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 MEI 2015
NIEUW IN DE WINKEL: GEITENBOODSCHAPPENTAS

Verkrijgbaar in Wereldwinkel Hoorn: een boodschappentas van hergebruikte
theezakken van Oxfam Novib in beperkte oplage. Deze handige boodschappenstas
is gemaakt door vrouwen in India. Op de voorkant staat de tekst 'Even lekker geiten'
met de afbeelding van een geit. Aan de achterkant staat de originele tekst van de
theezak. Het formaat is lekker praktisch voor uw boodschappen, een dagje strand of
om uw oud papier stijlvol weg te brengen. Van de opbrengst van de tas ontvangen
boeren in Bangladesh geiten en een training.

ARTIKEL UITGELICHT: RAAMHANGER VLINDER

Wereldwinkel Hoorn heeft veel decoratiematerialen in de vorm van een vlinder. Zo
ook bovenstaande raamhanger van gekleurd glas, geïmporteerd door Sarana. Als
deze voor het raam hangt vangt hij de zonnestralen en tekent een mooi patroon op
de muur. Maar ook zonder zon vrolijkt hij u op!
Deze raamhanger is gemaakt op Bali in Indonesië. Het productieproces gaat als
volgt: Als eerste wordt de buitenkant gevormd. Dit doet men door ijzerdraad te
buigen tot een (vlinder)vorm. De draden worden gesoldeerd en op een tafel met
plastic gelegd. Vervolgens wordt de ruimte tussen de ijzerdraden opgevuld met
warme vloeibare resin (combinatie van twee harsen). Nadat dit droog is, wordt er een
laatste laklaag op gespoten.
De productie vindt plaats in een ruime werkplaats, naast het kantoor. Hierdoor zijn de
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de producten goed te controleren. De
producente hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers. Er is dan ook
veel aandacht voor medische voorlichting, gratis HIV testen, sociale programma's
enzovoort en er rijdt zelfs een eigen 'ziekenbus'. Daarnaast zijn alle medewerkers én
hun familie standaard verzekerd voor medische kosten. De producent leert van
Sarana over de Westerse markt; Sarana geeft adviezen over productontwikkeling.
Het doel van deze werkwijze is de levensstandaard van de lokale bevolking te
verhogen en de capaciteit van de plaatselijke ondernemers te versterken.
WERELDWINKELDAG ZATERDAG 9 MEI!
Noteer in uw agenda: zaterdag 9 mei is het weer Wereldwinkeldag! Natuurlijk wordt
dit gevierd met muziek! Djembéleraar Frans Sturm uit Hoofddorp komt met zijn leerlingen voor Wereldwinkel Hoorn een straatoptreden verzorgen tussen 12.00 en 14.30
uur. Hij neemt ook nog extra djembés mee zodat mensen uit het publiek eventueel
mee kunnen spelen. Er worden die dag ook gratis lekkere hapjes en drankjes uitgedeeld. Tevens is er korting 20% op kunstnijverheid.

MOEDERDAG 10 MEI
Vergeet u ook moeder niet een cadeautje te geven! Wereldwinkel Hoorn heeft leuke
tassen, shawls en sieraden en duizend-en-een andere dingen om moeder te verrassen!
TONY'S CHOCOLONELY'S: EERLIJKE CHOCOLADE
Naast de vertrouwde smaken in grote verpakking melk, puur en puur 70% nu ook
verkrijgbaar de nieuwe smaken 'melk coffee crunch' en 'melk karamel zeezout'. In
kleine verpakking vindt u naast pure chocolade ook de 'melk noga'-reep. De ambitie
van Tony's Chocolonely is een 100% slaafvrije chocoladewereld waarin iedereen in
de keten krijgt waar hij recht op heeft. Door de aankoop van deze eerlijke chocoladereep wordt de vraag naar eerlijke cacao groter.
NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN MEI
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).
De aanbiedingen van mei 2015:
Koffie voor fijnproevers

van € 3,59 voor € 2,50

Bordspellen

20% korting

Houten keukenaccessoires

20% korting

Kijk op de Scoupy-website voor de looptijd!
AGENDA
1 mei Internationale dag van de Arbeid
4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
6 mei Internationale dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan
9 mei Wereldwinkeldag
10 mei Moederdag
15 mei Internationale dag van het gezin
17 mei Werelddag van de telecommunicatie
31 mei Wereld anti-tabaksdag
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-OMELET
Ingrediënten (voor 1 persoon):
60 g quinoa *); 150 ml water ; 2à 3 eieren; 100 ml melk; peterselie; peper*); zout*);
olijfolie; prei; bosui; wortel; champignons.
*) Verkrijgbaar bij Wereldwinkel Hoorn
Bereiding:
Breng de quinoa aan de kook. Zet het vuur vervolgens laag, leg een deksel op de
pan en kook de quinoa in 12 minuten gaar. Klop de eieren eerst en roer ze dan door
de melk. Voeg peper en zout toe en wat peterselie. Fruit de groente in een
koekenpan. Voeg de Quinoa toe en tot slot het ei-mengsel. Bak de omelet mooi
goudbruin.
CITAAT VAN DE MAAND
Geluk is als een vlinder. Als je hem achtervolgt is hij net buiten je bereik.
Ga je echter rustig zitten dan landt hij misschien op je.
(Nathaniel Hawthorne)

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:

