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Lees de Nieuwsbrief van de MENA werkgroep: 

https://palestina-werkgroep.email-

provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b 

met deze week: 

MENAwgrp 27/11/2021 

- Trouw: Nederland moet zich uitspreken tegen Israëls aanval op Palestijnse organisaties 

- 29/11/21: 10.30 uur Webinar vanwege de Internationale Dag van Solidariteit met het 

Palestijnse Volk 

- 07/12/21: 17 uur Webinar - The Arab uprisings: A decade of struggles 

Oproep van het IVV i.v.m. de internationale Dag van Solidariteit met het Palesijnse volk: 

ITUC roept VN op om lijst bij te werken van bedrijven die illegale 

nederzettingen steunen 

https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b
https://palestina-werkgroep.email-provider.nl/web/nfomwwz2av/kadw8kjb7c/poddqmdljd/okj9glht8b


 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk,29 

november, heeft de ITUC een brief geschreven aan VN-secretaris-generaal António 

Guterres, waarin hij hem oproept de resolutie te steunen om de VN-database van 

bedrijven die illegaal actief zijn in Israëlische nederzettingen op Palestijns land 

regelmatig bij te werken. 

 

De ITUC roept ook op tot een herlancering van het vredesproces en de erkenning van 

Palestina als staat. 

 

Op 12 februari 2020 publiceerde de VN-Mensenrechtenraad de database van 112 bedrijven, 

maar deze is niet bijgewerkt, ondanks resolutie 31/36 die dit vereist en "dat de 

Mensenrechtenraad een groep onafhankelijke deskundigen opricht, met een tijdgebonden 

mandaat, om rechtstreeks aan de raad te rapporteren voor een dergelijk doel". Er moet nog 

een groep deskundigen worden aangesteld.  (hieronder meer) 

 

Israëls diefstal van Palestijns water moet worden gestopt  

26 november 2021 

 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/S2F3GKWlz6FA0Daf3bQdP4xxxJHoXP2ximPlEbux3pwx/rtlnymwZ0XcQlegjHdoCUG391d8wu7EVZ62HYTiLR98x
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/QNjnM611tCnccTyngvMwVQ3mMaMtMEyPYsthOjVwdBQx/rtlnymwZ0XcQlegjHdoCUG391d8wu7EVZ62HYTiLR98x


Palestijnse kinderen vullen liters water in Gaza-stad op 20 mei 2021. [MAHMUD HAMS/AFP via Getty 

Images]  

Sari Al-Qudwa 26 november 2021  

 

Water is essentieel voor het leven en daarom is de situatie somber voor de mensen in bezet 

Palestina, omdat Israël Palestijns grondwater steelt terwijl het steeds meer Palestijns land in 

beslag neemt voor de feitelijke annexatie door illegale nederzettingen op de bezette 

Westelijke Jordaanoever. De bezettingsstaat controleert de natuurlijke waterbronnen in de 

bezette Palestijnse gebieden; dit is een van de belangrijkste van de minder voor de hand 

liggende aspecten van het conflict.  

Grondwater wordt gewonnen uit de Palestijnse gebieden en naar Israëlische steden gepompt 

(hieronder meer) 

 

Steun vakbondscollega Myanmar  
Partner FNV hangt zware straf boven het hoofd zonder 

gegronde reden 
Door Redactie 28 oktober 2021  

Binnenkort zal de hoorzitting van vakbondsleider Thet Hnin Aung plaatsvinden. Hij zit 

zonder gegronde reden vast omdat het leger hem beschuldigt van lidmaatschap van een 

onwettige vereniging. Hij is onder andere actief in de kledingsector in Myanmar, een land 

waar steeds meer van onze kleding vandaan komt.  

Schrijfactie  
Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan 

vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen 

ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen) 

enkel digitaal. (hieronder meer) 

 

Waar vind je betaalbare eerlijke kleding? 

