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WERELDWINKELNIEUWS JUNI 2015
NIEUW IN DE WINKEL: CADEAUS VOOR VADERDAG

21 juni is het weer Vaderdag. Misschien denkt u dat er niets te verkrijgen
is voor mannen: 'al die versierselen in de Wereldwinkel zijn niets voor
mijn man of vader'. Echter, ook voor mannen is Wereldwinkel Hoorn een
leuke winkel. Voor de speelse man zijn er spelletjes zoals schaken,
dammen en kaarten/dobbelen te vinden. Voor de man die graag muziek
maakt: er staat een prachtig windorgel in de winkel. Ook zijn er djembés,
fluiten en andere muziekinstrumenten te vinden. De spirituele man kan
terecht bij onze Boeddhabeelden, klankschalen, wierook en onze
fascinerende maskers. Voor de man die van luieren houdt hebben we
hangmatten. Kortom, kom eens in de winkel en verras uw man of vader
voor Vaderdag met iets leuks uit de Wereldwinkel!

ARTIKEL UITGELICHT: PLASTIC TASJE STRAKS VERBODEN

Per 1-1-2016 mogen geen gratis plastic tasjes aangeboden worden bij
aankopen. Elke Nederlander gebruikt 260 plastic tasjes per jaar, die
gemiddeld na 15 minuten worden weggegooid. 8 miljard plastic tasjes
belanden in de natuur. Door het plastic sterven elk jaar vele dieren door
verhongering, verstikking of verstrikking. Plastic is niet afbreekbaar, en
vormt in oceanen plastic soep. Dat zijn enorme velden microscopisch
plastic in het centrum van draaikolken in oceanen. Door vis en
zeegroenten te eten krijgen wij dit plastic weer binnen.
U kunt zelf wat doen om plastic zwerfafval te verminderen door uw eigen
boodschappentas mee te nemen. Heeft u geen tas bij u? Bij
Wereldwinkel Hoorn vindt u nu al een stijlvolle biologisch afbreekbare
plastic tas tegen een kleine vergoeding. Of neem een katoenen tas mee
met ons logo erop. Verder vindt u in onze winkel diverse mooie stevige
boodschappentassen en – manden. Zo helpt u het milieu een handje en
Hoorn vrij van zwerfvuil van plastic zakjes.
NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN JUNI
Wereldwinkel Hoorn doet 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 juni 2015
Bij besteding van € 25,00 kunstnijverheid € 5,00 korting
Koffie voor fijnproevers van € 3,65 voor € 2,50
Divine chocolade 20% korting
Kijk op de Scoupy-website voor de looptijd!
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: OOSTERSE GROENTEN MET TOFU EN BASMATIRIJST
Ingrediënten:
300 g basmatirijst*); 2 tenen knoflook; 200 g tofu, in blokjes; 1
komkommer; 125 g taugé, 2 grote winterpenen; 4 eieren; 1 fles zoete
chilisaus *); 1 el sojasaus; 2 tl sesamolie; wokolie.
*) Verkrijgbaar bij Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Kook de rijst.
Marineer de tofublokjes met knoflook, sesamolie en sojasaus en laat een
uur staan.
Verwijder de zaadlijst uit de komkommer. Snijd de winterpeen en de
komkommer in dunne reepjes. Bak de tofu in de wokolie, en roerbak
achtereenvolgens de winterpeen 4 minuten, daarna de komkommer 2

minuten en de taugé 1 minuut. Bak in een andere pan de eieren. Serveer
met chilisaus.

CITAAT VAN DE MAAND
Geen mooiere erfenis dan het kind te zijn van een voortreffelijke vader.
(naar Euripides)
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
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