
Wat is Eco & Fair? 

Coöperant worden van Eco & Fair.
Door de aankoop van een aandeel word je mede-coöperant. Eén aandeel 
kost 100€ en is fiscaal aftrekbaar. Meer info via de website www.ecofair.be
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Olijven
Olijfolie
Antipasti
Kletterbier
Draagtassen
Kruidenthee’s
Kuisproducten
Rode & witte wijn 
Verzorgingsproducten
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Plaats uw 
bestelling via
www.ecofair.be

Jaarlijkse COOP-actie
van 1 tot 31/03/’20

Solidair 
met 

Cv Eco & Fair is een initiatief van Climaxi, 
’t Uilekot en Wereldwinkel Herzele, 
met de steun van de Vlaamse Overheid.
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Eco & Fair is een coöperatie die zich toelegt op de import van producten van Euro-
pese initiatieven: Modousa coop (Lesbos) en Greenland (Griekenland) met olijfolie 
en olijven, de anti-maffia coöperatie Coop Soc. Al di là dei Sogni, uit de omgeving 
van Napels en haar Italiaanse producten, de bezette VIO-Me fabriek in Thessaloníki 
(zepen en kuisproducten) en het Franse 1336 (Thee zonder chemische aroma’s).

Met dit aanbod vullen we Fair Trade aan: heel veel mensen engageren zich voor 
de korte keten van lokale producten of  voor solidariteit met het Zuiden. In onze 
winkel te Herzele verkopen we deze producten ook, maar via onze website en een 
jaarlijkse actie willen we mensen ook leren kennis maken met maatschappelijk 
geëngageerde coöperaties binnen Europa.

Méér dan 50 % van onze verkoopprijs gaat naar de producent. 
Verder betalen we vervoer, verzekeringen, opslag en een deeltijds 
werknemer. Met de opbrengst steunen we organisaties als Lesbos 
Solidarity (Vluchtelingenopvang in Lesbos, vzw ’t Uilekot (een ei-
genzinnig cultureel en actiecentrum) en vzw Climaxi (een klimaat-
beweging die kiest voor sociale rechtvaardigheid) hier bij de deur.

Onze acties hebben resultaat: Vio-me maakt op onze vraag nu 
ook zeep zonder palmolie, De coöperatie Modousa groeide van 40 
naar meer dan 80 boeren en perst zijn olijfolie sinds dit jaar in een 
eigen installatie, Coop Soc. Al di là dei Sogni ondersteunt boeren 
die weerstand bieden tegen de bedreigingen van de maffia…

Onze producten zijn niet alleen zinnig, maar ook zeer lekker. Een overzicht vind je 
op onze website www.ecofair.be. Daar kan je ook online bestellen. We bezorgen en-
kel via B-post. Je vindt er een lijst van ambassadeurs: mensen die zich engageren 
om de actie bekend te maken bij vrienden, buren, familie of collega’s. Zij nemen de 
bestelling voor jou op en bezorgen je jouw aankoop in april. Maak met je ambas-
sadeur goede afspraken rond bezorgen/afhalen. Producten die na de afhaaldatum 
blijven staan worden doorverkocht. Mogen we je vragen vooraf te betalen?

Naam + voornaam:
Adres: 
Email:
Tel/gsm:
Mijn ambassadeur: 

Vanaf 50 € aankoop krijg je van ons een verrassing: 
een assortiment 1336-thee met 10 smaken!
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0 Lesbos Solidarity (voor vluchtelingen)

l Computerrugzak 46,70 €
l Kleine computerrugtas (14 inch) 30,00 €
l Banana-zak 29,20 €
l Portemonnee 9,40 €
l Paspoorthouder 14,00 €

1336 (doosje van 25 zakjes)
l Infusie Légèrité 3,50 €
l Infusie Silhouette 3,50 €
l Infusie Soir 3,50 €
l Earl Grey thee 3,50 €
l Fruitinfusie ‘van noord tot zuid’ 3,50 €
l Groene thee met citroenschil 3,50 €
l Groene thee met munt 3,50 €
l Groene thee met munt en chocolade 3,50 €
l Infusie van linde 3,50 €
l Kamille infusie 3,50 €
l Ontbijtthee 3,50 €
l Infusie met bosvruchten 3,50 €
l Infusie van linde en munt 3,50 €
l Thee Grand Yunnan 3,50 €
l Thee caramel 3,50 €
l Infusie van appel en kaneel 3,50 €
l Thee van zwarte anijs en drop 3,50 €
l Zwarte Darjeeling thee 3,50 €

Modousa
l Olijfolie, extra-vierge Lesbos, 5l 48,00 €
l Groene tapenade, 185gr 5,40 €
l Zwarte tapenade, 250gr 3,00 €
l Paprika & olijven mix, 190gr 4,80 €
l Groene olijven Lesbos, 200gr 2,90 €
l Groene olijven met chili, 200gr 4,00 €
l Gekraakte olijven, 200gr 3,80 €
l Lavendelwater, 100ml 10,50 €
l Oreganowater, 100ml 10,50 €
l Saliewater, 100ml 10,50 €
l Rozemarijnwater, 100ml 10,50 €
l Oregano-olie (olijfolie+etherische olie) 13,00 €
l Etherische olie oregano 15,21 €

stukprijs ex. prijs Greenland
l Olijfolie, extra-vierge Koroneiki, 1l 9,50 €
l Kalamata olijven, vacuüm natuur 250gr 3,60 €
l Kalamata olijven, vacuüm balsamico 250gr 3,60 €
l Kalamata olijven, vacuüm kruiden 250gr 3,60 €
l Kalamata olijven, bokaal 190gr 3,60 €
l Kalamata olijven, bokaal 270gr 3,60 €
l Kalamata olijven, bokaal 500gr 4,50 €
l Zwarte tapenade, 110gr 3,00 €

Vio.Me
l Harde zeep (laurier), 120gr 4,00 €
l Harde zeep (zeevenkel), 120gr 4,00 € 
l Vloeibaar wasmiddel, 1l 7,50 €
l Ecologisch afwasmiddel, 500ml 3,30 €
l Allesreiniger met citroen, 1l 3,00 €
l Ontvetter spuitbus, 750ml 4,50 €

Libera Terra
l Bagliesi Kammut (rode wijn) 9,00 €
l Bagliesi Grillo (witte wijn) 9,00 €
l Bagliesi Catarratto (witte wijn) 9,00 €
l Centopassi Nero D’ Avola (rode wijn) 14,00 €
l Giato Rosso Nero d’Avola (rode wijn) 10,50 €
l Giato d’ Avola Grillo (witte wijn) 9,00 €
l Tomatensaus, 710gr 3,30 €

Coop Soc. Al di là dei Sogni
l Aardbeiconfituur met citroenzeste, 240gr 3,90 €
l Paprika op olie, 330gr 7,00 €
l Tomatensaus met buffelvlees, 315gr 5,00 €
l Artisanale choco met hazelnoten, 250gr 4,60 €

‘t Uilekot
l Kletterbier, blond, 750ml 4,00 €

Apo Kinou
l Pili pili, 60ml 4,30 €

.....................Totaal cash betaald, datum: ............ plaats: ..........................  


