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WERELDWINKELNIEUWS JULI 2015
NIEUW IN DE WINKEL: RUBBEREN BLOEMPOTTEN

Het buitenleven kan beginnen! Met deze chique gerecyclede
bloempotten steelt u de show. Bovenstaande bloempotten, met de tekst
'One generation plants the trees, another gets the shade, worden door
Kinta geïmporteerd. Oude binnenbanden van auto's worden omgetoverd
in Manilla, Filippijnen tot sfeervolle bloempotten.

De onderste bloempot word door Fair Trade Original geïmporteerd. In
Delhi, India komt er iedere dag 6000 ton afval op straat terecht.
Ongeveer 150.000 mensen verdienen geld met het verzamelen van dit
afval. Het bedrijf Conserve gebruikt binnenbanden van auto's, plastic
zakken en oude spijkerbroeken als grondstof voor het maken van mode
accessoires. In de wijk Delhi waar het afval wordt verzameld, startte
Conserve een schooltje zodat de kinderen kunnen leren voor een betere
toekomst.
Door aankoop van deze bloempotten helpt u niet alleen het milieu, maar
steunt u ook mensen in India en de Filippijnen op weg naar een betere
levensstandaard!
ARTIKEL UITGELICHT: SALADESCHALEN EN -BESTEK

Van importeur Kinta heeft Wereldwinkel Hoorn onder andere
saladeschalen en -bestek gemaakt van het warm gekleurde acaciahout.
De acaciaboom is een niet-inheemse hardhoutsoort. In 1898 zijn tijdens
de Amerikaanse overname alle straten beplant met acaciabomen. Op de
dag van vandaag bepalen zij het straatbeeld.
Acaciahout is duurzaam: de bomen groeien snel (in 16 jaar) en voor
iedere gerooide boom wordt een nieuwe geplant. Het kappen,
verhandelen en verwerken van de acaciabomen wordt gecontroleerd
door de overheid middels certificering.
Kinta werkt bij de ontwikkeling van nieuwe acaciaproducten al jaren
intensief samen met kleinschalige familiebedrijven in de Filippijnen. Het
zijn goed georganiseerde bedrijven, met ervaren medewerkers. Ze

streven naar een gezonde, creatieve en plezierige werkomgeving voor
haar werknemers. Tegen een goede eerlijke beloning.
Fatsoenlijke huisvesting is in de Filippijnen lang niet voor iedereen
weggelegd. Een eigen woning blijft voor veel Filippino's onbereikbaar,
ook voor degenen die een reguliere baan hebben. Kinta investeerde een
deel van de opbrengst in huisvesting en woon-werkverkeer voor zeventig
werknemers van een houtbewerkingsatelier.

NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN JULI
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 juli 2015
Beeld 'Samendragen' (de Evenaar) van € 16.50 voor € 12.50
Glaswerk

20% korting

Theetasjes

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: BBQ-GERECHT
Ingrediënten:
8 el olijfolie, 3 el honing, 2 tenen knoflook, 2 el verse tijm, 250 g
kastanjechampignons grof gesneden, 1 rode paprika grof gesneden, 1
courgette grof gesneden, 1 rode ui grof gesneden, sateprikkers.
Bereiding:
Meng olijfolie, honing van Maya*), knoflook en tijm. Rijg de groenten aan
een spiesje. Haal de spiesjes door de marinade en leg op de barbecue
tot ze gaar zijn.
*) Verkrijgbaar in Wereldwinkel Hoorn
CITAAT VAN DE MAAND
Nooit heeft een winter, hoe streng hij ook mag geweest zijn,
belet dat de rozen in de zomer bloeien.
(René de Masny)

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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