Premium electrische ontspiller
Deze Marie Kondo expert helpt je persoonlijk naar een opgeruimd huis
Geef naailes cadeau! De Steek Amsterdam heeft cursussen maar ook
losse kits en lessen, heel tof. 
Kintsugi repair kit (voor gebroken schaaltjes, kopjes en borden)
De Steek heeft zoveel sewing, macramé en weaving kits! Zo leuk!
Frida Kahlo borduurset voor beginners

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Sustainable Fashion Gift Card
via Foekje Fleur
Laura Lagom
Foto: Keramiek Atelier Amsterdam
Indiaan In Je Kast

Foto: Wool and the Gang
Overal verkrijgbaar
Overal verkrijgbaar
Guppyfriend, via Sophie Stone
Steamery
opruimcoach Maaike Fris
De Steek Amsterdam

Humade
De Steek Amsterdam (webshop)
Iris Borduurt

€
€  
€ 
€ 
 

€ 
€ 
€ 
€ 
€
 
€
 
€ 
€
€

10-150
29,90

147
v.a. 95

prijs op aanvraag
 

v.a. 7
v.a. 10

variabel
29,75

65
prijs op aanvraag

v.a. 59,95
 

27
v.a. 24,95

12,95

Repair, skills & growth

https://www.lauralagom.com/landing-capsule-wardrobe/
https://shop.desteekamsterdam.nl/product-category/kits/
https://desteekamsterdam.com/nl/product-categorie/cadeaus/
https://humade.nl/products/new-kintsugi-repair-kit?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkpE8_U8rMTN9pBrQUpKTkrqneAmQDO1m7sizQjEUNk8LmupjtUqGLEaAi4kEALw_wcB
https://maaikefris.nl/
https://steamerystockholm.com/fabric-shavers
https://indiaaninjekast.nl/
https://keramiekatelieramsterdam.nl/nl/workshops
https://www.woolandthegang.com/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/
https://en.sophiestone.nl/products/guppyfriend-waszak?ref=MTkia1Ws
https://foekjefleur.com/product/wimpythewoolwizard/
https://irisborduurt.nl/product/frida-kahlo-borduurpakket/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/
https://foekjefleur.com/product/wimpythewoolwizard/
https://www.lauralagom.com/landing-capsule-wardrobe/
https://keramiekatelieramsterdam.nl/nl/workshops
https://indiaaninjekast.nl/
https://www.woolandthegang.com/
https://en.sophiestone.nl/products/guppyfriend-waszak?ref=MTkia1Ws
https://steamerystockholm.com/fabric-shavers
https://maaikefris.nl/
https://desteekamsterdam.com/nl/product-categorie/cadeaus/
https://humade.nl/products/new-kintsugi-repair-kit?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkpE8_U8rMTN9pBrQUpKTkrqneAmQDO1m7sizQjEUNk8LmupjtUqGLEaAi4kEALw_wcB
https://shop.desteekamsterdam.nl/product-category/kits/
https://irisborduurt.nl/product/frida-kahlo-borduurpakket/


kortingscode!

kortingscode! kortingscode!

100% biologische en vegan wijnen, duurzaam verbouwd. Én lekker ;)
Prachtig superduurzaam en lokaal (kruiden)theemerk dat biodiversiteit centraal zet.
Duurzame (500x!) herschrijfbare agenda. ZO'N aanrader, ik heb deze zelf!
Geef goede informatie: een 3 maanden abonnement op dit fijne nieuwsplatform.
Geweldig cadeau: een fotoboek. Groot fan van het design en de eenvoud van deze app.
Ik HOU van mijn eerlijke/lokale/circulaire fiets. Super kwaliteit, mooi design.
Geef inspiratie cadeau! Ik gebruik m'n Museumkaart met zoveel plezier.
Ik vind mijn electrisch verwarmde PLOOV kussen zo fijn. Goeie energiebespaarder voor thuis ;)
Geef een filosofie(master)class of collegereeks cadeau! (ook online)
(tweedehands) spellen zijn altijd een recept voor gezelligheid. Leuk om cadeau te geven!
Geef een oneindigheid aan goeie films cadeau (ook leuk cadeau voor jezelf ;))!
Prachtig duurzaam, eerlijk en activitstisch koffiemerk. 100% transparant en lekker :)
Fantastische vegan kaasjes (de beste die ik ken), zó lekker op de borrelplank of als cadeau!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Neleman
Wilder Land
MOYU
De Correspondent
Once Upon
Roetz
Museumkaart
Stoov
The School of Life
diversen
Cineville
Moyee Coffee
Watson Cheese

Lifestyle

€
€.  
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

v.a. 5,39
v.a. 4,99

29,95
27

v.a. 27
v.a. 629

64,90
109

v.a. 55
variabel

(per maand) 21
v.a. 5

v.a. 5,95

https://www.theschooloflife.com/amsterdam/agenda/
https://watsonsfood.com/nl/webshop/
https://nl.stoov.com/collections/ploov-draadloze-infrarood-warmtekussens
https://decorrespondent.nl/geef-cadeau
https://onceupon.photo/
https://wilder-land.com/
https://roetz-bikes.com/nl_NL/
https://www.neleman.org/nl/
https://www.museum.nl/nl/museumkaart
https://www.moyeecoffee.com/
https://klantenservice.cineville.nl/article/34-wat-is-de-cinevillepas
https://www.moyu-notebooks.com/shop/agenda
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://sararosalie.nl/
https://sararosalie.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/kortingscodes-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.neleman.org/nl/
https://wilder-land.com/
https://www.moyu-notebooks.com/shop/agenda
https://decorrespondent.nl/geef-cadeau
https://onceupon.photo/
https://roetz-bikes.com/nl_NL/
https://www.museum.nl/nl/museumkaart
https://nl.stoov.com/collections/ploov-draadloze-infrarood-warmtekussens
https://www.theschooloflife.com/amsterdam/agenda/
https://www.cineville.nl/pas
https://www.moyeecoffee.com/
https://watsonsfood.com/nl/webshop/


Boeken

Hoe bouw je een duurzame garderobe? Alle antwoorden vind je in dit toegankelijke boek.
Hét toegankelijke en trendy naaiboek voor jongeren.
Dit boek vertelt je alles over het bouwen van de perfecte Capsule Wardrobe.
Het ideale boek als je je wilt verdiepen in minimalisme. Wat heb je wel en niet nodig?
Interessant scanerio over de impact van bewust consumeren op onszelf en de aarde.
legt op superscherpe wijze de misstanden in de fast fashionindustrie bloot (Engels).
Nieuw (Engels) boek van de oprichter van People Tree. Benieuwd naar!
Behandelt de link tussen consumentisme, kolonialisme en klimaatverandering.
Dit toegankelijke boek bevat álle beginnersinformatie voor iedereen die wil leren naaien.
Scherp en grappig  boek vol handvatten om duurzamer te leven.
De (Engelstalige) gids naar jouw eigen stijl en een overzichtelijke garderobe.
Toegankelijke en volledige gids voor een duurzamer leven.
Superfijn en toegankelijk instapboek in de filosofie (ook onderwerpen als verlangen!).
De gids naar jouw bijdrage aan een inclusieve samenleving.
Toegankelijk pleidooi (en journal!) voor meer dankbaarheid in het leven. 
Prachtig vormgegeven innvul journal voor een bewuster en zinvoller leven.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stephanie van den Sigtenhorst
Noëlle As en Lea Pauw
Leoni Huisman
Jelle Derckx (Growthinkers)
J.B Mackinnon
Dana Thomas (engelstalig)
Safia Minney  (engelstalig)
Aja Barber  (engelstalig)
Nienke van Leverink
Marije van der Made
Anuschka Rees (engelstalig)
Marieke Eyskoot
Lammert Kamphuis
Chanel Matil Lodik
Ernst-Jan Pfauth
via Take It Slow

€
€  
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

20,99
24,99
20,99
22,99

25
11,99

36,99
17,99
24,99
20,99
21,49

22
21,99
21,99

22
34

(niet alle linksleiden naar lokale
boekhandels omdat
dit plaatsafhankelijk

is; probeer altijd daar
te kopen of tebestellen!)

