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‘Hanenservies’ op de ontbijttafel

De lente zit in de lucht, de dagen
worden langer en de zon laat zich
steeds vaker zien. Ook in de
wereldwinkel heerst al een
voorzichtig lente sfeertje met
fleurige artikelen in vrolijke
kleuren. Zoals serviesgoed en
schalen, servetten, vaasjes,
kommen en krukjes. Allerlei uni
kleuren, in combinatie met
naturel hout levert een fris en
vrolijk aangekleed beeld op. Zo
haal je in een handomdraai de
lente in huis.

Tony Chocolony
paaseieren!
Natuurlijk liggen ook de heerlijke
paaseitjes van Tony’s Chocolonely,
de bekende leverancier van fair
trade chocola en cacao, weer in de
winkel in melk, puur en hazelnoot
praliné. De extra grote eieren
zitten origineel verpakt in een
grappig kwarteleidoosje.

Wilt u de ontbijttafel in paasstijl? Dat kan uitstekend met
het zogenaamde hanenservies
(zie foto).
Dit bijzondere serviesgoed wordt
gemaakt door een kleine keramiekproducent in Thailand. Het
bedrijfje is gevestigd in de
zogeheten Potteryvillage, een klein
dorpje waarin bijna iedereen moet
bestaan van het bakken van
keramiek. Het bedrijfje bestaat
nu 170 jaar en is steeds van
vader op zoon gegaan. Er werken
7 personeelsleden, 5 mannen en
2 vrouwen. Thuiswerkers in het

dorp schilderen de producten en
bakken ze af. Het serviesgoed is
geschikt voor de vaatwasser en
de magnetron.

Extra korting op
koopavond
Vanaf maart is de Wereldwinkel op
vrijdagavond geopend tot 20.00 uur.
Om deze koopavond voor u aantrekkelijker te maken bieden we
de hele maand maart op vrijdag
tussen 18.00 en 20.00 uur 10 %
korting op alle artikelen (behalve
food producten, boeken en cd’s).

Nieuwsbrief Wereldwinkel Grave

Vrolijk Paasfeest

Wereldwinkel weetjes

Bent u op zoek naar bijzondere
paasversieringen? In de
Wereldwinkel Grave vindt u allerlei
leuke paasartikelen zoals fleurige
hanen en kippetjes in allerlei
soorten en maten, van hout, blik of
aardewerk en voor betaalbare
prijzen. En natuurlijk zijn er ook
weer de fairtrade paaseitjes.

Wist u dat

Beelden van monniken
Naast de bekende Boeddha’s
hebben we nu ook beelden van
monniken in de winkel. Het zijn
heel levensechte beelden die van
kunsthars worden gemaakt.
De gezichts- en lichaamsdetails
worden nauwkeurig met de hand
aangebracht. Ook worden de
beelden handmatig ingeschilderd
en aangekleed. De kleding van de
monniken wordt precies gemaakt
zoals in het klooster van de monnik
gebruikelijk is. Echt monnikenwerk dus. Aan de beelden worden
positieve invloeden toegekend.

Vacatures: vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
voor de volgende functies:
Een winkelmedewerker, die 4 uur
per week op een vast dagdeel in
de winkel wil staan (uiteraard
na een ruime inwerktijd en het
volgen van de cursus ‘werken
in de wereldwinkel’);
Een PR-medewerker die het
PR-team wil versterken; bij

voorkeur iemand die thuis is in de
digitale wereld en social media en
die het leuk vindt om de website
verder te ontwikkelen.
Draag je de Wereldwinkel en de
Fairtrade gedachte een warm hart
toe en wil je je steentje bijdragen?
Neem dan contact op met Jenneke
van Dongen, winkelcoördinator,
telefoon (0486) 47 14 13.

...
uit onderzoek blijkt, dat fairtrade
de inkomens in plattelandsgebieden verbetert en bijdraagt
aan bestrijding van armoede?
...
dat er nu ook kleine reisboeddha’s
verkrijgbaar zijn in de wereldwinkel? Deze handbewerkte
boeddha’s kunt u makkelijk
meenemen als u op stap gaat.
...
vrijdagavond koopavond is? De
winkel is dan open tot 20.00 uur.

Eitjes van Divine
Van Divine hebben we weer de
veelkleurige gespikkelde paaseitjes.
Deze eitjes bevatten geen kleur-,
geur- en smaakstoffen. Het bedrijf
Divine Chocolate is opgericht door
een coöperatie van cacaoboeren
en partners uit Ghana, die fairtrade
chocolade verkoopt.
De boeren zijn
voor 45% eigenaar
van Divine. Dit
is uniek in de
wereld! Het
mooie is dat de
boeren naast
de fairtrade
minimumprijs
en een bonus
ook mee delen
in de winst.

Openingstijden
ma 13.30 –17.30 uur,
di t/m do 9.30 –17.30 uur
vrij 9.30 – 20 uur en za 9.30 - 17 uur

Foto’s: Nanda Kroon, Tony’s Chocolonely, Divine
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