
De drankenfamilie van Karma Cola smaakt geweldig 
omdat ze gemaakt zijn met het echte werk - authentieke, 
biologische ingrediënten en niets kunstmatigs.
Geld uit elke fles of blik Karma Cola and Friends gaat 
rechtstreeks terug naar de dorpen in Sierra Leone die de 
cola in de eerste plaats kweken. Dit geld wordt gebruikt 
voor gemeenschapsinfrastructuur, welzijn en scholing.
Idealiter willen we dat mensen rechtstreeks geld aan het 
dorp geven; maar dat is waarschijnlijk een onwerkelijke 
verwachting, dus we zijn blij genoeg als ze gewoon 
indirect geven wanneer ze een café binnenwandelen en 
een beetje dorst hebben.

DE KARMA COLA FOUNDATION
De Karma Cola Foundation ondersteunt onze kolatelers in 
Sierra Leone en helpt hen om zich een weg te banen uit

de armoede. Het richt zich ook op de economische 
empowerment van vrouwen, opleiding en gendergelijkheid. 
De opbrengst van de verkoop van elke Karma Cola en 
vrienden gaat rechtstreeks naar de mensen in Tiwai, Sierra 
Leone. Ze kiezen hoe deze fondsen worden gebruikt. De 
Stichting respecteert alle hulpbronnen, milieu en mens, en 
handelt altijd op een eerlijke manier. Het leidende principe 
is om economische onafhankelijkheid te bevorderen in 
plaats van afhankelijkheid, en de acht dorpen in Tiwai op 
hun eigen twee (duizend) voet te krijgen.

GOEDSMAKEND VOEDSEL VERDIENT 
GOEDSMAKENDE DRANKJES
Karma Cola, Gingerella Ginger Ale, Lemony Lemonade 
en Summer Orangeade zijn de perfecte metgezellen 
voor goed eten voor een groeiende beweging van 
bewuste consumenten die op zoek zijn naar kwalitatief 
hoogstaand, lekker eten en drinken. Onze ethische, 
biologische, duurzame en heerlijke frisdranken zijn 
de natuurlijke keuze voor café-eigenaren, chef-koks 
en restauranthouders die authentieke alternatieven 
zoeken voor massamarktproducten vol e-nummers en 
kunstmatige onzin.
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POS (in overleg)

Overig

Bewijs van het zijn van 
een fairtrade bedrijf:

DE IMPACT DIE JIJ MAAKT:

Elke keer als iemand een  drankje van de Karma-familie koopt, zorgt The Karma Cola Foundation ervoor dat de 
gemeenschappen die de ingrediënten verbouwen er direct baat bij hebben.

Mensen hebben meer dan 16.000.000 Karma Cola-drankjes gekocht in 23 landen. Dit heeft bijgedragen aan het 
werk van de Karma Cola Foundation met landbouwgemeenschappen uit 8 dorpen in Sierra Leone en heeft geholpen 
om 2 bruggen te bouwen, 90 meisjes naar school te helpen, 5 leerkrachten op 3 scholen te financieren om 507 
kinderen op te leiden. We hebben boeren ondersteund om bosbouwbedrijven nieuw leven in te blazen en hebben 
21 lokale ondernemers zaadfinanciering gegeven. De terugbetaalde leningen worden opnieuw uitgegeven aan 20 
nieuwe ondernemers, 3 dorpen hebben rijst- en aardnootzaadbanken opgezet en nog 3 hebben rijstfabrieken. 1 
heeft een pension gebouwd, een ander heeft een nieuwe gemeenschapsruimte gebouwd. Mensen helpen hun weg 
te vinden naar economische onafhankelijkheid.
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Product informatie

• Fairtrade biologische rietsuiker
• Biologische femminello-citroen uit Sicilië
• Fairtrade biologische vanille
• Nootmuskaatolie
• Korianderolie

Karma Cola

• Kaneelolie
• Organische gerstkorrel
• Citroen olie
• Kalk olie
• Sinaasappel  olie

Fairtrade & organische vanille, citrus, kruiden en echte colanoot uit Sierra Leone.

1x Fles
1x Blik
4x Blikjes Sleeve

Doos: 24 pak flessen
Doos: 6x4 blikjes

9421902090028
9421902090349
9421902090370

9421902090462
9421902090431

• Fairtrade Gember uit Sri Lanka
• Biologische en fairtrade rietsuiker
• Biologische citroenen uit Sicilië
• Fairtade en organische vanille extract
• Chili

Gingerella Ginger Ale

• Kaneel
• Witte grapefruit
• Kruidnagelolie
• Bruisend wate

Fairtrade & biologische gember, citroenen, suiker en kruiden.

1x Fles
1x Blik
4x Blikjes Sleeve

Doos: 24 pak flessen
Doos: 6x4 blikjes

9421902090035
9421902090356
9421902090387

9421902090479
9421902090448

• Biologische citroenen gekweekt in 
zonovergoten Sicilië.

• Ongebleekte Fairtrade rietsuiker
• Essentiële grapefruitolie

• Ascorbinezuur
• Citroensmaak, natuurlijk
• Mengsel van schilolie en sap

Fairtrade & biologische limonade gemaakt met sappige Siciliaanse citroenen.

1x Fles
1x Blik
4x Blikjes Sleeve

Doos: 24 pak flessen
Doos: 6x4 blikjes

9421902090264
9421902090363
9421902090394

9421902090486
9421902090455

Lemony Lemonade

VEGAN 

*

* De colanoot is eigenlijk een soort         
   zaad.

VEGAN 

VEGAN 


