
Geschenkenwinkel IDEE wil een brug slaan 
naar het gewone leven.
Eigen handgemaakte producten verkopen 
geeft super veel voldoening en een gevoel 
van erkenning.

Oxfam Wereldwinkels is een democratische 
vrijwilligersbeweging die, door haar strijd voor 
een rechtvaardige wereldhandel, opkomt voor 
ieders recht op een menswaardig leven.

V.U. Jos Steensels
p/a Kleine Boemerangstraat 26
3900 Overpelt
☎ 011 34 91 50
klimroos@kli.stijn.be - www.stijn.be

Uw steun is welkom: 335-0038983-35
BIC BBRUBEBB
IBAN BE573350038983-35
Giften vanaf 40,00 euro ontvangen fiscaal attest.

Winkelgalerij ‘FORUM’
in Neerpelt-Centrum

Kloosterstraat 10 bus 5

Telefoon: 011 66 47 97
E-mail: vliegdennoord@kli.stijn.be

 Openingsuren
 Van maandag tot 09.00 - 12.00
 en met donderdag: 14.00 - 16.00

 Vrijdag: 09.00 - 12.00
  14.00 - 18.00

 Zaterdag: 09.00 - 12.00
  14.00 - 16.00

GESCHENKENWINKEL

IDEE



2 WINKELS IN 1:
“HANDEL UIT RESPECT”

De Klimroos wil met Winkel Idee verbinding 
maken met de directe omgeving. Het vervaardi-
gen van geschenkartikelen in ons dagcentrum 
geeft personen met een handicap een zinvolle 
dagbesteding en enorm veel voldoening. Deel-
nemers en begeleiders bedienen de klanten. 
Dit zorgt voor fijne contacten met de buurt-
bewoners.

Hierdoor vergroot de sociale verwevenheid en  
integratie in de buurt. De verkoop van zelfge-
maakte artikelen draagt bij aan de positieve 
beeldvorming over mensen met een beperking. 
Hun mogelijkheden worden in de verf gezet 
en de waardering van de klant is een opkikker. 
Klanten mogen altijd vragen om een kijkje te 
nemen achter de schermen, in onze ateliers. 

HANDGEMAAKT

De artikelen zijn door onze deelnemers zelf ge-
maakt. Zo kan je in de winkel een ruim gamma 
vinden aan geschenkartikelen, decoratieve en 
verbruiksproducten: kaarsen, wenskaarten, 
wanddecoraties, keramiek, kransen, juwelen, 
houten decoratievoorwerpen,…

BESTELLINGEN

We werken graag voor verenigingen of helpen 
je feest op te fleuren. Uitnodigingen, geschenk-
jes, tafelversiering, we zorgen in samenspraak 
voor een uniek ontwerp! Geef je wensen tijdig 
door zodat we voldoende werktijd hebben.

SAMENWERKING

Wij zijn een “2 winkels in 1” concept. De sa-
menwerking met de Wereldwinkel van Neerpelt  
is een win-win voor beide partijen. 
Op deze wijze kunnen we ruime openingsuren 
realiseren, een groot assortiment aanbieden 
en zijn we een volwaardige winkel. 
Bovendien hebben onze wederzijdse klanten 
hetzelfde warme hart. Het zijn bewuste kopers, 
die de aangeboden producten waarderen om-
wille van een eerlijke en respectvolle handel.

RUIM AANBOD

Naast onze eigen geschenkenartikelen kan 
je ook een keuze maken uit het uitgebreide 
gamma van Fair Trade producten van de  
Oxfam Wereldwinkel. Die gaan van koffie, 
chocolade, rijst, honing, suiker, thee, sappen, 
wijnen… tot een wisselend gamma van arti-
sanale producten uit de derde wereld.

Altijd welkom als je eens 

“gewoon buitengewoon”

wil winkelen!