Fast fashion was je grootste vriend, maar je hebt besloten: vanaf nu koop je alleen maar 

eerlijke kleding. Enthousiast lees je je in en je gaat op zoek naar de mooiste eerlijke 

kledingmerken. En dan schrik je toch wel een beetje. Toch wel prijzig, vergeleken met wat je 

gewend bent. Geen zorgen! Ook met een kleiner budget kun je een prachtige eerlijke 

garderobe bouwen. (hieronder meer) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MICS-TUsF@protonmail.com?subject=Letter%20of%20support%20for%20Thet%20Hnin%20Aung&body=November%202021%20%0a%20%0a%0aThet%20Hnin%20Aung%20%0aMICS-TUsF@protonmail.com%20%0aMyanmar%20%0a%20%0a%0aDear%20Thet%20Hnin%20Aung,%20%0a%0aI%20write%20you%20in%20solidarity.%20The%20courage%20you%20have%20shown%20in%20fighting%20to%20restore%20democracy%20and%20human%20rights%20principles%20as%20well%20as%20to%20better%20working%20conditions%20in%20Myanmar%20is%20impressive.%20Your%20actions%20have%20improved%20the%20wages%20of%20workers%20in%20Myanmar%20and%20resulted%20in%20important%20policy%20changes.%20I%20fully%20support%20your%20activities%20in%20ensuring%20fundamental%20human%20rights%20are%20respected,%20including%20the%20right%20for%20workers%20to%20associate%20and%20to%20bargain%20collectively.%20From%20my%20home%20country%20I%20send%20you%20support%20and%20hope%20you%20find%20strength%20in%20these%20difficult%20times.%20I%20condemn%20the%20actions%20of%20the%20military%20junta%20and%20hope%20that%20you%20will%20be%20released%20soon.%20%0a%0a%20%0aYours%20sincerely,


ITUC roept VN op om lijst bij te werken van bedrijven die illegale 

nederzettingen steunen 

 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk,29 

november, heeft de ITUC een brief geschreven aan VN-secretaris-generaal António 

Guterres, waarin hij hem oproept de resolutie te steunen om de VN-database van 

bedrijven die illegaal actief zijn in Israëlische nederzettingen op Palestijns land 

regelmatig bij te werken. 

 

De ITUC roept ook op tot een herlancering van het vredesproces en de erkenning van 

Palestina als staat. 

 

Op 12 februari 2020 publiceerde de VN-Mensenrechtenraad de database van 112 bedrijven, 

maar deze is niet bijgewerkt, ondanks resolutie 31/36 die dit vereist en "dat de 

Mensenrechtenraad een groep onafhankelijke deskundigen opricht, met een tijdgebonden 

mandaat, om rechtstreeks aan de raad te rapporteren voor een dergelijk doel". Er moet nog 

een groep deskundigen worden aangesteld. 

 

Sharan Burrow, secretaris-generaal van de ITUC, zei: "Het toevoegen en verwijderen van 

bedrijven uit de langverwachte database creëert een noodzakelijke stimulans en 

afschrikmiddel tegen betrokkenheid bij de illegale nederzettingenindustrie van Israël.  

 

https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/S2F3GKWlz6FA0Daf3bQdP4xxxJHoXP2ximPlEbux3pwx/rtlnymwZ0XcQlegjHdoCUG391d8wu7EVZ62HYTiLR98x
https://4830a918a4654eb18741b3ac14f72005.svc.dynamics.com/t/t/QNjnM611tCnccTyngvMwVQ3mMaMtMEyPYsthOjVwdBQx/rtlnymwZ0XcQlegjHdoCUG391d8wu7EVZ62HYTiLR98x


"Het is van vitaal belang dat de secretaris-generaal van de VN alles doet wat hij kan om 

ervoor te zorgen dat deze update wordt voltooid en gepubliceerd, en dat, om de database te 

ondersteunen, de groep van onafhankelijke deskundigen onverwijld wordt benoemd. Dit is 

niet alleen in het belang van gerechtigheid voor het Palestijnse volk, maar ook van de 

bedrijven in de oorspronkelijke database die sindsdien de banden met illegale Israëlische 

nederzettingen hebben doorgesneden." 

