
 

 
  

 

Laten wij er samen voor 
zorgen dat Biologisch de 

norm wordt en dat 
chemische landbouw 
producten een logo moet 

dragen 
 

  
 

:  

 

 

 

                                                                        

   Deze week weer heel veel top produkten voor uw .. o.a:  
 
   Deze Week:  Conference Peren van Gino  
   Deze Week: Paksoi – Demeter – van Rob 
   Deze Week: Paarse Passievrucht uit Oeganda 
   Deze Week: Sociaal Citrus van Gerasimos 
   Deze s Week: Zoete punt paprika  
   Deze Week: Fair-Trade Physalis van Johan   
   Deze Week:  Fair-Trade Ananas van Andres en Edgar 
   Deze Week: Spaanse Hass en Fuerte Avocado’s 
   Deze Week: Elstar, Boskoop, Dalinco enTopaz appeltjes 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deze Week 
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Nieuws en aankomsten 

Yassou! Mijn naam is Gerasimos Karantinos en 
ik wil u graag bedanken voor het kopen van mijn 

biologische mandarijnen, citroenen en 
sinaasappels! Met elke netje vruchten dat u 
koopt draagt u rechtstreeks bij aan het 

verbeteren van de leefomstandigheden van 
jonge mensen met een verstandelijke beperking, 
hier in Griekenland. 

De crisis in de Griekse economie heeft een grote impact gehad op ons leven. 
Veel goede doelen en zorginstellingen kampen met een tekort aan geld en 
mogelijkheden. De Halcyon Vereniging, voor ouders en vrienden van mensen 
met een handicap, is een van de organisaties die in de problemen zit. U helpt 

deze mensen rechtstreeks, want voor elke kilo verkochte citrusvruchten gaat 
minstens 1 cent rechtstreeks naar Halcyon. In de loop van een jaar tikt dat 
behoorlijk aan! Het geld wordt gebruikt voor trainingen aan medewerkers. Het 

doel is dat deze prachtige mensen  
zodanig begeleid kunnen worden, dat  
ze meer vervulling en een zekere mate  

van zelfstandigheid kunnen vinden in  
hun leven. 
Nogmaals dank, omdat u echt het 
verschil maakt voor het leven van 

deze mensen. Efkharisto! 

Gerasimos Karantinos 

Efkharisto - 

Bedankt  

Gek 

eigenlijk ! 

Eosta Specialties presenteert met 

trots Biologische Passievruchten uit 
Uganda. Voor meer informatie over 
dit product, beschikbaarheid en de 
rest van het Eosta assortiment, 

neem even contact op met uw 
accountmanager.  
 

Product van de Week! 
Heerlijke Conference Peren van Gino 

Ik ben Gino van De Reyngaard! 

“Wat ons betreft past biologische productie beter bij 
een zorgboerderij zoals wij die hebben opgezet” 

 

en ik teel biologische appels en peren voor Nature & More,  samen met 
mijn vrouw Nicole. Ons bedrijf heet De Reyngaard en ligt in Zeeuws-
Vlaanderen. Tot 2003 was deze streek binnen Nederland alleen te 

bereiken met de pont, totdat de Westerscheldetunnel open ging. 
  
Toen Nicole besloot een zorgboerderij te starten op ons bedrijf, zijn we 

tevens begonnen om de overstap te maken naar biologische productie. 
Sinds 2010 is ons hele bedrijf van 13,5 hectare volledig biologisch. Wat ons 
betreft past biologische productie beter bij een zorgboerderij zoals wij die 
hebben opgezet. Voor onze zorgcliënten is het een heerlijke rustige en 

mooie plek om zichzelf te kunnen ontplooien. 
  
We hebben ook een boerderijwinkel waar  

mensen uit de omgeving graag komen.  
De omgeving is prachtig om te wandelen  
of fietsen. Het Pieperpad, een 1000  

kilometer lange fietsroute dwars door  

Nederland, gaat langs onze boomgaarden. 

Biologische 
Passievruchten uit 

Uganda 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636826196364012&set=a.162332977146672.34384.109035119143125&type=1&relevant_count=1