(prijzen zijn gebaseerd op fysieke boeken. Heb je een E-reader?
Nog duurzamer en en goedkoper om een E-book te bestellen!

https://www.bol.com/nl/nl/f/fashionopolis/9200000104612554/
https://www.bruna.nl/boeken/a-sustainable-wardrobe-9789021577272
https://www.bol.com/nl/nl/f/consumed/9300000028589846/
https://libris.nl/boek?authortitle=j-b-mackinnon%2Fstoppen-met-shoppen--9789029544191
https://www.bruna.nl/boeken/hoe-maakt-u-het-9789401476737#:~:text=No%C3%ABlle%20As%2C%20Lea%20Pauw&text=Meedoen%20met%20de%20fast%20fashion,een%20unieke%20en%20duurzame%20manier.
https://www.bol.com/nl/nl/f/het-grote-naaiboek/9300000004693150/
https://www.bol.com/nl/nl/f/de-capsulegarderobe/9300000004771379/
https://www.bol.com/nl/nl/f/curated-closet/9200000054295854/
https://chanellodik.com/product/het-antiracismehandboek/
https://www.bruna.nl/boeken/dit-is-een-goede-gids-9789022590027
https://growthinkers.nl/product/verlangen-naar-minder/
https://www.bol.com/nl/nl/p/regenerative-fashion/9300000124896618/?c2a=buy#productTitle
https://www.bruna.nl/boeken/filosofie-voor-een-weergaloos-leven-9789403117713
https://www.bruna.nl/boeken/dankboek-9789083017792?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0A7X2ipwSdPYi3ykGJdZu4m7m0Fqk7Mp5ml_ceOkwVrl6zrBjFB2YMaAqLfEALw_wcB
https://www.takeitslowstore.com/nl/slow-down-journal.html?utm_source=clickwire&utm_medium=affiliate&utm_campaign=when-sara-smiles
https://www.bruna.nl/boeken/a-sustainable-wardrobe-9789021577272
https://www.bruna.nl/boeken/hoe-maakt-u-het-9789401476737#:~:text=No%C3%ABlle%20As%2C%20Lea%20Pauw&text=Meedoen%20met%20de%20fast%20fashion,een%20unieke%20en%20duurzame%20manier.
https://www.bol.com/nl/nl/f/de-capsulegarderobe/9300000004771379/
https://growthinkers.nl/product/verlangen-naar-minder/
https://libris.nl/boek?authortitle=j-b-mackinnon%2Fstoppen-met-shoppen--9789029544191
https://www.bol.com/nl/nl/f/fashionopolis/9200000104612554/
https://www.bol.com/nl/nl/p/regenerative-fashion/9300000124896618/?c2a=buy#productTitle
https://www.bol.com/nl/nl/f/consumed/9300000028589846/
https://www.bol.com/nl/nl/f/het-grote-naaiboek/9300000004693150/
https://libris.nl/boek?authortitle=marije-van-der-made%2Fdit-gebeurt-er-als-je-duurzaam-gaat-leven--9789021579603
https://www.bol.com/nl/nl/f/curated-closet/9200000054295854/
https://www.bruna.nl/boeken/dit-is-een-goede-gids-9789022590027
https://www.bruna.nl/boeken/filosofie-voor-een-weergaloos-leven-9789403117713
https://chanellodik.com/product/het-antiracismehandboek/
https://www.bruna.nl/boeken/dankboek-9789083017792?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0A7X2ipwSdPYi3ykGJdZu4m7m0Fqk7Mp5ml_ceOkwVrl6zrBjFB2YMaAqLfEALw_wcB
https://www.takeitslowstore.com/nl/slow-down-journal.html?utm_source=clickwire&utm_medium=affiliate&utm_campaign=when-sara-smiles


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

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

https://www.whensarasmiles.nl/eerlijke-duurzame-kledingmerkenindex/
https://www.whensarasmiles.nl/brand-guides-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.whensarasmiles.nl/
http://eepurl.com/dABXk5
https://www.whensarasmiles.nl/eerlijke-duurzame-kledingmerkenindex/
https://www.whensarasmiles.nl/brand-guides-eerlijke-duurzame-kledingmerken/
https://www.whensarasmiles.nl/grootste-eerlijke-duurzame-winterjassen-brand-guide/
https://www.whensarasmiles.nl/duurzame-jeans-guide-denim/
https://www.whensarasmiles.nl/brand-guide-eerlijke-duurzame-sportkleding-yoga-wear/
https://www.whensarasmiles.nl/20-betaalbare-duurzame-en-eerlijke-modemerken-met-een-fantastische-stijl/
https://www.whensarasmiles.nl/brand-guides-eerlijke-duurzame-kledingmerken/


Happy
gifting

whensarasmiles.nl     |    @when_sara_smiles

https://www.whensarasmiles.nl/
https://www.whensarasmiles.nl/
https://www.instagram.com/when_sara_smiles/

