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Originele Paas-versieringen en lekkere eitjes!!
Bent u op zoek naar bijzondere
paasversieringen? In onze
Wereldwinkel vindt u allerlei
leuke paas-artikelen zoals fleurige
kippen en kippetjes in allerlei
soorten en maten, van hout,
blik of aardewerk en voor
betaalbare prijzen.
En natuurlijk zijn er volop vrolijke
siereitjes te vinden, zoals de
decoratie eitjes uit India.
De Paas-artikelen zijn gemaakt door
ambachtslieden en kleine bedrijfjes
in landen als Kenia, Mexico, Brazilië
en India. Door deze artikelen te
kopen heeft u niet alleen een
bijzondere paasdecoratie in huis
maar helpt u tegelijkertijd de
producenten om een beter bestaan
op te bouwen.
Paaseitjes om van te smullen!
Tony’s Chocolonely, de bekende
leverancier van fair trade chocola

en cacao, heeft heerlijke paaseitjes
in melk, puur en hazelnoot praliné.
De extra grote eieren zitten
origineel verpakt in een kwarteleidoosje. Bij de verpakking is de
hulp ingeschakeld van de sociale
werkplaats in Den Bosch. Alvast
proeven? Deze eieren liggen al in de
winkel dus u hoeft niet te wachten
tot Pasen! Meer achtergrondinfo op
www.tonychocolonely.com
En voor wie liever kleine eitjes
heeft zijn er de veelkleurige eitjes
van Divine, gespikkelde mini paaseitjes zonder kleur-, smaak- en
conserveringsmiddelen en gemaakt
mét gebruik van fair trade suiker,
cacao en vanille.

Maak kennis met
fair trade chocola
Heeft u met Pasen geen fair trade
paaseitjes gegeten? Wilt u deze
chocola alsnog proeven? Dan bent
u tussen 9 april en 19 mei van
harte welkom. Wij houden dan
een speciale kennismakingsactie:
bij aankoop van 2 repen Tony
Chocolonely’s van 200 gram, krijgen
klanten 1 ‘Tony is fairbezig’ reep
van 200 gram, met de nieuwe
smaak puur/amandel cadeau.

Recycling artikelen uit
Indonesië
Indonesië heeft veel afvalmaterialen die zeer geschikt zijn
om er nieuwe producten van te
maken. Denk hierbij aan oude
kranten en tijdschriften waarvan
bijvoorbeeld fotolijstjes, albums
en decoratieve artikelen gemaakt
worden (zie foto). In het dorpje
Wojo vlakbij Yogyakarta in midden
Java werken een viertal jongeren
binnen het project Wojogroup aan
een wisselende lijn recycling
producten.
Ook gebruikt Wojogroup natuurlijke
afvalmaterialen zoals kokosnoten
en pitten van vruchten voor haar
producten.
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Nieuwe tassen in hippe
voorjaarskleuren

Wereldwinkel weetjes
Wist u dat

Kleine bedrijfjes in Niger, Burkina
Faso en Mali, een van de droogste
en armste gebieden (Sahellanden)
in West Afrika, maken prachtige
tassen van ecoleer.

Lagere prijs Café dÓrigen
Na een lange periode van prijsstijgingen dalen de koffieprijzen op
de wereldmarkten weer. Daardoor
is het grootste deel van onze Café
de Origen in prijs verlaagd. Ook
zijn de prijzen van de 250- en 1000gramverpakking gelijk getrokken.
De prijzen van de Café de OrigenSpecialties blijven ongewijzigd.

Hollands Glorie: oer-Hollandse producten in een
wereldse uitvoering
Zo Hollands als wat, maar
geproduceerd all over the world
met uitheemse materialen en
ingrediënten.

glas van onmiskenbaar Hollands
design. Zoiets, en nog veel meer,
vindt u echt alleen bij de Wereldwinkel!

Zo zijn er de stroopwafels met
rietsuiker uit Paraguay en honing
uit Nicaragua. Chocolademelk met
cacao uit Ghana, serviesgoed en
kaarsen in Delfts blauwe motieven
en andere artikelen in blauw/wit/
rood of op een andere manier
Hollands aandoend. We koken
tegenwoordig oma’s stoofpot in een
tajine en we kruipen bij de kachel
met een Thaise mok of Vietnamees

Openingstijden
ma 13.30–17.30 uur,
di t/m vrij 9.30–17.30 uur
zaterdag 9.30-17.00 uur

Fotografie: Nanda Kroon, Tony’s Chocolonely

Het leer wordt op een natuurlijke
manier gelooid in zaden van de
acacia of tamarinde. En de tassen
worden gemaakt volgens de
criteria die gelden voor fair trade
producten. Verantwoord voor mens
en milieu dus. In onze Wereldwinkel
vindt u de nieuwste modellen van
deze unieke tassen in allerlei
kleuren en verschillende modellen.

...
bezitters van een CJP (Cultureel
Jongeren Paspoort) 10% korting
krijgen op het assortiment van de
Wereldwinkels (food, boeken en
CD's uitgezonderd);
...
eind april de nieuwe voorjaarsfolder in de brievenbus valt? Met
verrassende tuinartikelen en
wereldse moederdag-tips!
...
u bij aankoop van een willekeurig
artikel in de Wereldwinkel een
15%-kortingskaart krijgt voor een
high tea bij onze buren: High Tea
& Co in de Rogstraat in Grave.

