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Wereldwinkel ruimt op
Van maandag 21 januari tot en
met zaterdag 2 februari gaat een
groot aantal artikelen met aantrekkelijke kortingen de deur uit.
Niet alleen woonaccessoires maar
ook sieraden, tassen, beeldjes,
schalen en muziekinstrumentjes
worden afgeprijsd met 20 tot
maximaal 50% korting. Zo maken
we plaats voor nieuwe artikelen uit
ontwikkelingslanden en bieden we
de makers, die vaak thuis of in een
klein atelier prachtige producten
maken, de kans op een beter leven.

Valentijnsdag: Vandaag is Rood
Op 14 februari is het Valentijnsdag.
Een dag om op een originele manier
uw geliefde te laten zien hoeveel
je van hem of haar houdt. En het
perfecte moment om aan die grote
vlam uw liefde (anoniem) te verklaren of een speciale vriend of
vriendin op een bijzondere manier

Wisseling van de wacht
Vanaf 1 januari is er een wisseling
in het bestuur van de Wereldwinkel. Jenneke van Dongen geeft
na ruim 10 jaar het voorzittersstokje door aan Gabor van der
Straten, die sinds enkele jaren in
Grave woont. Jenneke gaat vanaf

te tonen hoeveel de vriendschap
je echt waard is. Zoekt u een hartverwarmend cadeautje? In onze
winkel vindt u niet alleen originele
cadeautjes maar ook allerlei
‘symbolen van geluk’ uit andere
culturen zoals gelukspoppetjes,
olifantjes en beschermengelen.

Donderdag 17 januari
winkel gesloten
1 januari als coördinator de winkel
runnen. Gabor richt zich vooral
op de beleidsmatige kant van de
Stichting Wereldwinkel Grave. De
vrijwilligers van de Wereldwinkel
zijn blij dat ze in Gabor een nieuwe
voorzitter hebben gevonden.

Eén dag per jaar organiseert de
Wereldwinkel Grave een uitstapje
voor alle vrijwilligers. Dit jaar
gebeurt dat op donderdag 17
januari. Daarom is op die dag de
winkel de hele dag gesloten.
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Milieuvriendelijke kaarsen van palmolie

landbouw (rijst, suikerriet) of ver
weg in de grote stad).
Met de aankoop van een fairtrade
kaars ondersteunt u de eerlijke
handel. Voor ambachtslieden en
producenten met een goed sociaal
beleid wordt zo een afzetmarkt
gecreëerd en ontvangen zij een
eerlijke prijs voor hun producten.

Bijzondere sieraden uit Filippijnen en Indonesië
In onze winkel vindt u een
uitgebreide collectie sieraden van
allerlei soorten materialen als
hout, steen, ivoor, glas, keramiek,
messing en zilver.

Minder bekend zijn de halskettingen
en armbanden van capiz, materiaal
dat bestaat uit bewerkte schelpen
van de pareloester, die in grote
getalen voorkomen in de zee rond
de Filippijnen en Indonesië. Handwerkslieden bewerken de schelpen
en kleuren ze in; vervolgens worden
er originele sieraden van gemaakt.
Behalve voor sieraden wordt capiz
ook gebruikt voor artikelen zoals
mobiles, schalen, windlichten,
kerstartikelen en waxinelichthouders.

Het op maat maken van de kaarsen

Wereldwinkel weetjes
Wist u dat
...
de fair trade wijnen die de
Wereldwinkel verkoopt, een hoge
waardering krijgen in de Grote
Hamersma-wijnengids 2013?
...
we de duurzame Dopper drinkfles
verkopen voor € 11,95?
...
u bij ons ook cadeaubonnen kunt
kopen? Ze zijn er al vanaf € 5, zijn
onbeperkt geldig en inwisselbaar bij
alle Wereldwinkels in Nederland.
...
u bij Wereldwinkel Grave een eigen
klantenkaart krijgt? En dat u bij
besteding van € 250 een kortingskaart van € 5 krijgt?
...
vrijdagavond koopavond is? De
winkel is dan open tot 21 uur.

Openingstijden
ma 13.30 –17.30 uur,
di t/m do 9.30 –17.30 uur
vrij 9.30 – 21 uur en za 9.30 - 17 uur
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Nieuw in onze winkel zijn de
kaarsen van palmolie. Er zijn
stomp- en dinerkaarsen, in de
kleuren wit, grijs, mint en beige.
Palmolie is een prima grondstof
voor kaarsen. De kaarsen branden
mooi en stabiel op, zonder resten,
walmen of roeten en branden
gemiddeld twee keer zo lang als
paraffine kaarsen.
De kaarsen worden handgemaakt
door Wax Industry in Indonesië.
Door het gebruik van gecertificeerde palmolie en duurzame
verpakkingsmaterialen zijn deze
kaarsen milieuvriendelijk. De 90
werknemers van het bedrijf, waarvan 85% vrouwen zijn omdat er voor
hen weinig werk is in de omgeving,
werken onder fairtrade omstandigheden. (De mannen werken in de

