Normaal gesproken ontvangen jullie 2x per jaar een Niños nieuwsbericht. Soms zijn ontwikkelingen echter zo bijzonder, dat wij deze al
eerder met jullie willen delen. Vandaar deze nieuwsflits!

Volg ons op
Twitter
Word vrienden
op Niños
Facebook

Stuur door
naar een
vriend of
kennis

Bekijk direct onze nieuwe Niños webshop!

Hoera! Onze nieuwe Niños webshop is online!
Afgelopen augustus vroegen wij op facebook jullie mening over de opzet van een
Niños webshop met mooie alpaca producten uit Cusco. Jullie enthousiaste reacties
moedigden ons aan dit idee realiteit te laten worden. Veel dank daarvoor! Want
vandaag, twee maanden later, is hij dan echt online: onze nieuwe Niños Webhop!
Op zoek naar een mooi cadeau voor de feestdagen? Of wil je een mooie en warme
sjaal of kleed voor de winter?
Kom zeker een kijkje nemen! Alle inkomsten uit deze webshop gaan voor 100% naar
stichting Niños en onze kinderen en jongeren. Dubbel plezier!

Hartelijke groeten uit Nederland en Cusco,
Het Niños team

Voor jou een mooi product..
Voor onze niños een betere
toekomst!

Onze Niños Shops zijn opgericht door stichting
Niños met als doel de prachtige, veelal
handgemaakte alpaca producten uit Cusco
(Peru) aan te bieden aan een groter publiek.
Na het openen van de Niños Shop in Cusco
en de enthousiaste reacties van klanten
aldaar, ontstond het idee om een deel van de
collectie ook vanuit Nederland op de markt te
brengen.

Lokaal handwerk uit Cusco e.o.
Niños neemt de producten af bij lokale
handwerkers en bedrijfjes en biedt zo extra
werk aan de lokale bevolking. De inkomsten
van de verkoop gaan volledig terug de
stichting, en daarmee direct naar de kinderen
en jongeren van Niños. Wij creëren hiermee
een Triple Win situatie: een mooi product,
extra inkomsten voor de lokale bevolking en
hulp aan de kinderen en jongeren. Lees hier
meer over onze Triple Win visie.

Alle winst van de Niños webshop
gaat voor 100% naar stichting
Niños.
Voor jou een mooi product is voor onze ‘niños’

Handgemaakte, lokale
producten
uit Cusco, Peru

een betere toekomst. Want alle winst die wij
maken met deze webshop gaat direct naar
stichting Niños en daarmee naar onze
kinderen en jongeren. Via onze Niños
projecten krijgen zij o.a. een dagelijkse
voedingsrijke warme maaltijd, de mogelijkheid
om te douchen en tanden te poetsen,
huiswerkbegeleiding, sport- en spelactiviteiten,
sociale en medische begeleiding. En vooral
een liefdevolle opvang en de mogelijkheid
weer even kind te zijn.
Lees hier meer over ons project op de website
van stichting Niños.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje in
onze Niños webshop! >>>

Deel je mening met ons! Mail je
bevindingen over de Niños
webshop naar
webshop@stichtingninos.com.

Al onze foto's zijn gemaakt door Hervé
Hughes!
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