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WERELDWINKELNIEUWS MAART 2015
NIEUW IN DE WINKEL:

Het is weer bijna lente. Veel
mensen krijgen dan zin om hun
woning weer op te fleuren of aan
de voorjaarsschoonmaak te
beginnen. Door deze vrolijke
sierkussens van de importeurs
Only Natural en Eco Collection
voorziet u uw bank weer van
nieuwe accenten. De sierkussens
zijn handgemaakt door
ambachtslieden uit India. De
kussens van Eco Collection zijn
bovendien gedeeltelijk gemaakt
van gerecycled katoen en elke
variant is genoemd naar een stad
in India.

ARTIKEL UITGELICHT: WASMANDEN

Wereldwinkel Hoorn heeft net nieuwe wasmanden binnen via Importeur
Teranga, onder andere uit Senegal. Het familiebedrijf van Adama Diop uit het
dorpje Mekhe village maakt veel verschillende vormen mandwerk, variërend
van diverse maten wasmanden, diepe en platte schalen, mandjes met deksel
(rond en ovaal), diverse maten potjes met deksel en prullenmanden. De
manden worden al generaties lang gemaakt en het is een echte
familiebusiness. Zo heeft Adama het vak geleerd van haar moeder. Dochters
en schoondochters werken in het bedrijf. De dochters zijn allemaal naar de
dorpsschool gegaan. De man van Adama is landbouwer.
De manden worden gemaakt van gedroogde rietstengels uit de omgeving. De
rietstengels worden omwikkeld met gekleurd afvalplastic en worden zo aan
elkaar vastgenaaid. Hierdoor ontstaan mooie kleurpatronen.
Over een grote mand doet Adama ongeveer een week. Ze kan totaal ongeveer
50 manden maken per opdracht. Ze heeft dan hulp van zo’n 15 familieleden. Is
de opdracht nog groter dan schakelt ze andere families in. Eens per week is er
een grote markt in het nabijgelegen grotere dorp Ngaye. Als ze geen opdracht
heeft verkoopt ze hier haar mandwerk aan kooplieden die de producten in
bijvoorbeeld Dakar gaan verkopen. Alle manden worden op het dak van de
bus vastgemaakt en zo worden ze vervoerd naar Dakar.
Importeur Teranga bevordert de werkgelegenheid en daarmee het welzijn
onder kansarme producenten. Teranga helpt deze producent en zijn
werknemers door de producten voor een eerlijke prijs in te kopen, zodat de
producent en werknemers hun familie goed kunnen onderhouden en hun
kinderen naar school kunnen sturen.

PAASARTIKELEN
5 en 6 April is het alweer Pasen. Wereldwinkel Hoorn heeft nu al diverse
artikelen die met Pasen te maken hebben binnen, zoals gekleurde eieren,
draadmandjes in de vorm van een kip en natuurlijk extra grote
chocoladepaaseitjes van Tony Chocolonely.
NOVIB-KALENDER NU 30% KORTING!
NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN FEBRUARI
Wereldwinkel Hoorn doet sinds kort mee met Scoupy. Via www.scoupy.nl kunt
u veel geld besparen. Scoupy staat voor gratis te gebruiken digitale kortingsbonnen. Scoupy-kortingen zijn te vinden op de website, op Facebook of op uw
smartphone middels een app. Zoek een korting uit achter uw computer, voeg
´m toe als favoriet en wanneer u in de winkel staat, heeft u de coupon gelijk bij
de hand op uw telefoon! Of wandel door de winkelstraat en zoek middels de
app op uw telefoon naar de dichtstbijzijnde aanbiedingen. Ook kunt u de coupon printen op de website (voor niet-smartphonegebruikers).
De aanbiedingen van maart
1-3-15 t/m 15-3-15
15-3-15 t/m 5-4-15

20 % korting op de Giraffen
20% korting op paasartikelen

1-3-15 t/m 5-4-15
1-3-15 t/m 5-4-15

20 % korting op Dromenvangers
20% korting op Divine chocolade

AGENDA
8 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart

Internationale Vrouwendag
Wereld Poëziedag
Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie
Wereldwaterdag
Wereldvoedselorganisatie
Wereldtuberculosedag

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Kunt u tenminste 4 uur per week vrijmaken voor de Wereldwinkel? Bent u
vriendelijk en collegiaal, vindt u het leuk om met anderen een winkel draaiende
te houden, en hebt u hart voor producten uit ontwikkelingslanden? U bent
welkom om onze mooie winkel te bekijken!
Wij bieden: een inwerkperiode, waarna u zelfstandig werkt; een gezellige
werkomgeving; mogelijkheid om in één van onze werkgroepen mee te draaien,
zoals Inkoop, P.R., Boekhouding, Bestuur, Marktgroep, Personeelsgroep.

In het bijzonder zoeken wij een Websitebeheerder voor ca. 1-2 uur in de
week. Deze zal samenwerken met de huidige websitebeheerder. Het gaat
voornamelijk om het fotograferen van producten uit de winkel en
beeldbewerking daarvan. Verder wordt de website gemaakt in HTML, dus
kennis hiervan is gewenst.
Bent u enthousiast geworden, neem dan contact op met Wereldwinkel Hoorn
via telefoonnummer 0229 213025 of e-mailadres
wereldwinkel.hoorn@planet.nl
RECEPT voor een heerlijk en gezond ontbijt:
Ingrediënten:
75 g quinoa*), gekookt ; 100 g hüttenkäse; 1 tl kaneel; 1 banaan; 1 el vloeibare
honing in knijpfles*); 1 el lijnzaad; fruit
*) Te koop in Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Kook de quinoa. Meng in een kom de cottage cheese met kaneel, honing en
lijnzaad.- Als de quinoa gaar is voeg je deze bij het cottage cheese mengsel.
Voeg fruit toe en daar bovenop nog wat kaneel en honing. Smullen maar!

CITAAT VAN DE MAAND
De schoonste dagen van de lente zijn die welke wij er zelf aan toevoegen.
(Jan Vercammen)
U kunt deze nieuwsbrief maandelijks ontvangen door uw naam en e-mailadres
achter te laten in de winkel of een e-mail te sturen naar

wereldwinkel.hoorn@planet.nl
o.v.v. aanmelding nieuwsbrief
Wereldwinkel Hoorn wordt gesponsord door:

