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CIRCULAIRE PRODUCTEN

gemaakt door wereldvrouwen
MIJN BUUF.NL

INHOUD 
 sociaal duurzaam 
 over ons 
 over jullie 
 tassen 
 school & werk 
 huis 
 klein & leuk



Het is natuurlijk niet voor niks dat jij geïnteresseerd bent in onze 

producten. Als maatschappelijk betrokken organisatie staat 

duurzaamheid ook op jullie agenda. Wij geloven in samenwerken 

om uitdagingen aan te gaan, die de wereld leefbaarder maken. 

Zodat een footprint een handshake wordt. 

Wat voor de één afval is, is voor de ander de basis van het 

bestaan. Afval upcyclen tot leuke nieuwe producten voor jullie 

bedrijf doen wij met stoere wereldvrouwen. Op die manier 

worden zij stap voor stap zichtbaarder in de samenleving. 

Duurzaamheid is mooi om door te geven. Onze 'doorgeeftassen' 

en andere producten van hergebruikt reclamemateriaal passen 

hier in. Wij maken kerstgeschenken of relatiegeschenken van (je 

eigen) bedrijfs-/reclamebanners, oude vlaggen, bedrijfskleding 

en ander (left-over) textiel. Circulair, uniek en met een verhaal, 

zodat ons verhaal, ook jullie verhaal wordt. 

SOCIAAL DUURZAAM
MIJN BUUF



In ons atelier werken sociaal geïsoleerde vrouwen met een 
migratie achtergrond.  
Voelen dat ze deel uitmaakt van de samenleving, de 
Nederlandse taal oefenen, werkervaring opdoen en waardering 
krijgen. Bij Mijn Buuf staat empowerment centraal. Samen 
stappen zetten naar een zelfredzamer bestaan waarin haar 
bijdrage wordt gewaardeerd. Niet alleen voor haar eigen 
toekomst, maar ook om haar kinderen de weg te wijzen, als 
nieuwe generatie Nederlanders. 
Met een traject op maat, want onze wereldvrouwen zijn net zo 
uniek als de producten die zij maken. Voor de een is dat extra 
taalles of alfabetiseringsles. Voor de ander is dat een training 
“Voor jezelf beginnen” of het opdoen van digitale vaardigheden. 
Met coachende buddy’s uit het bedrijfsleven helpen we hen 
obstakels te overwinnen en problemen op te lossen. Zodat zij 
uiteindelijk een actievere rol in hun nieuwe land kunnen 
vervullen. 

OVER ONS
MIJN BUUF

“EERDERE LEVENS KRIJGEN EEN HERKANSING. DAT GELDT NIET 
ALLEEN VOOR HET MATERIAAL, MAAR OOK VOOR DE MAAKSTERS”



Wij snappen dat je wil laten zien waar jullie voor staan. 
Met onze duurzame labels op de producten kun je 
daar uiting aan geven. Teksten en logo’s stempelen wij 
met watervaste inkt op restmateriaal, waardoor we 
eigengemaakte, circulaire labels aan de producten 
kunnen naaien.  

Wil je meer over de herkomst van materiaal of het 
product laten weten?  Op een losse tag gemaakt op 
zo’n zelfde circulaire manier, kun je nog meer info kwijt.  

OVER JULLIE
MIJN BUUF

“ZODAT JE FOOTPRINT EEN HANDSHAKE WORDT”



TASSEN

06 46 49 59 49

“ W I J  Z I J N  T R O T S  O P  WAT  W E  
M A K E N  E N  W I E  D AT  M A K E N  E N  
D AT  L AT E N  W E  G R A A G  Z I E N ! ”  

   

info@mijnbuuf.nl
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CROSSBODY TAS KLEIN 
Prima crossbody tasje om je 
sleutels en mobieltje in mee te 
nemen. Maar ook voor je kids 
voor koek, pakje drinken en een 
boterham. 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •hotellinnengoed 

VANAF 19€

MESSENGER BAG 
Fijne tas met extra vakken met rits.  
Groot genoeg voor een laptop of 
tablet, notitieblok en allerlei kleine 
spulletjes, 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •hotellinnengoed • leren autobekleding 

VANAF 39€

SCHOUDERTASJE 
Klein, hip schoudertasje 
met verstelbaar hengsel. 
Zowel als crossbody of 
als schoudertasje te 
dragen. 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC • leren autobekleding •hotellinnengoed 

VANAF 29€



SP
OR

TIE
VE 

TAS
SEN REIS-/ SPORTTAS 

Fijne reistas waarin je natuurlijk 
ook gewoon je sportspullen in 
mee kunt nemen.  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •hotellinnengoed 

VANAF 29€

GYMTAS 
Dit bekende model gymtasje is 
opvouwbaar en dus makkelijk 
als extra ruimte mee te nemen. 
materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding •hotellinnengoed 

VANAF 15€

FESTIVALTASJE 
En kun je nog steeds niet naar 
een festival, dan is dit tasje 
natuurlijk ook prima voor je 
spullen tijdens een lekker 
wandeling.  

materiaal:  •vlag •(bedrijfs)kleding •reclamebanner PVC 

VANAF 15€
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TOTEBAG 
Onze totebags zijn geliefde 
items bij onze klanten, 
omdat ze in verschillende 
maten en van verschillende 
materialen te bestellen zijn.  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •banner mesh PVC 

VANAF 15€

TOTE BAG XXL 
Hippe, extra grote totebag 
(60x60cm).  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding •hotellinnnengoed 

VANAF 30€

OPVOUWBARE SHOPPER 
Klein en lichtgewicht mee 
te slepen als hij 
opgevouwen is. 
Uitgevouwen is het een 
zeer ruime shopper. 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding 

VANAF 15€

FIETSTAS 
Lekker handig, deze fietstas. 
Om snel aan te haken aan je 
voordrager of bagagedrager, 
zodat boodschappen doen zo 
gepiept is. 

materiaal:  • reclamebanner PVC •banner mesh PVC 

VANAF 30€



SCHOOL & WERK

info@mijnbuuf.nl

06 46 49 59 49

“DOORLEEFD?  
  MOOI ALS JE HET 

DOORGEEF T !” 
  SDG’S #12
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LAPTOP HOES MET HENGSEL 

Om je laptop of tablet in mee te 
nemen. Met verstelbaar hengsel dat 
apart te bevestigen is.  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 35€

TABLET HOES 
Eenvoudige hoes om je tablet of 
laptop in mee te nemen. Natuurlijk 
ook prima te gebruiken als 
documentmap. 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 25€

06 46 49 59 49

info@mijnbuuf.nl

EIGEN IDEE?
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NOTITIEBOEK ETUI 

Met het elastiek bevestig je dit 
kleine etui om je notitieboekje. 
Op die manier heb je altijd je 
pen of visitekaartjes bij de 
hand. 

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 10€

ETUI 

Gebruik je hem als etui of kies je een 
andere maat en ga je hem als 
toilettasje gebruiken? 

materiaal:  • reclamebanner PVC • reclamenbanner mest PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 10€

PRULLENBAK 

Gebruik je hem als prullenbak of ga je 
hem als wasmand, tuinafvalbak of 
speelgoedmand gebruiken? 

materiaal:  • reclamebanner PVC • reclamebanner mesh PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 10€



MI
X &

 MA
TC

H  SMARTPHONE PAD MET LUSJE 

De trend van nu! Hang je 
smartphone om je nek door de pad 
in je smartphonehoesje te stoppen. 
Het lusje haal je door de 
laadopening. Op deze manier kun je 
je telefoon aan een toffe keycord 
bevestigen. Uit te breiden met een 
circulaire keycord of pasjeshouder. 

materiaal:  • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 7,50€

KEYCORD 

Handgeknoopte keycord van 
restmateriaal.  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding 

VANAF 7,50€

HOESJE VOOR PASJES 

Hoesje waarin je je OV-pasje, 
toegangspasje of bankpasjes in 
mee kunt nemen. Eenvoudig te 
bevestigen aan een keycord.  

materiaal:  • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 7,50€



THUIS

INFO@MIJNBUUF.NL

06 46 49 59 49

“ WIJ KIE ZEN 
VOOR KR ACHT 
VAN SAMEN”  

  (SDGS #17) 



THUIS

TOILETTAS 

Toilettas of een ruime make-
up tas? Kies zelf maar! 

materiaal:  • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil •banner mesh PVC 

VANAF 15€

ALLES MANDJE 

Zo’n handig mandje waarin je 
heel veel spulletjes kwijt kunt 
of gebruik hem als 
plantenbakje. Gemaakt van 
broekspijp of van 
reclamebanner 

materiaal:  • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC •banner mesh PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 7,50€

VLAGGETJES SLINGER 
IN OPBERGZAKJE 

Het naaiwerkje waar iedere 
wereldvrouw bij Mijn Buuf 
mee start: de vlaggetjes-
slinger. Hun eerste exemplaar 
krijgen zij aan het eind van 
het traject mee naar huis met 
de boodschap: “het leven is 
een feestje, maar je moet zelf 
de slingers ophangen”.  

materiaal:  •eventvlaggen 

VANAF 7,50€

TH
UIS



BIERKRATKUSSEN 

Extra zitruimte creëren? Met 
dit bierkratkussen heb je er 
zo een zitplek bij! 

materiaal:  • reclamebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 25€

TH
UIS

SCHORT 

Met dit stoere keukenschort 
word je chef in de keuken.  

materiaal:  • (bedrijfs)kleding 

VANAF 25€

06 46 49 59 49

info@mijnbuuf.nl

EIGEN IDEE?



KLEIN & LEUK

INFO@MIJNBUUF.NL

06 46 49 59 49

“HET MA AKT ME BLIJ 
ALS IEMAND IETS 
KOOPT WAT IK 
GEMA AKT HEB” 

  (SDG’S #8) 
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HONDENPOEPZAKJES 
HOUDER 

Handig houdertje voor een 
rolletje poepzakjes, om aan 
de hondenriem te bevestigen. 
Zo grijp je nooit mis ;) 

materiaal:  • (bedrijfs)kleding • recalmebanner PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 10€

SLEUTELHANGER 

materiaal:  • (bedrijfs)kleding • reclamebanner PVC • reclamebanner mesh PVC •vrachtwagenzeil 

VANAF 7,50€

BROODWIKKEL 

Circulaire broodwikkel, 
waarmee je geen plastic zakjes 
meer nodig hebt om je lunch in 
mee te nemen. Opengevouwen 
is het een handige placemat.  

materiaal:  •vlag • (bedrijfs)kleding 

VANAF 20€



Heb je al een keuze kunnen 
maken? Of zoek je iets anders? 
Heb je wel wat inspiratie 
opgedaan, maar is het het net 
niet?  
Stuur ons (een afbeelding van) het 
te verwerken materiaal. Of vraag 
een samplepakket aan. 
Met elkaar kunnen we dan 
bekijken wat jullie het beste past.  

06 46 49 59 49

Mijn Buuf, 
Wilh. van Pruisenweg 55 
2595 AN Den Haag 
info@mijnbuuf.nl



MOOIE DOORGEEFPRODUCTEN MAAKTEN WIJ AL VOOR:




