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Kerstmarkten
Zowel in 2016 en 2017 nemen we op uitnodiging van Vie Curie
Medisch Centrum en Zorgcentrum La Providence deel aan de
besloten kerstmarkten voor hun medewerkers in respectievelijk
Venlo en Grubbenvorst. Het personeel kan via coupons inkopen
doen bij ons en andere standhouders. Het zijn gezellige en
feestelijke happenings met in totaal 2700 en 600 bezoekers.
Onze feestelijke Doppers, Tonychocolonely en andere fairtrade
producten vinden gretig aftrek.

Een pakket op maat
In 2015 kiest BCO Onderwijsadvies voor een kerstpakket van
Wereldwinkel Venlo. Pronkstuk van het pakket is een mooie
aardewerk schaal uit Tunesië. De WAA groep in Venlo het
inpakken weer uitstekend. Het met zorg samengestelde pakket,
dat verder bestaat uit food producten en een receptenboekje, valt
in goede aarde bij de medewerkers van BCO Onderwijsadvies. En
.. bij de producenten, onder andere de Artisinat pottenbakkers van
de familie Jalel.
Een uitgebreid bericht met achtergrondinformatie over de
producenten vindt u hier.
Cadeaubonnen
In 2013 kiezen de Mutsaersstichting en De Wijnberg voor een fairtrade
kerstgeschenk in de vorm van wereldwinkel cadeaubonnen.

Kerstshoppen
In 2010 en 20111 komt het personeel van de Venlose
Montessorischool gezamenlijk kerstshoppen bij Wereldwinkel
Venlo onder het genot van (h)eerlijke hapjes en drankjes. ‘Het is
een ervaring die zij eenieder kunnen aanraden getuige de
uitspaak van de toenmalige locatieleider van de school: ‘Ik krijg
reacties als: “Een van de leukste manieren om je “kerstpakket” te
krijgen die we ooit gehad hebben!” en “Het is vooral gezellig om
samen uit te mogen zoeken!” U heeft het met uw team
vrijwilligers perfect voorbereid en georganiseerd. Nogmaals
bedankt en tot ziens.’
Betrouwbare partner
Al 10 jaar verzorgen we orders kerstpakketten van diverse grootte en logistieke complexiteit tot
tevredenheid van onze afnemers uit diverse sectoren van de Venlose samenleving:
















Apotheek Ypma
Basisschool Sint Martinus
BCO onderwijsadvies
College Den Hulster
Dierenkliniek De Postwagen
Eetcafé Gaudi
Fontys Hogeschool
Gemeente Venlo
Gilde opleidingen
Hauzer Techno Coating
Janssen Bouwgroep
Jonkers Hoveniers
Kunstencentrum
La Providence (kerstmarkt)
Limburgs Museum

















Mutsaersstichting en De Wijnberg
Martinusparochie
Montessorie school (kerstshoppen)
Op ’t Veld B.V.
Parochie St. Nicolaas
Plantencentrum Velden
St Mondiaal Platform Venlo
St. De Treffer
St. Exodus
St. Groenewold
Venlo-Zuid Huisartsenpraktijk
Vie Curie (kerstmarkt)
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Wel.kom
Woonwenz

