
  

 

In 2022 steunt Verdouw gaat Verder een project van Inclusive Trading  

Initiative. Het doel van deze stichting is om, samen met ondernemers in Rwanda, 

mensen te helpen uit de armoede te komen door ondernemerschap te stimuleren en 

hen te helpen om een goede opbrengst te krijgen voor hun producten.  

 

Bij dit project worden boerengezinnen geholpen bij de teelt  

van chilipepers die geschikt zijn voor export naar de Europese  

markt. Kwaliteit van het product is erg belangrijk. Met de  

droogkassen die wij met dit project financieren, wordt de  

kwaliteit verbeterd. Daarnaast worden de boeren ondersteund  

en begeleid om hun product op de Europese markt te krijgen. 

  

Bestel een heerlijk bier- of wijnpakket of ga voor een  

vrachtwagen van chocola, gemaakt door De Berekuil  

en een lekkere Echte Goudse stroopwafellikeur voor bij  

de koffie!  

 

Verdouw gaat Verder heeft een ANBI verklaring. Het RSIN nummer van onze stichting is 8561.39.610.  

Ons bankrekeningnummer is NL71 RABO 0191 6417 74. www.verdouwgaatverder.nl 



 

 

Mail uw bestelling uiterlijk maandag 14 november 2022 naar: verdouwgaatverder@verdouw.nu  

Uw bestelling kan voor 5 december 2022 opgehaald worden. Info volgt na uw bestelling.  

 

Aantal  Rouquet’s: € 10,50 per fles of een doos (6 flessen) voor € 55,- 

 Rouquet’s Sauvignon Blanc (Frankrijk, wit) 
Krachtige neus met lychee en citrus. In de mond tonen van pomelo en citroen. 

 Rouquet’s chardonnay (Frankrijk, wit) 
Aroma’s van rijp fruit en appel, maar ook boter en walnoot. Aangenaam fris. 

 Rouquet’s Merlot (Frankrijk, rood) 
Het bouquet is complex en krachtig, in de mond is hij rond en soepel. 

 Rouquet’s Syrah (Frankrijk, rood) 
Fijn en fruitig met bouquet van viooltjes en zoethout. 

Aantal  Riondo: € 9,95 per fles of een doos (6 flessen) voor € 53,- 

 Riondo Pinot Grigio (Italië, wit)  
Geuren van citrus, ananas en grapefruit met kruidige accenten. Droge zachte wijn met frisse smaak. 

 Riondo Soave (Italië, wit)  
Delicate geur van witte bloemen en exotisch fruit. Intense, elegante smaak en een frisse afdronk. 

 Riondo Corvina (Italië, rood)  
Elegante geur van zwarte kersen, rijpe bramen, maar ook vanille en zoete specerijen. Volle smaak. 

 Riondo Merlot (Italië, rood)  
Geuren van kers, framboos, blauwe bessen. In de smaak iets van cacao en kruidigheid. Toegankelijk en 

energiek. 

Aantal  Speciaal bier pakketten 

 Brouwerij 1923 (Gouda), 4-pack € 13,50  
Baander (wit); Goudse Uur (blond); 5e Tocht (dubbel); Verlaat (Ale) 

 Gruttepier (Wyns), 4-pack € 12,-  
Wit (5%); Blond (4,5%); Dubbel (7%); Tripel (7,5%) 

 Davo (Enschede), 4-pack € 12,-  
Surf Ale, Road Trip, Weizenbock + een verrassing 

Aantal  Chocola en likeur 

 Vrachtwagen van chocola (De Berekuil), € 17,50 

Keuze uit melk/puur -  doorhalen wat niet van toepassing is 

 Stroopwafellikeur (0,5 liter), € 15,- 

Ik betaal het totaalbedrag via onderstaande QR-code  
Ik vul onderstaande machtiging in 

 
Hierbij machtig ik stichting Verdouw gaat Verder eenmalig om het totaalbedrag van 
€ …….. van mijn rekening met IBAN …………………………………………………… af te schrijven.  
 
Bedrijfsnaam: 

Naam: 

Adres: 

E-mail: 

Handtekening: 


