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WERELDWINKELNIEUWS NOVEMBER 2015
NIEUW IN DE WINKEL: WIEROOK UIT INDIA

Sinds kort heeft Wereldwinkel Hoorn wierook van Gaia's Incense van
importeur AlchemiA. De wieroken van Gaia's Incense zijn handgemaakt,
natuurlijk en Fair Trade geproduceerd.
Natuurlijk
De basis van Gaia’s incense zijn natuurlijke houtpoeders en geen houtskoolpoeder wat bij veel wieroken wel het geval is. De ingrediënten zijn volgens de
strenge standaards van de de International Fragrance Association gemaakt.
Tevens zijn de wieroken gecontroleerd op de afwezigheid van de schadelijke
stoffen benzeen en tolueen.
Handgemaakt
Het totale productieproces van de wieroken is een handmatig proces. Echter,
de producent is overgestapt op machinale hulpmiddelen bij het rollen van
wierook. Dit zijn kleine machines ter grootte van een naaimachine die met de
hand bediend en gevuld worden. Uit onderzoek van een Indiase vakbond voor

vrouwen blijkt dat het ongezond is om de hele dag met de hand wierook te
rollen, omdat dit ernstige klachten aan de wervelkolom en artrose geeft.
Fair trade
16 Vrouwen uit achterstandswijken bij de Zuid-Indiase stad Puducherry
werken in een kleinschalige productieruimte. Er is een nauw
samenwerkingsverband met een stichting die tot doel heeft om vrouwen uit
achterstandswijken aan werk te helpen en een goede educatie aan hun
kinderen te geven. De vrouwen worden geholpen op de volgende gebieden:
training; verstrekken van micro-kredieten; familiehulp; opvang en scholing voor
kinderen.
AlchemiA financiert de productie altijd voor, dus er is een 100% vooruitbetaling
op het moment dat zij een bestelling in India plaatst.
Assortiment Wereldwinkel Hoorn van AlchemiA
Wereldwinkel Hoorn heeft verschillende soorten wierook van AlchemiA, zoals
Flower breeze, Jasmin Flower, Himalaya Forest, Patchouli, Sandalwood,
Sunshine Valley en Wild Lavender. Tevens verkrijgbaar is geurpoeder voor de
stofzuiger in de varianten Lavender en Cedar.

ARTIKEL UITGELICHT: SJAALS UIT NEPAL

Wereldwinkel Hoorn heeft sjaals via importeur Madat Nepal van verschillende
materialen, onder andere van pashminawol, katoen, viscose, bamboe en zijde.
Eerlijk loon
De sjaals worden gemaakt in de textielwerkplaats van Rajesh Shrestha in
Kathmandu, Nepal. Zijn werkplaats, met 50 mannen en vrouwen, is nu

uitgegroeid tot een bedrijf dat aan vele landen levert.
De sjaals worden voor 90% gemaakt in de textielwerkplaats van Rajesh
Shrestha in Kathmandu en voor 10% in de werkplaats van Chandra Handicraft
in Bhaktapur.
Naast handweefgetouwen maakt Rajesh ook gebruik van elektrische
weefgetouwen. De mogelijkheden worden daarmee uitgebreid op het gebied
van patronen die in de sjaals ingeweven worden. Achter elk elektrisch
weefgetouw staat één persoon die het bedient, waardoor deze producten ook
onder handwerk vallen.
De werknemers zijn gegarandeerd van een eerlijk loon en er zijn allerlei
secundaire arbeidsvoorwaarden voor hen.
Verschillende stoffen
Pashmina-omslagdoeken worden geweven van wol afkomstig van de
langharige berggeit uit het Himalaya-gebergte. Tegenwoordig wordt deze
pashminawol uit Mongolië geïmporteerd. Er zijn verschillende kwaliteiten
pashminawol op de markt die de prijs bepalen. Madat Nepal importeert
voornamelijk pashmina-omslagdoeken van 70% wol (50% pashminawol/50%
schapenwol) en 30% zijde. De schering is gemaakt van zijde en de inslag van
wol.
Maar er zijn ook sjaals van 100% zijde, in dubbelkleuren of in een verlopend
kleurpatroon. Daarnaast zijn er sjaals van 100% katoen of in een
samenstelling van verschillende grondstoffen.
Viscose sjaals lenen zich bij uitstek voor kleurrijke en bijzondere patronen. Er
is een enorme schakering aan kleuren mogelijk. Alle tinten zijn kleurvast.
KORTINGSACTIE IN NOVEMBER EN DECEMBER
Koopt u iets bij Wereldwinkel Hoorn dan krijgt u een kortingsbon die recht op
een korting geeft van 10% op kunstnijverheid. Deze is geldig van 5-11-2015 tot
31-12-2015.
KORTING OP MIRA-WIEROOK
Vanaf heden krijgt u een korting van 40 % op wierook van importeur Mira
vanwege de overgang naar een nieuw merk.
SINT MAARTEN
Denk voor Sint Maarten eens aan de chocoladereepjes van Fair Trade Original
in de smaken melk en puur. Er zitten er zes apart verpakt, dus hygiënisch, in
een pakje. De lekkerste manier om iets goeds te doen!
TONY'S CHOCOLADELETTERS
Nu in de winkel: Tony Chocolonely chocoladeletters S in de smaken puur en
puur-pepernoot en chocoladeletters M in melk en melk-pepernoot.

KERSTPAKKETTEN
Wereldwinkel Hoorn is vanaf oktober al mee bezig met kerstpaketten. 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: OVENSCHOTEL MET ZOETE AARDAPPEL EN VIJGEN
Ingrediënten:
1 kg zoete aardappel; sambal naar smaak *) ; 3 tl rozemarijnnaaldjes; 1 el
olijfolie; 100 g vegetarische spekreepjes; 6 gedroogde vijgen; 2 bosuitjes.
Bereiding:
Schil de zoete aardappelen en snijd in stukjes. Meng de aardappel in de
ovenschaal met de sambal, rozemarijnnaaldjes, olie en de vegetarische
spekreepjes. Bak in 30-40 min. gaar op 180 graden C in het midden van de
oven. Schep halverwege om.
Snijd ondertussen de vijgen in stukjes en verdeel halverwege de baktijd over
de aardappelen. Snijd de bosui in ringetjes en strooi over het gerecht.
CITAAT VAN DE MAAND
Als de weerman loog, bedenk dan: 'tussen de druppels door was het droog'.
Wereldwinkel Hoorn wordt gesponsord door:

