
Kinderen ontdekken de wereld thuis met Unbox The World

Lezen, knutselen, leren en eten. Vanaf vandaag ontdekken kinderen met Unbox The World spelenderwijs 
de wereld thuis! Unbox The World is het eerste Nederlandse bedrijf waarmee kinderen van 4 tot en met 
10 jaar op basis van abonnementsvorm de wereld ontdekken. Iedere twee maanden ontvangen kids een 
nieuwe themabox thuis waarin ze alles terugvinden over de cultuur, tradities, en leuke feitjes over een 
bepaald land. Hiermee hopen we kinderen te inspireren de wereld te ontdekken, maar vooral de mooie en 
verschillende culturen die erbij horen.

Foto 1: Kind dat speelt/leert met Unbox The World

Ontdek de magische wereld van Marokko
Om de maand een nieuw land, het hele jaar door. Met de eerste box reizen we af naar een Arabisch land: 
Marokko. De keuze voor het eerste themaland was niet moeilijk: er wonen ruim 400.000 mensen in 
Nederland met een Marokkaanse achtergrond. Daarom leek het ons een goed idee om kinderen met de 
Marokkaanse cultuur kennis te laten maken.

Wat vinden kinderen terug in de eerste box?
Een kinderboek: ‘De wereld rond met Tommy’
2 recepten om de Marokkaanse keuken te proeven
Een persoonlijke ansichtkaart
Een lekker tussendoortje 
Een knutselactiviteit
Een reislogboekje

Foto 2: Inhoud box

Elke box bevat onze eigen kinderboek over het land, snacks, een recept, souvenir, knutselpakket, leuke 
feitjes over het land op een ansichtkaart en een sticker als paspoort stempel voor in hun Unbox The 
World paspoort. 

Ontmoet Tommy!
In het zelf geschreven kinderboek wordt de lezer meegenomen met Tommy, die op reis gaat en 
spannende avonturen beleeft. In het boek komen de rest van de producten uit de box op verhalende wijs 
naar voren. Het boekje vormt de kern van de box, waarmee de rest van de producten uit de box worden 
geïntroduceerd. 

Hoe de reis begon
Foto 3: Oprichters

Donald, Sergio, Hidde en Judith zijn de personen achter Unbox The World. Deze vier jonge ondernemers 
zijn Unbox The World gestart met een missie: om kinderen de wereld, maar vooral de mooie en 
verschillende culturen die erbij horen te laten ontdekken. Alle vier de ondernemers zijn opgegroeid in een 
multiculturele omgeving.

“Uit eigen ervaring, weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen van jongs af aan kennismaken met 
andere culturen. Met een eigen Aziatische achtergrond had ik het leuk gevonden als hier vroeger 
meer aandacht voor was. Wij geloven dat ieder kind kennis moet kunnen maken met wat de wereld en 
zijn culturen te bieden heeft, zodat het kind meer begrip krijgt voor andere kinderen van multiculturele 
achtergronden. Hierdoor zijn wij op dit idee gekomen.”

Judith van Fraeijnhove - Mede-oprichter Unbox The World
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