


Voorwaarden 

• Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.  

• Bestellingen voor eind maart worden voor 7 april 
geleverd. Bestellingen na eind maart worden eind 
mei geleverd.  

• Neem voor een ander bezorgmoment contact met 
me op (sandra@boxo.nl).  

• De opbrengst gaat mee naar Afrika om aldaar te 
investeren in een mooi initiatief.  

 



Paspoorthoezen  
Colorful journey & 
Authentic journey  

 

Deze paspoorthoezen zijn gemaakt in 
India. Een katoenen buitenzijde met 
leren binnenzijde. Biedt ruimte voor 
pasjes, muntgeld of je huissleutel, je 
boardingpass en natuurlijk je 
paspoort!  

 

Originele prijs € 29,95.  

Nu € 5,-  

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Toilettas klein  
Pink Treasure 

 

De Pink Treasure toilettas is een zijden 
toilettas gemaakt in Vietnam. Aan de 
binnenzijde zit in een speciaal vakje 
een handig make-up spiegeltje. Als 
ritstrekker is gekozen voor een 
eindeloze knoop die in Vietnam 
symbool staat voor geluk en 
voorspoed.  

 

Originele prijs € 24,95.  

Nu € 5,-  

(opbrengst naar project in Afrika)  

 

  



Toilettas klein  
Alpaca treasure 

 
De Alpaca treasure is een stoeren 
katoenen toilettas gemaakt in Peru en 
voorzien van alpaca wollen versiering. 
Aan de binnenzijde zit in een speciaal 
vakje een handig make-up spiegeltje.  

 

Originele prijs € 24,95.  

Nu € 5,-  

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Sieradenetui  
Purple Beauty 

 

Dit sieradenetui van pure zijde is 
gemaakt in Vietnam. De dieppaarse 
zijde is versierd met kleine knoopjes, 
een eeuwenoude handwerktechniek. 
De binnenzijde is van katoen en heeft 
een handige rol voor je ringen en een 
strook voor je oorbellen (beide 
gemaakt van hennep).   

 

Originele prijs € 34,95.  

Nu € 5,-  

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Sieradenetui  
Black Beauty 

 

Dit leren sieradenetui is gemaakt in 
India en voorzien van een zogenoemde 
preeg, een eeuwenoude techniek om 
leer sierlijk te bewerken.  

De binnenkant is van vrolijke zijde en 
heeft een handig oorbellenreepje  van 
leer en een stoffen rolletje voor je 
ringen.  

 

Verkrijgbaar in: 

- Zwart leer – fuchsia zijde 

- Zwart leer – turkoois zijde 

- Zwart leer – grijze zijde 

- Bruin leer – beige zijde  

 

Originele prijs € 59,95.  

Nu € 7,50 

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Sieradenetui  
Authentic Beauty 

 

Dit sieradenetui is gemaakt van 
hennep en komt uit het noorden van 
Vietnam. De sluiting is een eindeloze 
knoop die symbool staat voor geluk en 
voorspoed. De binnenzijde is van pure 
katoen en voorzien van een handig 
rolletje van hennep voor je ringen en 
een strook voor je oorbellen.  

 

Originele prijs € 39,95.  

Nu € 5,-  

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Toilettas groot  
Alpaca Adventure  

 

Deze stoere, katoenen toilettas is 
gemaakt in Peru. Grijze katoen 
versierd met typisch Peruaanse alpaca 
wol. Voorzien van een handig 
ophangmechanisme van een geweven 
stof met een stoere  karabijnhaak.  

 

Originele prijs € 59,95.  

Nu € 7,50 

(opbrengst naar project in Afrika)  

 



Interesse? 
Mail naar 
sandra@boxo.nl 


