GREENfair bij de Moestuin in Utrecht
zondag 13 september
Gezellige biologische en eerlijke life style markt
Sincero fair fashion organiseert
zondag 13 september van 11- 17
uur een gratis toegankelijke
markt met biologische en fair
trade producten met en bij
biologische zorgtuin de Moestuin
aan de Laan van
Maarschalkerweerd in Utrecht.
Naast shoppen van heel veel
eerlijke en biologische mode en
(woon-) accessoires valt er ook
van allerlei lekkers te proeven is
er een lezing door
natuurvoedingsdeskundige Ineke
van Voedwel; Wat is het
verschil tussen een pompoen
en een worteltje? Over de
invloed van plantdelen op je lichaam. Ook voor duurzaam reizen en groene energie kun
je terecht.
Wie en wat kun je verwachten; Sincero fair fashion (webwinkel in bio en eerlijke
dames- en herenkleding, Pure Coverz, met biologische stoffen, huishoudtextiel en
beddengoed, Schaapje Schaapje en Het Groene Warenhuis met basics voor lijf en
huis en GoeieKleren met duurzame kleding voor hem en haar.
Voor trendy woonaccessoires en cadeautjes ben je bij Rataplan, Chatoui, Jeej,
2handmade, Groen Geloven, Buliq en Boomindeknoop aan het goede adres.
Ondertussen kun je bij Biopagne proeven van biologische vegan bubbels met Turkse
biologische lekkernijen van Enfez of vegan chocola van Veganspul en de mensen van
de Moestuin zorgen natuurlijk ook voor lekkere broodjes en drankjes op het terras.
Informatie over groene energie vind je bij Qurrent en Vandebron en bij Freshbook
kun je terecht voor groene ICT.
Verder is er ook aandacht voor duurzaam toerisme; Fair reizen Kenia en de reizen van
Marluz om tot jezelf te komen. Ook is het platform Eerlijk Winkelen van de partij.
Kinderen kunnen zelf appelsap persen en er zijn heel veel speeltoestellen en beesten om
te aaien! Rond 13.45 en 15.15 uur vindt er een modeshow plaats met duurzame mode.
Duo John en Marian en Manon Kroezen zorgen voor live muziek. Kijk voor het
programma en de tijden op www.green-fair.nl. Hier kun je je ook opgeven voor de
lezing.
Kom gezellig langs! De toegang is gratis! Van 11-17 uur Moestuin Utrecht, Laan van
Maarschalkerweerd 2, Utrecht.
LET OP: niet overal is een pinautomaat aanwezig. Gratis parkeren of kom op de fiets.
Standhouders:
Kleding en accessoires

•
•
•
•
•

Sincero fair fashion, biologische en eerlijk dames- en herenkleding, Utrecht
Chatoui, recycle sieraden en woonaccessoires
Het Groene Warenhuis, bio basics en leuke spullen
Goeiekleren, bio kleding en accessoires en sieraden
Schaapje schaapje basis- en onderkleding van wol, zijde

Culi

•
•
•
•

Biopagne, bio en vegan bubbels
Enfez, Turkse lekkernijen, o.a. bio kastanjehoning
De Moestuin, biologische zorgtuin, lunchroom, winkel
Veganspul, vegan & bioproducten als chocola, broodbeleg, kookingrediënten, zeep

Duurzaam Wonen

•
•
•
•
•
•
•
•

2HandMade, opgeleukt tweedehands servies
Buliq / Boom in de knoop, duurzaam houten vogelobjecten en knopen
Freshbook, eco ict
Groen Geloven, bijenwasdoeken
Pure Coverz, biologische stoffen en woontextiel
Rataplan, bamboe woonaccessoires
Qurrent, groene energie
Van de bron, groene energie

Fijn

•
•
•
•
•
•

Catwalkworkshop door Frisgroen
Eerlijk winkelen, Eerlijk winkelen routes, app, persoonlijk shopadvies
Fair reizen Kenia
Lekker in een potje, veganistische verzorgingsproducten
Marluz, reizen om tot jezelf te komen
O-ki, stoelmassage

Kids
•
•

Jeej, handgemaakte knuffels/woonaccessoires van dekens
Natur-elle, biokatoenen babyartikelen

Niet voor publicatie: Meer info bij Gonny Jeths, Sincero fair fashion 06 22509798 of via
Gonny@sincero.nl www.green-fair.nl

