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Relatiegeschenken zijn een leuke attentie voor medewerkers die thuiswerken en 
zakenrelaties die je de afgelopen tijd misschien wat minder vaak live hebt gezien. 

Met deze duurzame producten ben je ook nog eens verantwoord bezig!
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POTLOODPLANT
Een kaartje via de post is een klein maar zeer doel-
treffend gebaar, zeker als je deze om kunt zetten in 
bloemen, groenten of kruiden! De wenskaarten van 
Bloom Your Message zijn gemaakt van duurzaam 
papier van gerecyclede oude kranten of katoenres-
ten waarin bloemen, groente of kruiden-zaadjes zijn 
verwerkt zijn. Er zijn zelfs kaartjes met bloeiconfetti 
(confetti van gerecycled papier met bij-vriendelijke 
bloeizaadjes). Wil je er een extra cadeautje bij? Kies 
dan voor een bloeipotlood. Dit is een potlood van 
verantwoord cederhout met een vulling van klei en 
grafiet met bloemen of groenten- en kruidenzaden. 
Zet na gebruik het potloodstompje in een bloempotje 
met aarde en laat de natuur haar werk doen. Zowel 

de bloeikaarten als de bloeipotloden kunnen van 
bedrijfslogo of persoonlijke tekst worden voorzien.
bloom-yourmessage.nl

 
BOOMPJE PLANTEN
Een miniboompje is een duurzaam cadeau en past in 
ieders tuin of balkon. Je kunt kiezen uit verschillende 
boomsoorten die elk een eigen symboliek hebben. Zo 
staat de olijfboom voor kracht, vrede, overwinning 
en een positief toekomstbeeld. De eikenboom straalt 
kracht en onoverwinnelijkheid uit. De hazelnoot-
boom symboliseert kennis, wijsheid en inspiratie. De 
boom naar keuze met een kluit van ongeveer 60 cm 
wordt in een geschenkdoos geleverd, voorzien van 
een persoonlijke boodschap naar keuze. Vanaf hon-
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derd stuks kun je ook de wikkel personalise-
ren. Van elk verkocht boompje gaat er 50 cent 
naar Naga Foundation JustDiggit.
geschenkmeteenverhaal.nl

BIJENHOTEL
De bijenpopulatie in Nederland daalt helaas 
nog steeds. Dat heeft op lange termijn gevol-
gen, aangezien deze gevleugelde zespotigen 
verantwoordelijk zijn voor het bestuiven van 
diverse voedingsgewassen. Gelukkig kun je 
de bij een beetje helpen met het cadeau doen 
van een bijenhotel. Wanneer je deze bij bij-
enhotelkopen.nl aanschaft, kun je kiezen uit 
diverse bijenhotels en hommelkasten inclusief 
houten logo. De hotels en kasten worden 
gemaakt van gecertificeerd hout (afkomstig 
uit Nederlandse of Belgische natuurgebie-
den), boomstammen van omgevallen bomen 
en snoeiafval. Deze worden in elkaar gezet 
door statushouders en medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt die werkzaam zijn 
in diverse sociale werkplaatsen.
bijenhotelkopen.nl

GROW YOUR OWN ZWAM
Locaties die hun koffiedik gebruiken voor het 
kweken van oesterzwammen zijn tegenwoor-
dig eerder regel dan uitzondering. En je kunt 
nu ook thuis aan de slag met de koffiedik 
uit de percolator, snelfiltermaling, senseo-
pads of de espressomachine. De growkit van 
Rotterzwam bestaat uit een emmer en een 
zakje broed waarmee je je eigen kweek kunt 
beginnen. De kit wordt in Rotterdam zorg-
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vuldig in elkaar gezet door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt en is 
gemaakt van restpartijen plastic emmers 
en gerecycleerd karton.
rotterzwam.nl

STADSWATER
Of je nu thuis werkt, onderweg bent of 
na je event iets mee wilt geven; een flesje 
water is altijd een goed idee. Inmiddels 
zijn er diverse duurzame flessen in 
allerlei materialen verkrijgbaar. Het 
leuke van Join The Pipe is dat de her-
bruikbare flessen gemaakt van suiker-
riet zowel leeg als gevuld met lokaal 
gebotteld (gefilterd) kraanwater kunnen 
worden besteld. Je kunt kiezen uit drie 
type flessen en verschillende motieven 
(bijvoorbeeld met het motief Holland of 
de skyline van Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht of Groningen). Alle 
flessen kunnen worden voorzien van 
een persoonlijke opdruk.
jointhepipe.org

BAMMETJESBIER
Twee van de drie restaurants van 
Instock hebben het vanwege de corona-
crisis helaas niet gered, maar gelukkig 
hebben ze de eigen productenlijn nog! 
Volgens hun website haalt een derde 
van alle voedselproductie wereldwijd 
het bord niet. Dankzij de samenwerking 
met Brouwerij Troost worden reststro-
men van brood, aardappelen en frambo-

zen omgezet in Instock Speciaalbier. Met 
een sixpack Bammetjes Bier (kruidig 
witbier) worden twaalf boterhammen 
gered. Een sixpack Pieper Bier (pale 
ale) is goed voor twaalf aardappelen en 
een sixpack Boos Bier (fruitig witbier) 
redt zes handjes frambozen. De biertjes 
maken ook onderdeel uit van diverse 
cadeaupakketten.
instockshop.nl

GENOTEERD
Een notitieboek is een mooi en tijdloos 
geschenk. Maar wat de ontvanger mis-
schien nog meer bij zal blijven, is dat de 
kaft van de boekjes van Coffee Based 
is gemaakt van koffiedik dat volgens 
een speciale procedure is bewerkt tot 
plaatmateriaal. Het papier is volledig 
gerecycled. Producent is Coffee Based, 
een bedrijf dat materiaal ontwikkelt van 
koffiedik. Naast notitieboekjes maken 
ze koffiekopjes en plantenpotten. Op 
termijn wordt het assortiment uitgebreid 
met dienbladen, wand- en meubelpane-
len en verlichting.
coffeebased.nl

THEELEUTEN
Van dit geschenk heb je maanden ple-
zier. In de bak van Blooms Out of the 
Box zitten drie theeplanten van Tea by 
Me waarmee je je eigen thee kunt zetten. 
Het theemerk vindt zijn oorsprong in 
het Brabantse Zundert en komt van de 
Nederlandse theeproduct JOAN (Johan 
en Anne). In de bak zit de Camellia 
Sinesis, een winterharde theeplant. 
Voorproeven kan met het meegeleverde 
zakje losse thee. Vanaf 10 stuks kun 
je de box personaliseren met je eigen 
bedrijfslogo.
bloomsoutofthebox.nl

EIGEN MOK
Net als het hergebruik van waterflessen 
maken ook herbruikbare koffiemokken 
een opmars door. Via time4gifts kun je 
een koffiemok bestellen die is gemaakt 
van oude papieren koffiekopjes. Dankzij 
de speciaal ontworpen deksel van PP 
kun je vanuit elke hoek van je koffie 
nippen. Zowel de mok als de deksel 
zijn zelf ook 100% recyclebaar en kun-
nen allebei in de vaatwasser. De mok 
is leverbaar in twee formaten, vanaf 25 
stuks en met bedrukking.
time4gifts.nl
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