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VOORUIT MET DE GEIT

Een boekje open 
over jouw sjaal
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Lieve collega’s,

We hebben een hectisch jaar achter de rug en op het 
moment dat we deze kerstboodschap schrijven we-
ten we niet hoe de wereld er rond de kerstdagen uit 
zal zien. De wereld is de afgelopen tijd veranderd! 
We hebben moeten leren omgaan met iets wat we 
niet eerder hebben meegemaakt. Veel collega’s heb-
ben in omstandigheden moeten werken die zwaar 
waren; fysiek en emotioneel. Er zijn cliënten over-
leden en door het uitvallen van collega’s in teams 
zijn de gezonde collega’s zwaar belast. Toch hebben 
we op allerlei manieren de moed erin gehouden. We 
hebben elkaar gesteund en zo goed mogelijk voor 
onze cliënten gezorgd. 

Gonnie en ik hopen dat jullie gevoeld hebben dat 
we er voor jullie waren en dat we samen met een 
fantastisch crisisteam naar de juiste ondersteuning 
hebben gezocht. Wij willen jullie bedanken voor de 
enorme inzet van het afgelopen jaar en het vertrou-
wen in ons. We zullen ook in 2021 de veerkracht 
nodig hebben om de consequenties van ‘het virus’ op 
te vangen. 

Dit jaar staat kerst voor ons in het teken van warmte 
en nabijheid.  We hopen dat jullie blij zijn met deze 
prachtige fairtrade cashmere sjaal in een tijd 
waarin we allemaal wel wat extra ‘warmte ‘ kunnen 
gebruiken. 

Wij wensen jullie een hele fijne  kerst toe en een  
gelukkig en gezond 2021. 

Lieve groet, 
Gonnie en Jos
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Wist je dat sommige geiten bijna 2 
meter hoog kunnen springen? Dat 
hebben we ook gezien bij ons op de 
boerderij! Op dit moment hebben we 
honderden geiten ronddartelen op 
onze eigen boerderij in Methinkot, 
Nepal. Ze wagen niet alleen zo nu en 
dan een sprongetje maar eten ons ook 
de oren van het hoofd.  Een geit heeft 
namelijk 4 magen en kan de hele dag 
door blijven eten. 

Momenteel zijn we druk bezig met het 
kruisen van lokale Nepalese geiten 
met een aantal cashmere geiten die 
vanuit Australië zijn ingevlogen. Zo 
willen we de mooiste, zachtste en 
sterkste cashmere ontwikkelen. En 
het werpt zijn vruchten af! In augus-
tus 2019 zijn onze eerste baby geitjes 
geboren. We hebben al drie extra stal-
len moeten bijbouwen, zodat de geiten 
niet in de regen hoeven te staan! En 
dat is allemaal mede mogelijk gemaakt 
door jou en Buurtzorg. 

Onze geiten

In augustus 2019 zijn 
onze eerste baby 
geitjes geboren en ze 
blijven maar komen

Onze geiten zijn heelleuk

ze eten je 
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Je hoeft ze niet  te scheren aleen maar te kammen

We bouwen 
Aan de Boerderij

Joepie 
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Cashmere

Cashmere is eigenlijk de isolerende 
ondervacht van een geit. Dit gedeelte 
van de vacht is ongelooflijk zacht 
en wordt goed beschermd door de 
buitenlaag. Onze geiten worden niet 
geschoren maar voorzichtig gebor-
steld waarna ze weer blij weg kunnen 
dartelen. De vacht die er vanaf komt 
is modderig en ziet er niet uit! Deze 
wordt vervolgens goed gekamd, ge-
wassen en daarna gesponnen tot een 
mooi garen waarmee gebreid en gewe-
ven kan worden. Dit gebeurt in onze 
twee spinateliers hoog in de bergen. 

De manier waarop de sjaal gespon-
nen wordt, is misschien traditioneel, 
maar onze werkwijze als coöperatie in 
Nepal is dat zeker niet. We zorgen voor 
trainingen en goede en veilige werk-
omstandigheden in onze ateliers en 
betalen meer dan het minimumloon. 
Ook vinden wij gelijkheid belangrijk en 
krijgen mannen en vrouwen hetzelfde 
salaris en toegang tot dezelfde functies. 

Onze geiten worden 
niet geschoren maar 
voorzichtig geborsteld

We gaan het zelf Spinnen
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Oud  
Doornroosje

Onze eerste
Cashmere

Ons  
Doornroosje

Blij met werk

en tijd 

voor de kids

Spinatelier
in de bergen

Traditioneel m
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het werkt prima
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Breien & weven

Door de groeiende populariteit van 
cashmere wordt het massaal gepro-
duceerd en verkocht, zonder oog voor 
de omstandigheden waaronder dit 
gebeurt. Als het aan ons ligt is dit snel 
verleden tijd! Nadat de cashmere tot 
een draad is gesponnen, wordt het 
geverfd. We zijn druk bezig met het 
testen van natuurlijke verfstoffen zo-
dat we in de toekomst helemaal geen 
chemicaliën meer hoeven te gebruiken 
bij het maken van onze kleding. Zo 
gebruiken we het fruit van de Aziati-
sche Myrobalan boom om grijstinten 
te maken. Na het verven weeft men de 
sjaals met de hand. Dit wordt gedaan 
in het atelier van Kumar, hij zorgt er 
persoonlijk voor dat de werkomgeving 
gezellig, schoon en veilig is. Zijn team 
werkt parttime zodat ze tijd hebben 
voor hun gezin en tijd om de kinderen 
naar school te brengen.  

We gebruiken het fruit 
van de Aziatische  
Myrobalan boom om 
grijstinten te maken

Machinaal of met de hand

En de kinderen  gaan gewoon  naar school

Verven metnatuurlijke 
verf

De breimachine

ratelt van 9 tot 5

Kunmar (m) is de baas van het weefatelier

Schoon, gezellig en veilig

Weven b
eetje 

houtje t
ouwtje

Meer weten?
Meer weten over ons, onze geiten en de verschillende 
manieren waarop je jouw sjaal kunt dragen? Scan de 
QR code en we laten je alles zien op op onze website. 
Maak kans op een sogoodtowear trui naar keuze!
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Jouw prachtige sjaal komt van SoGoodToWear. 
SoGoodToWear is een coöperatie van ondernemers, 
boeren, spinners en wevers in Nepal en ontwerpers, 
activistische ondernemers en kledingverkopers in 
Nederland. Het doel is niet om winst te maken. Alle 
winsten van het bedrijf worden besteed aan het 
verbeteren van de levensomstandigheden in Nepal. 
Nepal heeft het zwaar gehad met twee grote aard-
bevingen en veel naschokken in 2015. Deze natuur-
rampen hebben behoorlijk wat schade aangericht bij 
mens, dier en natuur. De kudde is ontstaan dankzij 
mensen die een geit hebben geadopteerd. Hebben 
onze geiten ook jouw hart gestolen? Je kunt er 
eentje adopteren als cadeau, of gewoon lekker voor 
jezelf! Voor 100 euro adopteer je een geit en krijg je 
een kortingscode om voortaan met 20% korting nog 
meer prachtige cashmere kleding aan te kunnen 
schaffen in de webshop van SoGoodToWear (uitge-
zonderd sale items): info@sogoodtowear.com

GOEd OM TE dRAGEn  
(SOGOODTOWEar)



Namens GoodToGive en SoGoodToWear 
willen we jullie een prachtig jaar wen-
sen en bedanken. Door jullie steun 
kunnen we onze geiten onderhouden 
en het team in Nepal ondersteunen in 
deze barre tijden. Ook willen we jullie 

uitnodigen om een kijkje te nemen op 
onze website www.goodtogive.nl.  
Met de code BUURTZORG20 krijg je 
namelijk 20% korting om een leuk 
cadeautje voor jezelf of voor iemand 
anders uit te zoeken! 


