
Vrijwilligers in ruim 200 wereldwinkels in Nederland willen iedereen 
aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 
doelen zijn bekend als SDG’s: Sustainable Development Goals. 
Wereldwijd zijn deze SDG’s het kompas naar een betere, veilige en 
duurzame wereld in 2030.
 
Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat 
goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” 
laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze 
loyaliteit.

KOOP EEN 
BETERE 
WERELD, 
GA WERELD
WINKELEN



Koop een betere Wereld! Juist nu!
Door de wereldwijde corona-
uitbraak dreigt enorme armoede 
en honger in arme landen. 
Wereldwinkels roepen op om met 
spoed de krachten te bundelen 
voor een betere wereld. Al 50 
jaar zorgen wereldwinkels ervoor 
dat mensen met hun aankopen 
bijdragen aan eerlijke handel ten 
gunste van arme landen. Wil je ons 
helpen onze boodschap te versterken? Met je aankoop laat je zien dat je 
kiest voor een betere en eerlijker wereld.

Kijk op wereldwinkelen.nu voor meer informatie.

Investeer in een betere wereld! Juist nu!
Naast het kopen van eerlijke producten voor een betere wereld, kun je 
ook kiezen voor investeren in een betere wereld. Onder het motto “Laat 
uw geld niet bankhangen” kan je een lening geven aan ondernemers in 
arme landen met goede plannen. Plannen die bijdragen aan meer banen 
en daardoor een betere toekomst voor de mensen. PlusPlus selecteert 
goede projecten, begeleidt ze en ondersteunt met knowhow.   

Kijk op plusplus.nl voor meer informatie.  

 

 

“Ik koop 
duurzame producten 

en draag daarmee bij aan 
een verantwoord gebruik 
van natuurlijke 
hulpbronnen.”

KOOP EEN BETERE WERELD is een initiatief van Wereldwinkel.Nu

“Ik investeer in 
eerlijke leningen 

aan ondernemers in 
ontwikkelingslanden en 
draag daarmee bij aan 
economisch groei.”

“Wij kopen 
fairtrade en dragen 

daarmee bij aan het 
verminderen van de 
armoede in de 
wereld.”


