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WERELDWINKELNIEUWS JANUARI 2015
NIEUW IN DE WINKEL: PRODUCTEN VAN GEPA
Wereldwinkel Hoorn heeft sinds kort producten van de Duitse gecertificeerde
importeur GEPA, Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt.
GEPA is lid van de WFTO (World Fair Trade Organisation) en EFTA (European Fair
Trade Organisation).
Voorlopig heeft Wereldwinkel Hoorn producten van GEPA uit de foodsectie, zoals
pesto, kokosmelk, rode en witte quinoa, en chocokoekjes.
Het doel van GEPA is door middel van eerlijke handel de levensomstandigheden
verbeteren van mensen, die als gevolg van regionale en nationale economische en
sociale structuren van hun land ten opzichte van de wereldeconomie in het nadeel
zijn.
GEPA stimuleert:
 Betaling van eerlijke prijzen
 Voorfinanciering op verzoek van de producent (bv. voor inkoop zaad)
 Langdurige handelsrelaties
 Advies op productontwikkeling en export processing
 Promotie van de biologische landbouw.
Met de steun van GEPA worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:








Verbeterde elektriciteits- en watervoorziening
Betere gezondheidszorg
Vermindering van kinderarbeid
Oprichting van scholen en onderwijsinstellingen
Verbetering van productkwaliteit (biologische landbouw)
Verbetering van werkomstandigheden, inclusief reguliere arbeidstijden
Vermeerderen van werk

Daarnaast wil GEPA het koopgedrag van consumenten in de ontwikkelde landen
veranderen en door lobbyen structureel veranderingen in de wereldeconomie
bereiken. GEPA wil niet alleen commerciële expertise inzetten, maar ook klanten
inzicht geven hoe hun prijzen tot stand komen en transparant zijn.

ARTIKEL UITGELICHT: TASSEN van 'MADE IN BARRIO'
Tassen, tassen, tassen. Boodschappen, handtassen, tablettassen, makeuptasjes, etuis. Wereldwinkel Hoorn heeft ze in overvloed! Van riet, leer, stof,
kunststof, van nieuw of gerecycled materiaal.

Specifiek wil Wereldwinkel Hoorn het 'Made in Barrio'-Label aan u voorstellen.
De tassen, etuis en portefeuilles van 'Made in Barrio' zijn prachtig, stijlvol en
mens- en milieuvriendelijk. Ze worden namelijk gemaakt van semi-ecoleer,
veiligheidsriemen en/of auto(binnen)banden. In Colombia worden autobanden
op de vuilnisbelt gegooid of verbrand. Ze gebruiken om opnieuw tassen van te
maken is dus zeer milieuvriendelijk. Ook het leer wordt met 50% minder
chemicaliën gelooid en gekleurd met verfstoffen op waterbasis. Bijzonder is
dat door gebruik van verschillende materialen geen tas van hetzelfde type
precies gelijk is.

Het Made in Barrio-atelier, in de sloppenwijk Bolivar City van Bogota, is
in 2001 gestart door Doña Rosa en heeft nu 25 medewerkers, die
allemaal uit de buurt, 'de barrio', komen. Kansarme sloppenwijk
bewoners hebben nu in het atelier vast werk, een goede opleiding en
menselijke arbeidsvoorwaarden.

NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN FEBRUARI
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 nietsmartphonegebruikers).
De aanbiedingen van februari
Assortiment koek
glaswerk (glazen, karaffen, schaaltjes)
rieten manden en schalen

20% korting
20% korting
20% korting

Kijk op uw smartphone of computer voor de looptijd!
VALENTIJNSDAG
14 Februari is het weer Valentijnsdag. Verras uw geliefde uit het hart met een product
van Wereldwinkel Hoorn!
WERELDWINKEL HOORN LOS VAN LVWW
Sinds 1 januari 2015 is Wereldwinkel Hoorn geen lid meer van de LVWW, de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. We gebruikten het lidmaatschap vooral om
landelijke advertenties te ondersteunen, maar maakten eigenlijk geen gebruik van
andere diensten zoals scholing. Ook hebben we een eigen kaassysteem en
winkelinrichting. Wij gaan dus verder op een meer lokaal niveau.
Voor u als klant verandert er niets; Wereldwinkel Hoorn werkt nog steeds met
gecertificeerde importeurs en biedt dezelfde service.
NIEUWE PRINTER
Wereldwinkel Hoorn was hard toe aan een nieuwe printer, onder andere om deze
nieuwsbrief op te maken die behalve via e-mail en website nog steeds op papier
wordt verspreid. Via de Maatschappelijke Beursvloer in november 2014 (een
netwerkbijeenkomst van bedrijven en non-profitorganisaties) heeft Wereldwinkel
Hoorn voor een symbolisch bedrag een nieuwe printer gekregen van het bedrijf
Vitasys in Zwaagdijk-Oost. De vrijwilligers van Wereldwinkel Hoorn zijn ontzettend
blij met dit gebaar!
AGENDA
14 februari Valentijnsdag
20 februari Dag van het Geweldloos Verzet
21 Internationale Dag van de Moedertaal (UNESCO)

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: Quinoa-pesto salade met tomaatjes (2 personen)
Ingrediënten:
2 kommetjes gekookte witte of rode quinoa, GEPA*)
20 cherrytomaatjes
1 bol mozzarella
1 potje groene pesto, GEPA*)
Bereiding:
Kook de quinoa. Snijd alle cherrytomaatjes door de helft en rooster ze in een
koekenpan met een klein beetje olie. Snijd ondertussen de mozzarella in stukjes.
Voeg de quinoa, tomaatjes, mozzarella en pesto naar smaak samen en roer het
voorzichtig door elkaar. Breng eventueel op smaak met wat zout en peper.

CITAAT VAN DE MAAND
De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.
(Victor Hugo)
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:

