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Welcome
Home

www.returntosender.nl
VISIT  US

Thank You

On beha l f  o f  a l l  t he  women 
beh ind  R E TU R N  TO  S E N D E RR E TU R N  TO  S E N D E R:  
Thank  you .

our  s tory
We se l l  handcra f ted  products  made  by  women in  the 
poores t  reg ions  o f  the  wor ld  to  he lp  them make  a  l i v ing  for 
themse lves  and  the i r  fami l ie s.

Our  revenue  goes  d i rect ly  ‘ re tur n  to  sender’whic h 
contr ibutes  to  a  bet ter  wage  for  the  ar t i s ans.

Your  purc hase  makes  a l l  the  d i f ference. Thanks  to  you, 
thousands  o f  women around the  wor ld  have  been  able  to 
make  the  s tep  towards  a  bet ter  l i v ing. 
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Tip 1. Soothing neutrals

Wishlist:

soothing neutrals soothing neutrals

Natuurlijke kleuren en vormen komen helemaal terug. Ze 
maken je huis - indien goed uitgevoerd - een ‘safe haven’, een 
rustplaats voor jong en oud. Door letterlijk levende en aardige 
kleuren en vormen in je huis te halen, gaat je huis ademen en 
leven. Aardse materialen zoals hout doen het altijd goed (heel 
gaaf om houten steunbalken in een hoog dak bloot te leggen), 
maar denk ook bijvoorbeeld eens aan terracotta als accentkleur 
in je interieur of een binnenmuur met kleistructuur. 

Woon je in een overwegend modern huis, dan kun je die nat-
uurlijke sfeer ook aanbrengen door de juiste accessoires toe 
te voegen. Return to Sender heeft woon accessoires van hout, 
jute, katoen, en veel meer natuurlijke materialen; en dat ook 
nog eens in die mooie rustige kleuren die je zo hard in je huis 
nodig hebt! Bekijk in dit moodboard eens wat je allemaal aan 
je huis kunt toevoegen:

Bekijk onze website, 
www.returntosender.nl voor onze wishlist

All our
inspiration

Tones and textures.

katoenen plaid (01)

houten kandelaren (03)

fruitmand raffia (02)

Materiaal: katoen.
130 x 170 cm. 

Deze mooie raffia fruitmand met 
zwarte lijnen is gekleurd met thee. 
Afmetingen: diameter 60 cm, 
hoogte 16 cm.

€79.95

€19.95

Materiaal: porselein
Onbijtbord
Kleuren:  Olijfgroen / Blauw / Wit

Materiaal: mangohout.
H14 cm | L7 cm | Br 7 cm
Verkrijgbaar in hoog, medium 
en in 4 laags.

€14.95

€7.95 - €9.95

01

04

02

03

lichtblauwe ovale 
serveerschaal (04) 
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https://www.returntosender.nl/collections/kommen-schalen/products/lichtblauwe-ovale-serveerschaal?variant=42208688308440
http://www.returntosender.nl
https://www.returntosender.nl/collections/mand
https://www.returntosender.nl/collections/kandelaar
https://www.returntosender.nl/collections/plaid
https://www.returntosender.nl/collections/kommen-schalen/products/lichtblauwe-ovale-serveerschaal?variant=42208688308440
https://www.returntosender.nl/collections/mand
https://www.returntosender.nl/collections/kandelaar


Tip 2
Year of Greens

year of the greens

2020 staat in het teken van groen in je huis. En 
dan niet enkel groen in planten en bloemen 
maar groen op de muren, groen in je interieur, 
groen in je accessoires. De kleur groen zorgt voor 
een verfrissend en ontspannend effect, hierdoor 
haal je de sfeer van buiten naar binnen. Uit 
onderzoek blijkt zelfs dat de kleur groen en een 
natuurlijke omgeving een positief effect heeft op 
onze gezondheid en ons gedrag positief kunnen 
beïnvloeden.  
Om deze reden zal je de kleur groen vaak 
terugzien in de woonomgeving van kwetsbare 
groepen of in scholen bijvoorbeeld.

OUR
CHOICE

year of the greens

nieuw

bubbel servies 

metalen blad met standaard

recycled glass waterkan & 
set van 2 water glazen 

Materiaal: porselein
Bubbel theepot 12 x 17
Mok Bubbel lichtgroen/donkergroen 9 x 9 
Kommetje Bubbel 4,5 x 9

Materiaal: metaal.
Diameter: 40 cm | Hoogte: 6,5 cm.
Inclusief standaard.

Ontworpen door Jouelle Cuppen
Materiaal: gerecycled glas
Waterkan | Hoogte: 24 cm | Diameter: 9 cm 
Glazen | Hoogte: 8 cm | Diameter: 8 cm

€6.95 - €19.95

€19.95

15x10 45x2730x18

groene porseleinen vazen 

Ontworpen door Laura de Monchy
Materiaal:  Porselein
Verkrijgbaar in 3 formaten en meerdere kleuren

€17.95 - €159.95

€14.95 - €22.95

Wishlist
You will love them!

LIMITED 
EDITION
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https://www.returntosender.nl/collections/tafelen/products/groene-theepot-bubbel?variant=40606835540135
https://www.returntosender.nl/collections/tafelen/products/donkergroen-kommetje-bubbel-9-cm?variant=41641945464999
https://www.returntosender.nl/collections/vaas/products/handgeschilderde-vaas-jungle-large?variant=41605091983527
https://www.returntosender.nl/collections/vaas/products/witte-vaas-met-handvat-medium?variant=40606843830439
https://www.returntosender.nl/collections/vaas/products/groene-vaas-met-handvat-klein?variant=40606846386343
https://www.returntosender.nl/collections/glazen/products/set-van-2-waterglazen?variant=40607023857831
https://www.returntosender.nl/collections/waterkan/products/waterkan?variant=40607022973095
https://www.returntosender.nl/collections/kopjes-mokken/products/donkergroene-mok-bubbel?variant=41969254269144
https://www.returntosender.nl/collections/dienbladen/products/groene-metalen-blad-met-standaard?variant=41969242702040


Tip 3: 
Ronde 
vormen

Of je nu in een strak, modern huis woont of in een bohemian 
optrekje; met ronde vormen kun je warmte en gezelligheid 
toevoegen aan je interieur of inrichting. Ronde vormen komen wat 
zachter over dan rechte lijnen en zorgen daarnaast voor een speels 
effect. Combineer ronde en rechte vormen met elkaar om een mooie 
balans in het interieur te creëren. 

Ronde vormen in je huis, 
bijvoorbeeld als decoratie in 
je woonkamer, nodigen uit 
tot meer emotie, creativiteit 
en openheid. Ook zijn ronde 
vormen ontzettend praktisch, 
vooral in een klein interieur. 
Ronde vloerkleden, schaaltjes, 
spiegels, trays en tafeltjes.

Rond is in 2020 zeker een aanrader! 
Bekijk ons inspiratiebord hieronder en voeg je favoriete producten 
toe aan jouw wenslijstje.

NEW

set van 2

jute vloerkleed groot

goud geweven mand women of the world bord

ronde mand 

lotus krukjes

€74,95

€24,95

€9,95

€17,95

€39,95

€59,95 - €79,95

Make your own set!

ronde vormen

Materiaal metaaldraad
Diameter 40 cm

Materiaal jute 
Diameter 120 cm

Materiaal
Diameter S 30 x 36  |  M 38 x 44 cm

Materiaal waterhyacint
Diameter 33 cm

Materiaal porselein
Diameter 22 cm

Materiaal porselein
Diameter 11 cm

Wishlist

women of the world schaaltje
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https://www.returntosender.nl/collections/borden
https://www.returntosender.nl/collections/bijzettafel-krukje/products/geel-bijzettafeltje-lotus-medium?variant=42197769847000
https://www.returntosender.nl/products/mand-bucket-basket-medium-32-cm-hoog?variant=40606888263847
https://www.returntosender.nl/collections/vloerkleden/products/jute-vloerkleed-large?variant=41244115009703
https://www.returntosender.nl/collections/mand/products/goud-geweven-fruitschaal?variant=40607014322343
https://www.returntosender.nl/collections/borden


Tip 4. Duurzaam 
wonen:

recycled l iving

Don’t miss these items.

Het verduurzamen van je huis, inclusief een duurzaam 
interieur, maakt al jaren een opmars. Wat is duurzaam 
wonen? Aan de ene kant hebben we het dan over 
zonnepanelen op je dak, dubbel glas zodat de warmte 
langer binnen blijft en goed geïsoleerde vloeren, muren 
en daken. Maar je kunt veel verder gaan dan dat. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar de accessoires en materialen die 
je in huis haalt. Duurzame woonaccessoires zijn vaak 
gemaakt van gerecycled materiaal zoals gerecycled glas of 
stof. Met dit soort producten haal je een mooie accessoire 
in huis die ook nog eens een goed verhaal meebrengt. 

Over
The
Top

beaded bracelet

Materiaal: gerecyclede sari
In verschillende maten verkrijgbaar

€29,95  - €39,95

Gerecycled glas theelichten 
en vaasjes

krukje abacá

Materiaal gerecycled glas

Materiaal  Bast van een    
  bananenboom

€8,95 - €9,95

€99,95

Goud geweven theelichten

symbolische bel / vis

Kleur:   goud
Materiaal geweven metaaldraad

Materiaal gerecyclede sari en metaal
Kleur      multicolour

€8,95 - €17,95

€9,95

11Trend collection10 return to sender

https://www.returntosender.nl/collections/armband
https://www.returntosender.nl/nl/fashion/armbanden/
https://www.returntosender.nl/collections/kandelaar/products/goud-geweven-theelicht?variant=40607016976551
https://www.returntosender.nl/products/symbolische-bel?variant=40607089164455
https://www.returntosender.nl/collections/kandelaar/products/recycled-glas-theelicht?variant=40607025725607
https://www.returntosender.nl/products/krukje-abaca?variant=40607044075687


van product naar producent

dit lichten we graag nog meer toe.

Heb jij je weleens afgevraagd welk bedrag er naar de maker van een 
product gaat? Of heb je je weleens afgevraagd hoeveel geld een familie 
in India nodig heeft om een beetje te kunnen rondkomen? 
Waarschijnlijk denk je dan; dit hangt af van de situatie, hoe groot 
het gezin is, hoeveel mensen er in dit gezin een inkomen verdienen. 
De waarheid is dat de meeste producenten in fabrieken over de hele 
wereld in de interieur branche bij langer na niet voldoende verdienen 
om rond te komen. Zij verdienen een minimum loon (en vaak nog 
minder dan dat). In ieder land is een minimum loon vastgesteld, maar 
in veel gevallen wordt hier niet op toegezien.
Dit is de reden waarom onze missie zo belangrijk is; een leefbaar loon 
voor al onze producenten. 

Maar er is nog een andere kant van duurzaam wonen welke wij graag 
willen belichten. Sta ook eens stil bij wie de maker van een product 
is geweest. Veel goedkope interieur artikelen zijn massaproducten 
die door een machine in elkaar zijn gezet; hier help je de wereld 
niet mee. Producten die met de hand (met veel liefde en zorg) door 
mensen in armoede zijn gemaakt, helpen daadwerkelijk mee om de 
wereldeconomie gezonder te maken. Door dit soort producten 
te kopen, help je rechtstreeks iemand aan zijn brood en water. 
Met duurzaam interieur design kom je dus weer een stukje dichter 
bij het perfecte huis waar jij trots op kan zijn.

MI N IMUM WAGE VS L IVI NG WAGE
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m i n i m u m  w a g e  a n d  a  l i v i n g  w a g e

€51.70

€195.30

minimum wage

living wage

india

€174.60

€376.07

minimum wage

living wage

nepal

€174.60

€376.07

minimum wage

living wage

€72.64

€285.83

minimum wage

living wage

thailand

€60.68

€285.83

minimum wage

living wage

€49.56

€259.80

minimum wage

living wage

bangladesh

€82.14
€266.85

minimum wage

living wage

46%

china

cambodia

indonesia

25%

31
%

26%

19%

26%

31
%

wat is een 
leefbaar loon?

Een leefbaar loon is een inkomen welke álle 
aspecten van de maandelijkse kosten kan 
bekostigen, zoals eten, drinken, huisvesting, 
opleiding, gezondheidszorg, vervoer en kleding. 
Houd er rekening mee dat het minimum loon in 
India 26% is van een leefbaar loon en dat zelfs dit 
minimum loon in heel veel gevallen niet wordt 
betaald.
Wat kun je je hierbij voorstellen? Als we bv naar 
India kijken, is het minimum loon 26% van het 
leefbaar loon, terwijl zelfs dit minimum loon in 
veel gevallen niet wordt betaald.

return to sender zorgt voor betere financiën bij 
haar producenten. Hoe? 
Feitelijk werken we aan 2 dingen:
1.  een verhoging van de lonen (dus richting 
leefbaar loon)
2.  een systeemverandering waarmee we zorgen 
dat de lonen op een betere manier worden 
uitbetaald en waarmee andere merken ook betere 
lonen gaan betalen.

Wij doen ons deel, betalen leefbaar loon over onze 
producten, maar wij zijn natuurlijk niet 
het enige merk dat met een producent werkt. Om 
daadwerkelijk tot die leefbare lonen te komen, 
moeten we er voor zorgen dat alle merken die 
bij die producent inkopen hun deel gaan betalen. 

wat doen wij?











 

 


 

 



 



meer weten?

www.returntosender.nl

Dit is wat we nu ontwikkelen:
de verschuiving naar leefbaar loon als gezamenlijke 
einddoel.

Dit betekent dat wanneer je onze producten 
koopt, je bijdraagt aan het realiseren van leefbaar 
loon. 

Uiteindelijk kost het maar een paar cent per 
product en veel vastberadenheid. Het kost tijd om 
dit doel te bereiken, maar wij zijn begonnen met 
het betalen van ons deel. Dus met onze producten 
kunnen we misschien nog niet 100% leefbaar loon 
realiseren, maar 100% van onze producten zal 
bijdragen aan leefbaar loon!

12 13return to sender Trend Collection 

mailto:https://www.returntosender.nl/pages/jouw-onze-impact?subject=


Join us on

Stationsplein 45, Unit 
B1.051 
3013 AK Rotterdam

info@returntosender.nl

 

Discover styling tips, decorating trends, and design how-tos visiting or website:

www.returntosender.nl

Styling:
return to sender

Photography:
return to sender
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