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 AUGUSTUS 2015
NIEUW IN DE WINKEL: SMAKELIJKE THEESOORTEN
Bij Wereldwinkel Hoorn zijn er diverse nieuwe smakelijke theesoorten
binnen gekomen:Té de Origen 'English Breakfast' en 'Cinnamon'
(kaneel). De fair trade thee van Té de Origen wordt uit Sri Lanka
geïmporteerd door Cerro Azul. Té de Origen wordt biologisch geteeld
door lokale boeren, fair trade ingekocht, en verwerkt en verpakt in Sri
Lanka. Er komt dus géén productie in Nederland aan te pas! Voordeel is
dat de boeren trots zijn op hun product en dat er zo veel mogelijk omzet
in het land van herkomst blijft.
De theesoorten zijn 100 % biologisch verbouwd zonder
kunstmest en pesticiden. Voor je gezondheid en die van
de aarde een prettig idee.
Eén van Cerro Azul's belangrijkste partners in Sri Lanka
is Greenfield Bio Plantations. De theeplantages liggen aan
de zuidoostelijke rand van het Centraal Massief in Sri
Lanka, in het Uva hoogland district, beroemd om zijn thee.
De Fairtrade Social Premium wordt rechtstreeks betaald
aan de Social Comittee van Greenfield. De theeboeren en
theeplukkers beslissen actief mee over de besteding van deze
ontwikkelingspremie, onder meer voor verbetering van het onderwijs,
infrastructuur en medische zorg.

ARTIKEL UITGELICHT: METALEN PAUW

Bovenstaande pauw is een ideaal huisdier. Deze mannetjespauw,
geïmporteerd door Sarana uit Indonesië, hoeft u niet te voeren. Dit dier
met z'n beroemde pronkstaart hoeft u alleen maar af te stoffen.
De pauw hoort tot de fazantenfamilie. De blauwgroene of gewone pauw
is in Nederland het meest bekend. Inclusief de sleep heeft hij een lengte
van ca. 2 meter.
De pauw, met zijn koninklijke voorkomen, is in India officieel gekozen tot
nationale vogel. Sommigen beschouwen hem als een heilig dier. Ook al
worden graanvelden door hen belaagd, boeren in Indiase dorpen laten
de vogels gewoon met rust.
De sleep van een volwassen mannetje bestaat uit ruim 200 veren.
Indiase dorpelingen verzamelden deze voor export naar Westerse
landen, totdat de diersoort beschermd werd en de export verboden.
Plaatselijk worden de veren in de ruitijd nog steeds verzameld voor
waaiers en dergelijke.

De mannetjespauw werd als nationale vogel duizenden jaren lang ook in
de kunst en decoratie van Indiase koninklijke paleizen gebruikt. De
'pauwentroon', verwerkt met talloze diamanten, robijnen en smaragden,
was één van de belangrijkste voorbeelden van de Indiase rijkdom. Op
het baldakijn prijkte een gouden pauw. De troon werd gebruikt voor
ceremoniële gelegenheden.
Ongeveer vierduizend jaar geleden werd de pauw bekend in Europa. Ze
werden vooral in parken en tuinen gehouden, maar ook gebraden pauw
werd een statussymbool. De veren waren zeer gewild als versiering van
dameshoeden. Ook zou een gevonden pauwenveer geluk brengen.
Zou deze pauw ook geluk brengen? U kunt dit prachtdier komen
bewonderen in Wereldwinkel Hoorn!
NIEUWE SCOUPY-AANBIEDINGEN IN AUGUSTUS
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).
Kijk voor de aanbiedingen van augustus 2015 op de Scoupywebsite
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: INDIASE FLENSJES MET MANGOCHUTNEY
Ingrediënten:
125 g fijn tarwegriesmeel; 75 g rijstebloem; 2 groene pepers, fijngehakt;
2 tl gemberwortel, geraspt; 2 el koriander, fijngesneden; snufje
zuiveringszout/baking soda (drogist/supermarkt); 8 cashewnoten, zeer
fijngehakt *); 1/2 tl komijn; 4 1/2 – 5 1/2 dl karnemelk; 1 el olie; zout;
mangochutney *)
Bereiding:
Roer van alle ingrediënten – behalve de mangochutney – een glad en
dun beslag. Laat 1 uur rusten. Bak vervolgens de flensjes. Bak ze maar
aan één kant en druppel er tijdens het bakken enkele druppels olie over.
Serveer met mangochutney.
*) Verkrijgbaar in Wereldwinkel Hoorn
CITAAT VAN DE MAAND
De liefde is als een vogel in de lucht,
niemand kan haar dwingen uit onze
handen te komen eten (André Demedts)
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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