
 

 
 
 
 
 

ShopAdopt Nieuwsbrief 

Eerste verjaardag 
ShopAdopt 
Hieperdepiep HOERA! 
ShopAdopt.com bestaat 1 jaar.  
In juni 2008 openden wij onze virtuele 
deuren. 

Direct kregen wij ontzettend leuke reacties en de 
bestellingen stroomden binnen en blijven 
binnenstromen. Dit is voor ons een teken dat we een 
goede stap gezet hebben door het openen van onze 
winkel. 

Met heel veel plezier blijven wij de ShopAdopt 
collectie ontwikkelen. 

Jullie, onze klanten, zijn daarin een 
waardevolle inspiratiebron. 

Dank jullie wel voor de 
enthousiaste mailtjes en 
ideeën  die wij mogen 
ontvangen. Waar mogelijk 
worden jullie suggesties 

verwerkt in nieuwe  producten. 

Het 1-jarig jubileum van ShopAdopt 
vinden wij een feestje waard en bij een feestje horen 
kadootjes. 

Tot en met 15 juli krijg je bij iedere bestelling van 15 
euro en meer een kadobon van 5 euro.  
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ShopAdopt is dé winkel voor al je 
adoptiegerelateerde kadootjes. De 

culturele achtergrond van een 
geadopteerd kindje blijft een belangrijk 

gegeven in zijn of haar leven. 
Gebaseerd op deze gedachte 

ontwikkelden wij producten waarin 
deze culturele achtergrond zichtbaar 

is 

Onze collectie is onderverdeeld in vijf 
lijnen, gebaseerd op de werelddelen 

waar de meeste adoptiekindjes 
vandaan komen. 

Iedereen die met adoptie te maken 
krijgt, kan bij ShopAdopt iets leuks 

vinden. Ook als je gewoon een mooi 
multicultureel kadootje zoekt slaag je 

Wie zijn wij 



 

Nieuwe Kiekeboeken 
Sol y Sombrero 

Wensdoosjes 
In het Feest Valies vind je allerlei 
artikelen om je huis en tuin mee te 
versieren in de sfeer van het land 
van herkomst van je kindje. Nu 
tijdelijk met gratis met een uniek 
wensdoosje. Een prachtig bekleed 
bewaar doosje, handgemaakt in 
Indonesië. Het wensdoosje bevat 
mooie kaartjes waarop iedereen een 
wens voor het kindje kan schrijven. 
Een waardevolle herinnering! Je 
vindt de Feest Valiezen in onze 
webwinkel onder Feest! 

 

ShopAdopt op 
Flavourites en 
WAHM plaza 

Trots en enthousiast kunnen wij melden dat 
ShopAdopt niet onopgemerkt blijft voor sites waar de 

meest hippe, verrassende en orginele webwinkels 
vernoemd worden. Zo staan wij vermeld op 
www.flavourites.nl en www.wahmplaza.nl. 

Het is ontzettend leuk om steeds weer geïnspireerd 
te raken door de landen waar veel adoptiekinderen 
vandaan komen. Hieruit is een nieuwe aanvulling 
ontstaan voor de Kiekeboeken uit de Sol y 
Sombrero reeks. De TapTap bus is als achtergrond 
verwerkt op de inhoudsbladen. Een herkenbaar 
plaatje in Zuid-Amerikaanse landen. De omslag van 
dit nieuwe Kiekeboek is leverbaar in diverse 
kleuren, en kan gepersonaliseerd worden. 

 

Chinese                                        
Feestballonnen 

 

Zeer binnenkort op onze 
site te vinden 

Feestballonnen met 
Chinese karakters. 

Kijk onder Feest! 

   Opblaasbaar 
vliegtuig 

Afmetingen 76x65 cm  

Ook op te hangen. Leuk 
voor het aankomst feestje of 

gewoon gezellig in de 
kinderkamer! Kijk onder 

Kiddootjes 

 

   Vlaggen 
In de categorie Feest!: 

Losse vlaggen van 150 cm 
x 90 cm. Een prachtige 
manier om het land van 

herkomst van je kindje op 
speciale dagen aandacht te 

geven. 



 

De ShopAdopt BoekHoek is weer uitgebreid 
met leuke kinderboeken.  

Onze tips: 

 

Kiva Update 
 

 

Kledingmaakster Rafaela in Peru 
heeft 100% van het door haar 
geleende bedrag terug betaald.  

De Pakistaanse groep vrouwen die 
kunst maken hebben tot nu toe de 

helft van het door hen geleende geld 
terugbetaald. 

Wij bekijken momenteel aan welke nieuwe 
KIVA collega's wij een microkrediet kunnen 
verstrekken! Hou de website in de gaten voor 
meer nieuws. 

Het liefste kindje van de hele wereld 
van Linda Libe (in herdruk) 

1. 

2. 

3. Het liefste kindje van China van 
Linda Libe (in herdruk) 

Lisa en Lin van Dido Michielsen 
en Auke Kok 

In de Spotlights:  
De Karibu Kit 

Deze keer zetten we onze Karibu Kits in de spotlights. De 
adoptie kadomand, een variatie op de kraam- of 
geboorte mand. Karibu komt uit het KiSwahili (een taal in 
Afrika) en betekent “Welkom! Kom binnen”. Deze Karibu 
Kit is door ons dan ook ontwikkeld als welkomst-kado 
voor een familie die een adoptie kindje heeft mogen 
verwelkomen. 

Over de keuze van de kadootjes die je in de Karibu 
Kit vindt is zorgvuldig nagedacht. We hebben daarin 
aandacht besteed aan de hechting van het kindje 
met de familie, het land van herkomst van het 
kindje en het feit dat het kindje geadopteerd is. 

ShopAdopt heeft Karibu Kits in allerlei soorten en 
maten. Ze zijn te vinden in onze shop onder 

Karibu Kits. 

Boekhoek 

4. De prachtige prentenboekjes van 
Mylo Freeman 

5. 

Rosita van Pimm van Hest 

Nu 
tijdelijk in onze 
collectie: wereldballon Earth. Set van 
zeven grote wereldbol ballonnen met 
het thema Leven op aarde. Deze 
ballonnen kunnen worden 
opgeblazen tot een omvang van 
100 cm! Om je feestje een werelds 
sfeertje mee te geven. 

OP=OP 

Wereldballon 
Earth 



 

 

 
 

ShopAdopt is een idee van Naomi Rohling en Christine den Hartogh 

Coctailprikkers van alle landen! 
Hou de site in de gaten! 

Vlaggen en vlaggenlijnen Benin. 
Hou de site in de gaten! 