 

De 194e staat 

 

In de brief roept de ITUC de VN ook op om in 2022 een internationale vredesconferentie te 

houden om het vredesproces, sterk gericht op "de vervulling van de mensenrechten voor 

iedereen", nieuw leven in te blazen. De staat Palestina moet ook worden erkend als het 194e 

volwaardige lid van de Verenigde Naties. 

 

"Het is bijna 75 jaar geleden dat Palestina werd verdeeld om de staat Israël te vestigen. Maar 

het Palestijnse volk wordt nog steeds gegijzeld door de Israëlische bezetting. 

 

"Het huidige vredesproces bevindt zich op een dood spoor, met de uitbreiding van illegale 

nederzettingen, ondersteund door tientallen bedrijven, waardoor de kansen op de 

tweestatenoplossing afnemen. 

 

"De VN moet van 2022 het jaar maken dat het vredesproces, gebaseerd op mensenrechten 

voor iedereen, opnieuw wordt opgestart en Palestina wordt erkend als een staat, waardoor 

het Palestijnse volk het recht krijgt op zelfbeschikking, terugkeer en veiligheid in het licht van 

voortdurende Israëlische schendingen en misdaden," voegde Sharan Burrow eraan toe. 

 

Israëls diefstal van Palestijns water moet worden gestopt  

26 november 2021 

 



Palestijnse kinderen vullen liters water in Gaza-stad op 20 mei 2021. [MAHMUD 

HAMS/AFP via Getty Images]  

Sari Al-Qudwa 26 november 2021  

 

Water is essentieel voor het leven en daarom is de situatie somber voor de mensen in bezet 

Palestina, omdat Israël Palestijns grondwater steelt terwijl het steeds meer Palestijns land in 

beslag neemt voor de feitelijke annexatie door illegale nederzettingen op de bezette 

Westelijke Jordaanoever. De bezettingsstaat controleert de natuurlijke waterbronnen in de 

bezette Palestijnse gebieden; dit is een van de belangrijkste van de minder voor de hand 

liggende aspecten van het conflict.  

Grondwater wordt gewonnen uit de Palestijnse gebieden en naar Israëlische steden gepompt 

ten behoeve van de racistische apartheidsbezetting die levens en mensen doodt. 

Waterzekerheid is van vitaal belang voor de toekomst van de Palestijnen; zonder dit worden 

alle humanitaire, ontwikkelings- en economische sectoren negatief beïnvloed, terwijl ze in 

plaats daarvan zouden moeten profiteren van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen.  

Om de samenleving en de economie tot ontwikkeling en groei te brengen is het voor de 

Palestijnen belangrijk om hun eigen waterbronnen te beheersen als.  

De internationale gemeenschap moet de bezettingsautoriteiten verantwoordelijk houden voor 

deze en andere schendingen van de Palestijnen. Dergelijke misdaden worden openlijk begaan; 

iedereen kent ze, dus er is geen excuus om niet te handelen. Israël profiteert van het gebrek 

aan actie en blijft water stelen uit de bezette Palestijnse gebieden, in strijd met internationale 

wetten en resoluties. De bevolking van bezet Palestina heeft legitieme rechten op 

zelfbeschikking, internationale actie en de nodige maatregelen om hun waterbronnen en -

voorraden in stand te houden. De juridische processen zijn beschikbaar; ze moeten worden 

gebruikt. 

  

 

Over de schaduwoorlogen op de Westelijke Jordaanoever  

De Palestijnse Water Autoriteit, overheidsinstanties en gemeenten in Palestijnse steden 

moeten de openlijke schending van de wet door Israël en de daaruit voortvloeiende 

misbruiken aanvechten, de vraag naar Palestijnse waterrechten in internationale fora activeren 

en aandringen op de uitvoering van de besluiten van het Economisch en Financieel Comité 

van de VN (Tweede Commissie).  

Belangrijk is onder meer het feit dat het Palestijnse volk permanente soevereiniteit heeft over 

hun natuurlijke hulpbronnen in de bezette gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem. Deze 

resolutie bevestigt en ondersteunt de Palestijnse rechten en veroordeelt de voortdurende 

Israëlische schendingen in de bezette gebieden. Het Palestijnse volk moet door de 

internationale gemeenschap worden gesteund om zijn recht op zelfbeschikking uit te oefenen, 

met inbegrip van zijn recht op toegang tot, controle over en gebruik van water, zoals bepaald 

door de Palestijnse wet.  

Dit betekent natuurlijk dat er een einde komt aan alle Israëlische schendingen en diefstal van 

Palestijns water. De waterproblematiek vormt een grote uitdaging gezien de groei van de 

bevolking, die volgens het VN-milieuprogramma naar verwachting zal toenemen tot 7,2 

miljoen mensen in 2030. Er zal tegen 2030 een jaarlijks watertekort zijn op de bezette 

Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van respectievelijk ongeveer 92 en 79 miljoen 

kubieke meter, tenzij de diefstal en controle van Palestijns water door de koloniale 

bezettingsstaat wordt gestopt.  

Het Palestijnse volk is toegewijd aan zijn rechten, allemaal, en zal geen van hen toegeven. Ze 

hebben het recht om van hun water te profiteren en het op de juiste manier te gebruiken 

zonder enige inmenging van Israël. De Palestijnse Autoriteit moet aan de hele wereld laten 



zien wat de bezettingsstaat doet, zodat er een einde komt aan de diefstal van Palestijns water 

en Israël verantwoordelijk wordt gehouden. 

 

Steun vakbondscollega Myanmar  

Partner FNV hangt zware straf boven het hoofd zonder 

gegronde reden 

Door Redactie 28 oktober 2021  

Binnenkort zal de hoorzitting van vakbondsleider Thet Hnin Aung plaatsvinden. Hij zit 

zonder gegronde reden vast omdat het leger hem beschuldigt van lidmaatschap van een 

onwettige vereniging. Hij is onder andere actief in de kledingsector in Myanmar, een land 

waar steeds meer van onze kleding vandaan komt.  

 

Thet Hnin Aung heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor de verbetering van 

het arbeidsrecht en loonbeleid in Myanmar. De zaak staat niet op zichzelf. Sinds het leger 

in februari 2021 onrechtmatig de macht greep, worden mensenrechtenactivisten en 

vakbondsleiders zonder reden opgepakt en aangeklaagd. De militairen proberen hiermee hun 

greep op het land en de economie te behouden. Kom in actie en schrijf mee om hem vrij te 

krijgen!  

Schrijfactie  

Brieven zijn altijd een effectieve manier om solidaire en mentale steun te geven aan 

vakbondsmensen en activisten. Stuur vandaag nog jouw brief naar vakbond MICS. Zij zorgen 

ervoor dat ze bij hem terecht komen in de gevangenis. Dit kan (vanwege veiligheidsredenen) 

enkel digitaal.  

https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/acties-thema-s/kleding
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/respect-voor-vakbondsrechten
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/doelen/respect-voor-vakbondsrechten
mailto:MICS-TUsF@protonmail.com?subject=Letter%20of%20support%20for%20Thet%20Hnin%20Aung&body=November%202021%20%0a%20%0a%0aThet%20Hnin%20Aung%20%0aMICS-TUsF@protonmail.com%20%0aMyanmar%20%0a%20%0a%0aDear%20Thet%20Hnin%20Aung,%20%0a%0aI%20write%20you%20in%20solidarity.%20The%20courage%20you%20have%20shown%20in%20fighting%20to%20restore%20democracy%20and%20human%20rights%20principles%20as%20well%20as%20to%20better%20working%20conditions%20in%20Myanmar%20is%20impressive.%20Your%20actions%20have%20improved%20the%20wages%20of%20workers%20in%20Myanmar%20and%20resulted%20in%20important%20policy%20changes.%20I%20fully%20support%20your%20activities%20in%20ensuring%20fundamental%20human%20rights%20are%20respected,%20including%20the%20right%20for%20workers%20to%20associate%20and%20to%20bargain%20collectively.%20From%20my%20home%20country%20I%20send%20you%20support%20and%20hope%20you%20find%20strength%20in%20these%20difficult%20times.%20I%20condemn%20the%20actions%20of%20the%20military%20junta%20and%20hope%20that%20you%20will%20be%20released%20soon.%20%0a%0a%20%0aYours%20sincerely,


Achtergrond  

Op 1 februari 2021 greep het leger van Myanmar onrechtmatig de macht. De coup heeft een 

halt toegebracht in de stappen richting democratie en ontwikkeling van de afgelopen jaren. 

Het militaire regime wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk 

genocide. Het regime houdt zich niet aan de regels van de rechtsstaat. Mondiaal FNV maakt 

zich daarom zorgen over de eerlijkheid van het proces tegen Thet Hnin Aung omdat 

juridische bijstand hem ontzegd wordt.   

Proces  

Op 18 juni 2021 werd hij gearresteerd en enkele weken vastgehouden in een 

ondervragingscentrum waar hij ook is gemarteld. Op 30 juli 2021 werd hij overgebracht naar 

een gevangenis. Op 23 augustus beschuldigde de rechtbank hem, zonder de aanwezigheid van 

een advocaat, van artikel 17/1 van de ‘Onwettig Verenigingswet’. Daarin staat dat 

lidmaatschap van een onwettige vereniging kan leiden tot drie jaar gevangenisstraf. De 

verwachting is dat de rechtbank hem ook andere beschuldigingen in de schoenen zal schuiven 

waar hij niks mee te maken heeft. Hij zal voor een militair hof moeten verschijnen zonder 

advocaat. Een veroordeling voor dit hof kan dwangarbeid of zelf de 

doodstraf betekenen. Mondiaal FNV wil een eerlijk proces voor Thet Hnin Aung en eisen zijn 

vrijheid.  

Steun voor vakbonden en activisten in Myanmar  

De militaire junta blijft het werk van vakbondsleiders en activisten belemmeren. We roepen 

op tot internationale solidariteit om de Myanmarese bevolking te blijven steunen die strijdt 

om de democratie terug te winnen en ervoor te zorgen dat de mensenrechten en het recht op 

vrijheid van vereniging en vergadering worden gerespecteerd. Sluit je aan door mee te doen 

aan onze schrijfactie of door geluid te maken op social media met de hashtag 

#FreeThetHninAung.  

Black Friday…….. 

Waar vind je betaalbare eerlijke kleding? 

Fast fashion was je grootste vriend, maar je hebt besloten: vanaf nu koop je alleen maar 

eerlijke kleding. Enthousiast lees je je in en je gaat op zoek naar de mooiste eerlijke 

kledingmerken. En dan schrik je toch wel een beetje. Toch wel prijzig, vergeleken met wat je 

gewend bent. Geen zorgen! Ook met een kleiner budget kun je een prachtige eerlijke 

garderobe bouwen.  



 

Als ik mensen vraag naar hun grootste drempel om (nog) geen eerlijke kleding te kopen, 

wordt het prijsverschil met fast fashion vaak genoemd. Herkenbaar. Toen ik vierenhalf jaar 

geleden in de wereld van eerlijke kleding dook, had ik een studentenbudget. “Laat maar, ik 

kan al die dure merken toch niet betalen”, vertelde ik mezelf zelfs een tijdje. Tót ik me 

bedacht dat een gefrustreerde houding me niet dichter bij m’n idealen ging brengen. Ik besloot 

me te verdiepen in ‘betaalbare’ eerlijke merken en hoe de prijs van kleding tot stand komt. 

De werkelijke prijs van fast fashion 

Wat bleek? De prijs van fast fashion is torenhoog. Wij betalen ‘m alleen niet; hij is voor 

rekening van de makers en de planeet. In de kledingindustrie worden nog steeds miljoenen 

kledingwerkers uitgeknepen, ze maken lange dagen onder onveilige omstandigheden. Ze 

werken structureel met schadelijke, goedkope chemicaliën en verdienen heel weinig; volgens 

duurzaam modemuseum Fashion For Good gaat slechts 0,6% van de prijs van een T-shirt naar 

de kledingwerkers. Uit een onderzoek van ABN AMRO naar ‘the true price gap’ bleek vorig 

jaar dat een spijkerbroek bijna €33 meer zou moeten kosten, als de werkelijke productiekosten 

https://insights.abnamro.nl/2019/05/spijkerbroek-bijna-33-euro-te-goedkoop/


in rekening werden gebracht. Heftig! Helemaal als je je bedenkt dat nog geen halve eeuw 

geleden kleding wel vier keer zo duur was als nu. Dat was niet erg, want mensen wisten niet 

beter. Je kocht gewoon veel minder. Inmiddels zijn we gewend dat we voor een prikkie een 

hele winkel kunnen leegkopen. Vaak weerhoudt niet de prijs, maar een verkeerde 

prijsperceptie mensen ervan om eerlijke kleding te kopen. 

Koop minder, denk eerst twee keer na 

Misschien gaat het niet voor jou op, maar veel mensen kopen veel meer dan ze eigenlijk nodig 

hebben. Ze willen zichzelf belonen, ze zijn verveeld, ze willen “gewoon lekker shoppen”, 

ergens bij horen of een emotioneel gat vullen. Toen ik beter ging nadenken over wat ik nodig 

had – en wat dus niet - bleek dat ik vier keer zo weinig kon kopen en met hetzelfde geld dus 

príma eerlijke kleding kon betalen. Ga bij jezelf dus na wat je écht nog nodig hebt en wees 

kritisch. Probeer dat item dan FAIR te vinden.  

De mooiste betaalbare eerlijke kledingmerken 

Gelukkig zijn er ook genoeg eerlijke kledingmerken waar je geen enorme portemonnee voor 

hoeft te hebben. Zo vind je mooie betaalbare basic T-shirts bij Goat Organic Apparel, 

Colorful Standard en ARMEDANGELS. Bij Kuyichi, Kings of Indigo en MUD Jeans koop je 

mooie kwaliteitsjeans voor de prijs van je favoriete merkspijkerbroek. Op zoek naar 

betaalbare schoenen en sneakers? Kijk dan bij Veja en SAYE, Ethletic en TOMS. Jong en 

edgy? Check dan zeker even Hund,  Confidante, ORTHODOXX, Lucy & Yak en Dedicated. 

 En ben je op zoek naar een mooie, functionele rugtas? Bij Pinqponq heb je al een 

superstevige (laptop-proof!) exemplaar voor € 89. 

Een meer sophisticated stijl vind je bij Jan ’n June (), King Louie en Aesthetic Stories. En kijk 

voor fair business wear zeker even bij Vanilia. Betaalbare eerlijke sieraden vind je bij Flawed, 

Neinties,  Night Time Holiday en Wildthings Collectables. Niet veel mensen weten dat Ace & 

Tate de laatste jaren keihard heeft gewerkt aan verduurzaming en eerlijke productie. Een heel 

mooi brillenmerk. 

Zijn ook deze merken boven je budget? Geen nood! Op platforms als United Wardrobe en 

Vinted vind je ontzettend veel tweedehands kleding, ook van eerlijke merken. Zeker weten 

dat je daar voor een prikkie slaagt! 

 

 

 

 

https://goatorganicapparel.com/
https://colorfulstandard.com/
https://www.armedangels.com/de-de
https://kuyichi.com/
https://www.kingsofindigo.com/
https://mudjeans.nl/
https://www.veja-store.com/en_as/
https://www.sayebrand.com/
https://shop.ethletic.com/en/
https://shoptoms.nl/
https://www.hundhund.com/
https://theconfidantespirits.com/
https://orthodoxxofficial.com/
https://lucyandyak.com/
https://www.dedicatedbrand.com/
https://www.pinqponq.com/en/
https://jannjune.com/
https://www.kinglouie.nl/
https://www.aestheticstories.com/
https://vanilia.com/
https://flawedbrand.com/nl
https://www.neinties.com/
https://nighttimeholiday.com/
https://wildthings-collectables.com/
https://www.aceandtate.com/nl-en/
https://www.aceandtate.com/nl-en/
https://unitedwardrobe.com/nl
https://www.vinted.nl/

