
Duurzame kleding cadeaukaart 

beschikbaar voor de kerst! 
Amsterdam 09-10-2019 

 

Project Cece, de online zoekmachine voor duurzame mode, lanceert op 2 December de Fair 

Fashion Giftcard! Deze cadeaukaart kun je bij meer dan 70 duurzame kleding webshops 

besteden en is daarmee het perfecte Sinterklaas-, Kerst,- of verjaardagscadeau waar je ook 

de wereld een beetje beter mee maakt. 

 

De mode industrie is een van de meest vervuilende en mensonterende industrieën ter 

wereld. Met de missie om de mode industrie te verduurzamen richtten Melissa en Marcella 

Wijngaarden en Noor Veenhoven daarom in 2016 Project Cece (Project Conscious Clothing) 

op, met als doel het makkelijker te maken om online duurzame kleding te vinden.  

 

Behalve het makkelijk maken om  duurzame kleding te vinden, willen ze het ook leuker 

maken om de eerste stap te zetten naar het verduurzamen van je kledingkast. Daarom 

lanceert Project Cece op 2 December met meer dan 70 van haar partners de Fair Fashion 

Giftcard.  

 

“De eerste stap naar een duurzame kledingaankoop is vaak de moeilijkste; zodra je die 

eerste aankoop hebt gedaan en je merkt hoe fijn het is als je nieuwe kledingstuk ook nog 

eens duurzaam geproduceerd is, zal je dit ongetwijfeld vaker doen. Stel je voor hoeveel 

impact we kunnen maken als meer mensen die eerste stap zetten!” stelt Melissa. 

 

Project Cece hoopt met de Fair Fashion Giftcard meer mensen ervan te overtuigen om 

duurzame kleding te kopen. Er is immers niets leukers dan kleding kopen waar je niet voor 

hoeft te betalen, maar waar je wel de wereld een beetje beter mee maakt. Daarnaast heb je 

met de Fair Fashion Giftcard opeens het perfecte cadeautje voor iemand die geeft om 

duurzaamheid.  

 

Met de cadeaukaart bouwen we zo samen een steeds groter wordende gemeenschap die 

alleen nog maar duurzame en eerlijke kleding koopt en verduurzamen we de mode industrie!   

 

 

Samenvatting: 

 

2 December lanceert Project Cece, de online zoekmachine voor duurzame mode, de Fair 

Fashion Giftcard. Deze cadeaukaart zal bij meer dan 70 van de partners van Project Cece te 

besteden zijn. Het doel van de cadeaukaart is om het leuk te maken om meer mensen te 

overtuigen om over te stappen naar duurzame kleding. Daarmee zet Project Cece in op het 

maken van nog meer impact op de kleding industrie door de kracht van de consument. 

 

Contact informatie: 



Naam:       Noor Veenhoven 

e-mail:       info@projectcece.nl 

telefoon:    +31646260820 

Website:  www.projectcece.nl en www.fairfashiongiftcard.nl  

 

 

 
 

 

http://www.projectcece.nl/
http://www.fairfashiongiftcard.nl/
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Project Cece team: Melissa Wijngaarden (links), Noor Veenhoven (midden), Marcella 

Wijngaarden (rechts). 


