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Nog net voor het einde van 2018 ontvangt u van ons weer de nieuwsbrief. We hopen dat u
het nog steeds leuk en lezenswaardig vindt om zo twee maal per jaar op de hoogte te
worden gebracht van wat ons bezighoudt het jaar rond. Deze keer o.a. achtergrondinformatie over
de kleding die in onze winkels hangt en een uitnodiging voor onze winteruitverkoop.
Natuurlijk willen we u ook via deze brief een heel goed 2019 wensen en we ontmoeten u graag
ook in het nieuwe jaar in onze winkels!
Veel van onze klanten ontvangen ondertussen de nieuwsbrief via de mail. Als u dat ook wilt kunt u uw
e-mail adres sturen naar: dinygeerlinks@gmail.com, ook andere opmerkingen of wijzigingen kunt u
naar dit adres sturen of naar ons postadres: Keizerstraat 5, 8167 NE in Oene.

Warme wol
Als Sari winkels zijn we voor een hele groep klanten een bekend adres vanwege
de prachtige alpaca vesten. Soms komen mensen zelfs binnen als de zon nog
hoog aan de hemel staat om te informeren of de nieuwe collectie al binnen is.
En als ze al gearriveerd zijn, maar nog niet in onze winkel liggen op dat moment,
gaan ze soms zo vanuit de doos naar een blije klant. Ook dit jaar was dat weer
het geval, maar gelukkig zijn we nog niet door onze hele voorraad heen, dus als
u nog behoefte heeft aan een warm vest voor de koude winterse dagen, dan
kunt u zeker bij ons terecht voor alpaca of schapenwollen vesten. Daarnaast
verkopen we ook heerlijke wollen sjaals.

Winteraanbiedingen!
Zo bij de start van het nieuwe jaar willen we graag ruimte maken in onze winkels voor de nieuwe voorjaarscollectie, dat betekent voor u de gelegenheid om uw collectie aan te vullen voor een aardige prijs.
In onze winkels in Amersfoort en Oene vindt u vanaf zaterdag 5 januari een rek aanbiedingen met leuke
kortingen. Er is vast iets voor u bij, u bent van harte welkom!

Amersfoort
Oene
Eindhoven
.

di t/m za van 10.00 - 17.00 uur
di t/m za van 09.00 - 12.00 uur en op afspraak
4 x per jaar POPUP week in de Wereldwinkel

Koestraat 27, 033 2570400
Keizerstraat 5, 0578 641692
Hoogstraat 275, 040 8435034

Herkomst van de kleding in onze winkels.
Van een deel van de collectie weten we precies waar het vandaan komt, van de kleding met het Sari-logo, van
de sjaals, de keukenaccessoires, de stoffen. Met de ateliers die deze spullen maken hebben we zelf contact,
alles wordt rechtstreeks besteld en we gaan er soms naar toe. Deze handel wordt gecontroleerd door WFTO,
World Fair Trade Organisation, en dat garandeert goede lonen en arbeidsomstandigheden voor de producenten.
Maar ook zijn er een heleboel andere merken kleding in onze winkels te vinden, en als wij op de vraag: “waar
is dit gemaakt” antwoorden: “in China”, dan zijn velen verbaasd. In China is het toch slecht gesteld met de
positie van arbeiders? Maar dat hoeft niet altijd, het kan ook anders, als voorbeeld geven we hier een
beschrijving van de productie van de HempAge kleding:

HempAge is aangesloten bij de Fair Wear Foundation en wordt door
deze organisatie gecontroleerd, de arbeidsomstandigheden in de
Chinese ateliers zijn zorgvuldig onder de loep genomen en goed
gekeurd. Deze certificering geeft aan dat het mogelijk is om ook in
China duurzaam te produceren.

HempAge maakt kleding van hennep vaak gemengd met ecologische
katoen. Zij werken in China waar de hennep wordt verbouwd, de
hennepplant vraagt weinig water en behoeft geen pesticiden tegen
onkruid en groeit op alle grondsoorten. De opbrengst is veelal
lucratief voor de boeren. HempAge koopt het in bij kleine boeren en
bij enkele grotere boerencoöperaties in de provincie Shanxi.
De verwerking vindt plaats in een fabriek in dezelfde provincie, het
spinnen tot garen, weven tot stof en breien tot tricotmateriaal. In diezelfde provincie ligt Shandong waar een groot confectieatelier staat.
Over de arbeidsomstandigheden:
Sommige delen van het werk gaan “de klok rond” door. De
dagwerkers hebben 1 dag vrij na 4 dagen werken, de vroege en de
late ploegen hebben 1 dag vrij na 3 ploegendiensten. In het werk dat
een hoge graad van aandacht vraagt zijn de pauzes langer en de
werktijd daarmee korter. Naast fatsoenlijke beloning is er tal van
ondersteuning voor de werkers: steun bij huisvesting, bij kinderoppas,
school en ziekenhuis.

Onze winkels zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SARI Fair Fashion in Oene, Amersfoort en Eindhoven.
Adressen van andere SARI Fair Fashion winkels vindt u op onze website: www.sari-fairfashion.nl

