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WERELDWINKELNIEUWS OKTOBER 2015
NIEUW IN DE WINKEL: AARDEWERK SCHALEN UIT TUNESIË

De collectie Tunesisch aardewerk in Wereldwinkel Hoorn is weer uitgebreid!
Handgemaakte kommetjes, tapasschalen, bakjes, fruitschalen, dekschalen,
bekers, kannen, noem maar op. In allerlei vormen, afmetingen, kleuren en
dessins.
In een familiebedrijf in Nabeul werken twintig mensen aan de productie van dit
prachtige aardewerk. Pottenbakken is een traditioneel ambacht, waarvan de
kennis binnen de familie van generatie op generatie wordt doorgegeven. De
hele familie werkt eraan mee. De werkplaatsen zijn dus ook in en bij
woonvertrekken. De pottenbakkers ontwikkelen steeds nieuwe vormen en
decoratiemotieven, geïnspireerd op de traditionele patronen, daarbij geholpen
door Westerse vormgevers.
Importeur Twinning Company zorgt ervoor dat hier geen kinderarbeid aan te
pas komt en de makers vooraf een eerlijke prijs voor hun product hebben
ontvangen.

ARTIKEL UITGELICHT: GERECYCLED GLASWERK UIT VIETNAM

Wereldwinkel Hoorn verkoopt fraai gerecycled glaswerk uit Vietnam,
geïmporteerd door De Evenaar. Het ingezamelde glas is afkomstig van onder
meer frisdrankflesjes en inktpotjes. Dit geeft het met de mond geblazen glas
een robuust uiterlijk en een bijzondere blauwe, bruine of groene tint.
Een lokale fabriek recyclet het glas en maakt er o.a. bruikbare frisdrankglazen
en wijnglazen van. Door het glaswerk af te nemen bij deze fabriek, helpt De
Evenaar de Vietnamese producent aan een afzetmarkt. Het verhaal op de
verpakking vertelt waar en hoe het product gemaakt is. In het glas zit
bovendien een persoonlijke boodschap van de maker uit Vietnam. Door dit
product te kopen, ontvangen de makers een eerlijk loon en komen de
opbrengsten ten goede aan zowel hun woon- als leefgemeenschap.
KERSTPAKKETTEN
Nu al nadenken over kerstpakketten? Jawel, Wereldwinkel Hoorn is hier in
oktober al mee bezig. Immers, wij moeten uw bestelling ook weer bestellen bij
onze importeurs. Kerstpakketten kunnen klein zijn of groot, voor een bedrijf of
voor uw familie. Voor uw werknemers of voor uw lieve buurvrouw, bij
Wereldwinkel Hoorn kan het allemaal. U bent welkom om een vrijblijvend
gesprek te hebben of wij wat voor u kunnen betekenen voor een cadeau met
een betekenis. U steunt immers met uw aankoop van kerstpakketten
ondernemers in de ontwikkelingslanden.
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: RODE CURRY MAALTIJDSOEP
Ingrediënten:
1 el plantaardige olie; 800 ml groentebouillon; 2 blikken kikkererwten; 2 zoete
puntpaprika’s; 300 g jonge bladspinazie; 1 limoen, in partjes; En van Fair
Trade Original: 1/2 tot 1 pakje Rode Curry Kruidenpasta en 1 blik Kokosmelk *)
*) Verkrijgbaar in Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Verhit de olie in een soeppan en voeg de rode curry kruidenpasta naar wens
toe. Fruit tot de geuren goed vrijkomen. Giet de hete bouillon in de pan en
voeg de kokosmelk toe. Laat de kikkererwten uitlekken. Snijd de paprika’s in
ringen en verwijder eventuele zaadjes. Voeg de paprika en de kikkererwten
toe aan de soep en laat ze ca. 5-8 minuten koken tot de paprika beetgaar is.
Was de spinazie en laat deze uitlekken. Verdeel de spinazie over 4 royale
soepkommen en giet er de soep overheen. Knijp eventueel een partje limoen
uit boven de soep.
CITAAT VAN DE MAAND
Verheug u, drink een glas, beschouw het heden als uw eigendom, het
overige behoort aan het lot.
(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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