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De 10 beste én duurzaamste cadeaus van 2020
Het jaar 2020 is voor ons allemaal een gek jaar geweest: vakantieplannen zijn gecanceld,

huwelijken op de proef gesteld en wandelen is de nieuwe nationale hobby. Gelukkig is december

nog steeds de maand van cadeaus geven en krijgen. Ter inspiratie hebben wij alvast een aantal

van onze favoriete ecologische kerstcadeaus op een rij gezet om hoge karma punten mee te

scoren tijdens de feestdagen. Of je nu 15 of 115 euro te besteden hebt, dit zijn de ultieme

cadeautips dit jaar.

Leuk om te geven, geweldig om te krijgen en goed voor onze wereld.

Eén fles. Alle seizoenen.

⏲

http://news.dopper.com/


Gaat jouw groene hart ook sneller kloppen van herbruikbare waterflessen die helpen in de strijd

tegen plasticvervuiling? Dan ben je bij Dopper aan het juiste adres met de Dopper Insulated

(v.a. €29,50) in twee fantastische nieuwe kleuren. Een herbruikbare fles die jouw water koud

houdt in de zomer (24 uur) en warm in de winter (9 uur). Je eigen, persoonlijke

klimaatbeheersing. Maar dan in flesvorm. Daarnaast vermindert elke verkochte Dopper

plasticvervuiling en biedt toegang tot schoon drinkwater daar waar mensen het hard nodig

hebben.

De fijnste handdoeken voor jou én de aarde

https://shop.dopper.com/nl/waterflessen/insulated?gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBmwuBIqFMZqoM4YoMc4OgRUZQE7Ked2m_5rWYX-erkb1MNeIEPRuTxoCC_IQAvD_BwE


De waanzinnige badhanddoeken van Four Leaves (v.a. €49,95) bewijzen maar weer dat je bij

duurzame producten totaal niet hoeft in te leveren op kwaliteit. Sterker nog, deze luxe

handdoekensets toveren het douchen in je eigen huis om tot een ware hotelervaring. Saillant

detail: voor elke gekochte handdoekenset schenkt Four Leaves één handdoek aan een

kindertehuis in Sri Lanka, waar oprichter Shiran Gort is geboren. 

Trendy, duurzaam en droog over straat

https://www.four-leaves.com/pages/bath


Vind jij het ook altijd zo vervelend als je weer eens zeiknat thuiskomt nadat je terug naar huis

fietst? De Original regenjas van MAIUM (€135,-) is de ideale groene oplossing. Deze jas is

gemaakt van gerecycled plastic en is onder eerlijke werkomstandigheden gemaakt. Vernuftige

feature: door een handige rits aan de zijkant verandert de jas binnen no-time in een poncho

voor op de fiets. Dat wil jij!

Eindeloos schrijven voor iedereen

https://maium.nl/product/mens-original-2?attribute_pa_color=hunter-green&attribute_pa_size=xs


Heb je je huisgenoot of collega wel eens zien krabbelen tijdens videogesprekken om het

allemaal wat beter te onthouden? Dit is logisch maar wel erg zonde van al dat papier waar je

eigenlijk nooit meer naar omkijkt. De uitwisbare notitieboekjes van Correctbook (v.a. €14,95)

kun je eindeloos gebruiken en je bespaart dus papier én geld. Bovendien wordt voor ieder

verkocht Correctbook, een kind in een ontwikkelingsgebied drie maanden lang van hetzelfde

duurzame schrijfmateriaal voorzien.

Houd je voeten warm en onze oceanen schoon

https://www.correctbook.nl/shop/




Ongetwijfeld de meest comfortabele manier om gerecyclede plastic flessen te gebruiken: de

India pantoffels van TOMS (€60,-). Deze heerlijke sloffen zijn onderdeel van de duurzame

collectie van TOMS die al ongeveer 47.000 plastic flessen nieuw leven heeft ingeblazen -

waardoor ze niet in onze oceanen en op stortplaatsen terechtkomen. Deze duurzame sloffen

lopen als wolkjes en zijn hét perfecte cadeau voor de koude wintermaanden!

De ideale rugzak voor de duurzame avonturier

Het heeft even geduurd, maar met de ROLLTOP backpack van GotBag (€149,-) heeft de wereld

haar eerste rugzak van oceaanafval. Deze stoere rugzak is waterdicht en heeft door roll-top een

inhoud van 23 tot 30 liter. Daarnaast is de laptophoes uitneembaar, hoe handig is dat?! Met de

aankoop van deze ecologisch verantwoorde en stijlvolle tas, wordt er wel 3,5kg aan plastic uit

onze oceanen gered.

De telefoonhoes die zowel je telefoon als de oceaan beschermt

https://www.toms.com/nl/witte-metallic-india-pantoffels-voor-dames/10014631.html
https://got-bag.com/products/rolltop-backpack


Bij Oceanmata doen ze er alles aan om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Om te

beginnen zijn de telefoonhoesjes van Oceanmata (v.a. €29,99) biologisch afbreekbaar.

Daarnaast financiert de verkoop van hun producten een eigen Ocean Clean-Up project in Bali,

dat afval van stranden ophaalt en tegelijkertijd banen creëert met eerlijke lonen voor de lokale

gemeenschap. Ideaal voor elke geheime kerstman die nog op zoek is naar een milieuvriendelijk

cadeau-idee.

Stijlvol en plastic-vrij hardlopen

https://oceanmata.com/products/oceanmata-apple-iphone-hulle


Wist je dat je zelfs tijdens het hardlopen kan bijdragen aan een betere wereld? Bij deze.

Runamics heeft een plastic-vrij hardloopshort (€75,-) gemaakt van Tencel Lyocell, een

duurzaam en ethisch geproduceerd materiaal met hout (!) als basis. Deze stoere hardloopkleren

gaan een leven lang mee en als er toch iets van schade ontstaat, kun je het gratis naar ze

opsturen om te laten maken.

Circulaire zonnebrillen

https://www.runamics.com/products/running-shorts-unisex




Verras iemand met een duurzame eye-opener: een stijlvolle zonnebril van Yuma Labs (v.a.

€139,-). Deze zonnebrillen zijn niet alleen prachtig, maar ook nog eens goed voor onze aarde.

Gemaakt van 100% gerecycled plastic en zo ontworpen dat ze weer gerecycled kunnen worden.

Ze worden geleverd met een ‘send-back-case’: een hoes die je kunt gebruiken om de bril aan het

einde van zijn levensduur terug te sturen naar Yuma Labs. Gratis, vanuit de hele wereld.

Plan je tijd duurzaam

https://shop.yuma-labs.com/collections/lazlo


Een handige cadeaulijst voor de man | Amayzine
 Source: Amayzine

CLIPPINGS

OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

 

Je kent ze wel: die ene vriend, moeder of oom die er nog steeds op staat een papieren agenda te

gebruiken. Deze Redo Agenda Luxe (€28,-)  is voor hen gemaakt: een prachtig ontworpen

agenda, praktisch van formaat zodat deze makkelijk overal mee naar toe te nemen is. De kaft is

gemaakt van afgedankte plastiek banners en het papier van afvalresten, om zodanig deze

materialen een nieuw leven te blazen. Hoe tof is dat?

Media kit: Sustainable Gifting Newsflash | Dopper Newsroom

23 NOV
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