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"inspire to make sustainable
choices in everyday life" 

Met onze duurzame cadeauboxen
willen we maar één ding bereiken: Zoveel mogelijk

mensen enthousiasmeren om vaker anders te kiezen.
 

Voor Duurzaam, voor Anders, voor Minder, voor Natuurlijk. 
Ons motto: DAMN, It's that easy.

 
Wij geloven dat elke stap telt.

 
Wij selecteren daarom de leukste duurzame alternatieven voor
producten uit huishoudens en bieden die op een feestelijke en

verrassende manier aan.

Zo laten we 1.0.000den huishoudens elk jaar kennis maken met
de groene ondernemers en hun eco producten die de wereld

een stukje mooier willen maken. 
 

Onze missie is geslaagd als duurzaam consumeren de norm is.

Onze Missie



Onze SDG's
Responsible Consumption

Climate Action

Life Under Water

Life On Land

Door bedrijven en hun werknemers aan te moedigen
duurzamere keuzes te maken  inspireren we tot 

verantwoorde consumptie. (12.6)
We werken samen met  ondernemers die een duurzaam

productieproces hebben en plasticvrij verpakken. Zo helpen 
we mee om de afvalproductie in de wereld te beperken. (12.5)

 

Bewustwording vergroten bij mensen en bedrijven (13.3) door
verhalen te delen van ondernemers en mensen 

te insprireren met duurzame alternatieven
We delen onze winst met organisaties die de veerkracht en 
het aanpassingsvermogen van het klimaat verbeteren (13.1)

We bieden uitsluitend plasticvrije verpakkingen aan,  om het
ronddrijvend afval in de oceanen te verminderen(14.1)

In onze supply chain wordt door duurzame productie minder
CO2 uitgestoten. Ook planten we bomen en compenseren we
onze eigen uitstoot. Door minder CO2 uit te stoten dragen we

bij aan het verminderen van de verzuring van onze oceanen
(14.3).

We kopen onze producten in bij groene
ondernemers, die hun materialen op een

duurzame manier winnen. (15.1)
Door samen te werken met Trees for All dragen

we bij 
aan het herstellen van onze bossen. (15.2)



 

We doneerden 20.000 euro aan onze eigen 
 ZustainaFoundation die goede doelen steunt die

het beste met onze planeet voor hebben. We
kiezen de organisaties aan wie we doneren
zorgvuldig uit aan de hand van onze eigen

criteria. Zo moeten ze CBF erkend zijn of in het
ANBI register staan, en moeten ze hun financiën

inzichtelijk maken.

Het goede doel steunen
Sharing is caring

ZUSTAINAFOUNDATION



DAMN, It’s that easy 

3.000 kg
Plastic afval 

bespaard

930 
Bomen
geplant 

30.000
Huishoudens
geïnspireerd

150.000
Producten
vervangen

€20.000
Zustaina

Foundation 

75
Groene 

ondernemers
gepromoot

47.125 Kg

CO2 Bespaard

Let’s make some impact

1.500
Gezinnen een
week voedsel

bank

0.5 fte
Arbeidsplaats

werk-leer
bedrijf 
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What's next?

In 2022 hebben we het 
 assessment positief

afgerond. In 2023  zijn
we een gecertificeerde
Benefit Corporation. Zo
is er een onafhankelijke

derde partij die onze
impact beoordeelt en

die ons kan helpen om
steeds beter te worden.

Onze doelen voor 2023
We meten ons succes aan de hand van onze eigen

opgestelde doelstellingen en KPI's. 

 50.000 huishoudens inspireren om duurzaam te kiezen 

40.000 euro ophalen voor de ZustainaFoundation 

In 2023 hebben we ons
ten doel gesteld ISO

14001 gecertificeerd te
zijn. Zo kunnen we nog

beter aantoonbaar
maken dat we bij alles
wat we doen mens en
milieu centraal zetten .

1.0 fte arbeidsplaats bij werk-leer bedrijven

 250.000 niet-duurzame producten vervangen 



LAST BUT NOT LEAST
Wij maken graag mooie duurzame boxen omdat we mensen willen

inspireren vaker duurzame keuzes te maken. 

Inspireren doen we ook door lezingen en workshops te geven aan

teams van onze klanten en relaties. Inspireert een bedrijf zijn

medewerkers met een box? Dan trakteren wij hun team graag op

een leuke lezing.

Manon is certified spreker van de
Verborgen Impact en klimaatcoach. 

We hebben als Westerse consument
veel meer impact dan we denken. Niet
alleen dagelijks binnenshuis of
wekelijks aan de pomp, maar juist aan
de andere kant van de wereld, bij het
maken en vervoeren van de dingen
die we dagelijks kopen. 

Dit boek laat zien hoe het zit.

Met een lezing of workshop over
verborgen impact laat Manon op een
positieve manier zien dat het verschil
maakt wat je doet en hoe je het meest
effectief (met vallen en opstaan) aan
de slag kunt gaan. 

Alleen samen maken we de wereld
een stukje mooier

DE VERBORGEN IMPACT 
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Zustaina BV

+31 6 40 41 90 97

Seggeweg 38-40

3237 MK Vierpolders

zakelijk@zustainabox.nl

www.ZustainaBox.nl


