Wereldwinkel Hoorn

Tel:

0229 213025

Kruisstraat 20
1621 EJ Hoorn
Openingstijden:
Ma 13:00-17:00 uur
Di-za 10:00-17:00 uur
Geen koopavond.

Bank: NL07 RABO 329 7737 39
KvK: 36044658
BTW: 8024.59.468.B.01.3300
wereldwinkel.hoorn@planet.nl
www.wereldwinkelhoorn.nl

WERELDWINKELNIEUWS SEPTEMBER 2015
NIEUW IN DE WINKEL: PAPIEREN WOONACCESSOIRES
Wereldwinkel Hoorn heeft diverse papieren artikelen van producent Wojogroep
uit Yogyakarta in Indonesië. Deze worden geïmporteerd door Wisnu. Oude
kranten en tijdschriften zijn het basismateriaal. Dit wordt vervolgens gerold of
anderszins gevormd. Eveneens hergebruikt karton vormt de ondergrond
waarop de rolletjes papier bevestigd worden. Zo worden er verschillende
producten gemaakt, bijvoorbeeld wandspiegels, fotolijstjes en wanddecoraties,
zoals figuren van katten en vlinders.
Het doel van het project is om onder fair trade-condities exportwaardige
artikelen te produceren en door te groeien. Samen met Wisnu worden
regelmatig nieuwe producten ontworpen. Zoals een collectie aardewerk vazen
ingelegd met kleurige stukjes gedraaid papier. Het papier is bewerkt met een
speciale coating zodat het stevig en vochtwerend is. Bovendien zijn de vazen
waterproof gefabriceerd en dus geschikt als bloemenvaas.

ARTIKEL UITGELICHT: SCHOOLARTIKELEN

Wereldwinkel Hoorn heeft diverse schoolartikelen, zoals etuis, schriften en
pennen. Sinds jaar en dag heeft Wereldwinkel Hoorn ook papierwaren van
Floris in huis. Floris maakt ruim 30 jaar naast wenskaarten en cadeauartikelen
ook schrijfwaren met een boodschap. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Zij
produceert namelijk deze artikelen met volledig respect én concrete aandacht
voor mens, milieu en maatschappij.
Floris maakt gebruik van gerecycled papier en geheel plantaardige inkt,
waardoor het ook geschikt is voor laserprinters en kopieerapparaten. Floris'
ontwerpen zijn handgeschilderd of getekend, gemaakt door kunstenaars uit
Nederland, Kenia, India, Guinee, Malawi, Afrika en Mexico. De producten
worden verpakt door mensen met een beperking en 10 % van de winst gaat
naar naar een goed doel, namelijk gezondheidszorg in India.
NIEUW VAN TONY CHOCOLONELY: KOKOS-PECAN PURE CHOCOLADE!
NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN SEPTEMBER
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).
Kijk voor de aanbiedingen van september 2015 op de Scoupywebsite!

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.
Bent u enthousiast geworden, neem dan contact op met Wereldwinkel Hoorn
via telefoonnummer 0229 213025 of e-mailadres
wereldwinkel.hoorn@planet.nl
RECEPT: KRUIDIGE ANANASSTOOF MET NOEDELS
Ingrediënten:
1 el plantaardige olie; 2 knoflooktenen, geperst, 1 tl kurkuma; 5 stengels
citroengras; snuf chilivlokken; 2 kruidnagels; 1 kaneelstokje; 2 steranijs; 200 g
(diepvries) doperwtjes; 1 blik ananasschijven op sap *); 100 ml kokosmelk *);
250 g noedels *)
*) Verkrijgbaar in Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Giet het sap van de ananas in een bakje. Snij de ananasschijven in stukjes.
Fruit knoflook en kurkuma kort. Voeg ananasstukjes en – sap toe, laat 15
minuten pruttelen. Voeg de laatste 4 minuten de doperwten en de kokosmelk
erbij. Kook de noedels. Serveer bij de ananasstoof.

CITAAT VAN DE MAAND
Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen,
en verpakken in de goede gedachten der herinnering.
Wereldwinkel Hoorn wordt gesponsord door:

