All our shells come from Vietnam & The Philippines.
Guaranteed only shells that are allowed due to law.
No illegal harvesting of seashells & no overcroping.
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No illegal harvesting of seashells & no overcroping.

Zeeschelpen
We kennen ze al in Nederland sinds eeuwen en vroeger was vaak de herkomst
onduidelijk maar door goede regelgeving is er veel veranderd met hoe we
omgaan met alles uit de zee en oceaan. Zo zijn de schelpen die we gebruiken
afkomstig uit Vietnam en De Filipijnen, hier worden de schelpen aan het strand
geraapt en let men zeer goed dat de schelpen voldoen aan de strenge regels die
b.v. Cites er aan stelt. Schelpen die niet mogen worden geraapt laat met dan ook
met rust. Behalve het rapen van schelpen komt er veel uit de voedselindustrie.
Na het verwerken van schelpen als voedsel blijft vaak nog een mooi decoratief
product over dat in andere landen zeer gewenst is, dus in plaats van mooie
schelpen te vermalen worden ze netje hergebruikt waarbij de lokale bevolking
hier ook nog eens van profiteert. We kunnen nooit garanderen dat er niet een
verkeerde schelp tussendoor glipt want er zijn van 1 schelp soms wel honderden klassen en onderklassen en zelfs een bioloog kan soms niet vertellen wat
wel en niet mag. Maar neem alstublieft van ons aan dat we doen wat we kunnen
om te zorgen dat zee en oceaan geen schade oplopen, dit is in niemands belang
en graag verkopen we over 25 jaar nog steeds dezelfde fantastische zeeschelpen.

Seashells
We know them in the Netherlands for centuries and often was the origin unclear
but a lot has changed by good regulations about how we deal with everything
from the sea and ocean. For example, the shells that we use come from Vietnam
and the Philippines, here are the shells collected on the beaches and they watch
very well that the shells are picked conform to the strict rules where for example Cites it imposes on. Shells that can not be picked are whatsoever left alone.
Besides the gathering of shells there is a lot comming from the food industry.
After processing shells as food often remains a beautiful decorative item that in
other countries is highly desirable, so instead of grinding beautiful shells they
are reused and the locals here also another benefit. We can never guarantee
that there is not a wrong shell slip through the cracks because there are from
one shell sometimes hundreds of classes and subclasses and even a biologist
sometimes can not tell what is what and is not. But please believe us thatwe do
what we can to ensure that sea and ocean are not damaged, it is in nobody's
interest, and we'd still like to sell the same great seashells in 25 years.
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