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WERELDWINKELNIEUWS JANUARI 2015
NIEUW IN DE WINKEL: LEVEND HIMALAYAZOUT
Wereldwinkel Hoorn heeft sinds kort levend zout uit de Himalaya. Dit wordt geïmporteerd door Madat
Nepal Handel en is een gegarandeerd product uit eerlijke handel. Het is in Wereldwinkel Hoorn
beschikbaar als poederzout in een katoenen zakje.
Drie jonge Indiers hebben het Himalayazoutproject opgezet. Ze wonen in het dorp Varanasi in NoordIndia. Men leeft daar van landbouw, maar drie maanden per jaar kan het zout gedolven worden uit de
Indusvallei, waarbij de dorpsbewoners extra inkomsten krijgen. De Fair Trade-opzet zorgt dat
dorpsprojecten ondersteund worden. Ook inwoners met sociale achterstand hebben van dit project
voordeel.
Het Himalayazout wordt 'levend' genoemd, omdat het in
tegenstelling tot het normale kookzout niet chemisch
gezuiverd is. Het Himalayazout is rijk aan
sporenelementen en mineralen die noodzakelijk zijn
voor het menselijk lichaam. Het silicium gehalte is hoog,
wat goed is voor de botstructuur. Het ionen- en
elektrolytengehalte ondersteunt de zuur-base balans, de
regeneratie van de cellen en het zenuwstelsel. De
mineralen geven ook de aparte kleur en smaak aan het
zout.
Himalayazout kent culinaire, cosmetische en
therapeutische toepassingen. Men kan het bijvoorbeeld
opgelost in water gebruiken bij een drinkkuur, als neusspoeling bij verkoudheid, als zoutbad (ook voor
huidaandoeningen als psoriasis), enzovoort.
ARTIKEL UITGELICHT: AADJE PIRAATJE KINDERSERVIES
Wereldwinkel Hoorn heeft voor uw kind nu een
eigen 3-delig kinderservies uit Thailand, met de
hand beschilderd en gedipt. Sieb Posthuma
tekende voor dit serviesje de afbeeldingen van
het welbekende figuurtje uit de prentenboeken
serie van Aadje Piraatje, “het liefste piraatje ter
wereld”, geschreven door Marianne Huiberts.
Het kinderservies bestaat uit een kom, beker en
bordje, en wordt geïmporteerd door Fair
Forward.

NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN JANUARI
Wereldwinkel Hoorn doet sinds kort 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 januari 2015:

20% korting op sieraden
20% korting op alle boeddha's
20% korting op muziekinstrumenten
Kijk op de app of uw computer voor de looptijd!

IN JANUARI 2015 30% KORTING OP KERSTARTIKELEN!
AGENDA
8 januari

Werelddag van de Alfabetisering

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: PINDASOEP
Ingrediënten:
2 teentjes knoflook; 2 el sesamolie; 400 g gemengde Chinese roerbakgroente; 2 groentebouillon
tabletten; 100 g pindakaas (of meer naar smaak); 2 el ketjap manis; wat sambal oelek (pittig) of
sambal badjak (mild) *); 1 zakje cassavekroepoek; eventueel 75 gram rijst per persoon *)

*) Fair Trade Original, te koop bij Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Fruit de knoflook. Voeg daarna de roerbakgroente toe en roerbak deze een paar minuten. Kook
eventueel de rijst.
Voeg aan de roerbakgroente 1 l water en 2 groentebouillontabletten toe. Breng dit geheel aan de kook
en laat zeker 5 minuten goed doorkoken. Lepel de pindakaas en de ketjap nu door de soep en laat
een paar minuten doorwarmen. Roer nu, naar smaak, wat sambal sambal of sambal badjak door de
soep. Meng de rijst door de soep. Serveer met cassavekroepoek.
CITAAT VAN DE MAAND
Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen
het zelf te ontdekken in zichzelf. (Galileo Galelei)
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
Wereldwinkel Hoorn wordt gesponsord door:

