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Zoals eerder geschreven, zal het Wereldwinkelnieuws vanaf nu 
eenmaal in de drie maanden (dus 1x per seizoen) bij u in de 
mailbox verschijnen.  Mocht er tussentijds iets te melden zijn, 
dan sturen wij u een zogenaamde Wereldwinkel-FLITSbericht, 
een korte versie van de Nieuwbrief. 
U vindt nog steeds de vaste rubrieken ('Mijn WW-product', de 
Spreuk, achtergrondinformatie, eventuele aanbiedingen, enz.), 
zoals u van ons gewend bent. We zouden het op prijs stellen dat 
wanneer u op- en/of aanmerkingen heeft met betrekking tot 
deze Nieuwsbrief, u ons dit laat weten.  Wij kunnen hiermee 
ons voordeel doen. Ook suggesties of vragen met betrekking tot 
de inhoud zijn altijd welkom. 
Wij wensen u veel leesplezier met deze eerste seizoensuitgave. 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                                     door Tineke Beukema 

 

De herfst komt weer erg dichtbij, daarbij 
ook de periode van de feestdagen. Al 
jaren begin ik op tijd met het verzamelen 
van passende cadeautjes voor de 
verschillende sint- en/of kerstpakketten.   
Omdat ik regelmatig in de wereldwinkel 
ben zie ik daar dan cadeautjes die bij een 
specifieke persoon passen. Ook nu al heb 
ik mijn eerste (vaak kleine) cadeautjes al 
in de kast liggen. 
Het is een prettig gevoel om al vast wat 
leuke dingen in voorraad te hebben. Een 
leuke doos, mand  of tas en het pakket is 
klaar. Omdat het allemaal verrassingen 
moeten zijn vertel ik niet wat er in komt.  

Omdat er regelmatig nieuwe dingen in de winkel komen raad ik iedereen aan om op tijd te 
beginnen met het verzamelen van de winter-cadeautjes.   
 
Ik geef de pen door aan collega Francis. 
 
Heeft u ook een favoriet product uit de Wereldwinkel en wilt u erover schrijven?  
U bent van harte uitgenodigd een artikeltje (in word) + foto ( jpg ) aan te leveren. 
U kunt dit opsturen naar wwzetten@hotmail.nl . 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.wereldwinkelzetten.nl/
mailto:wwzetten@hotmail.nl
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PRODUCT BELICHT 

 

One for One 
 

Hopelijk heeft u van de zomerperiode genoten. Helaas betekent dat voor 
velen ook dat het luie leven als resultaat heeft dat het lichaam iets meer 
weegt dan ervoor. U zult misschien gaan sporten of hardlopen om die 
kilootjes er weer af te krijgen. Daarvan krijg je dorst, dus is het handig 
om (veel) water te drinken, sowieso goed tijdens het lijnen. 
De flesjes ONEforONE zijn mooi om te zien, handig in gebruik, goed te 
reinigen en milieu-vriendelijk. De waterflesjes zijn een groot succes. 
De roestvrij stalen fles is ideaal om mee te nemen:  minder plastic, licht 
in gebruik, lekvrij en duurzaam. Een flesje kost € 17,50. 
 

Van elke fles gaat een bedrag naar het aanleggen van waterputten in Afrika!  
 
 

RECEPT :    Warme kruidenthee met chocolade ananas  

 

De herfst is een prachtig jaargetijde. Bomen die vlammen, lekker zonnetje. Maar helaas is dat niet 
altijd zo. Het kan hard regenen en waaien. Lekker tijdens een fikse wandeling. Bij terugkomst zijn 
alle muizenissen uit je hoofd gewaaid, maar je hebt het dan ook koud. Om bij te komen van de kou  
onderstaande kruidendrank, die je weer opwarmt zowel van buiten als van binnen. 
 
Drankje voor 4 personen;      
Bereidingstijd: ca. 15 minuten  
 
Nodig:      
1 blik Ananasschijven op sap (*),  
1 reep Chocolade puur of melk (*),  
4 zakjes Kruidenthee Relaxing, of andere smaak naar keuze  (*). 
 
Laat de ananasschijven uitlekken. Laat water in een pannetje 
aan de kook komen. Breek de chocoladereep in stukjes en doe deze in een kom die je in het 
pannetje met kokend water hangt. Zorg ervoor dat er geen water in het kommetje komt! Smelt de 
chocolade en roer het chocolademengsel glad. Dep de ananasschijven droog met keukenpapier en 
dompel de helft van een schijf in de gesmolten chocolade. Hang de ananasschijven naast elkaar 
aan een eetstokje en laat de chocolade zo drogen. Zet intussen vier koppen thee volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Serveer de chocoladeananasschijven bij de thee. 
 
Ingrediënten gemarkeerd met een (*) zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product. 
 
Er is een (cadeau)doos met 4 smaken thee (zie plaatje). Deze doos kost € 9,95 en bevat de soorten 
Purity (groene thee met granaatappel), Refreshing (muntthee met kaneel en zoethout), Relaxing 
(kamillethee met lavendel en vanille) en Warming (rooibosthee met gember). 
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SPREUK van het seizoen 

 

 

Een goede herfstwind waait gedachten op een rij       (Loesje) 

 

 

MOCKTAILKIT,  immens populair onder jongeren ! 

 

Met behulp van de nieuwe Mocktailkit heb je binnen no time een 
zelf gemixte alcoholvrije cocktail op tafel staan. In de kit vind je 
namelijk alle basics voor het maken van je eigen en eerlijke 
mocktail: sinaasappelsap, kokosmelk en ananasschijven op sap, met 
daarbij een fles biologische grenadinesiroop en artikelen om de 
mocktail in te serveren (bio-plastic shaker) 
Het receptenboekje zorgt voor wat extra inspiratie. 

Wees er snel bij, op = op ! 

 

KERSTPAKKETTEN uit de WERELDWINKEL 

 
Bij de Wereldwinkel kunt u zich laten inspireren door veel smaakvolle 
levensmiddelen, bijzondere serviezen, glaswerk, schalen, 
gebruiksvoorwerpen en kunstnijverheid. 
Achter elk product zit een verhaal. Over de ontwikkelingen die in gang 
zijn gezet samen met diverse inkooporganisaties. Over de vakmensen 
die het maken. Over authentieke technieken en materialen, zoals bijv. 
handbeschilderd servies uit Thailand, wijn uit Chili, gerecycled glas en 
plastic uit Vietnam en nog veel meer. Tegelijkertijd betekent uw keuze 
iets waardevols voor de mensen die de producten maken. Zo draagt de 
inkoop van kerstgeschenken op een eenvoudige en feestelijke manier 
bij aan verandering in de wereld.  
Wij bieden een kerstbrochure, waarin unieke geschenken staan 
afgebeeld. Wij helpen u graag bij het maken van een keuze. 
 

 

www.wereldwinkels.nl ;  www.fairtrade.nl;  www.fairforward.nl;   www.centrummondiaal.nl ;   
www.maxhavelaar.nl;  www.de-evenaar.nl  
 

Andere interessante websites: 

Heeft u n.a.v. deze Nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen? Wij horen of lezen die graag! 
Als u deze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich afmelden via  ons mailadres, wwzetten@hotmail.nl  

http://www.arendlandman.nl/2011/07/37-loesje-spreuken-en-uitspraken-over-leven-levensbeschouwing-en-levenskunst-loesje-posters-en-loesje-kaarten-met-geestige-teksten-die-invloed-hebben/
http://www.wereldwinkels.nl/
http://www.fairtrade.nl/
http://www.fairforward.nl/
http://www.centrummondiaal.nl/
http://www.maxhavelaar.nl/
http://www.de-evenaar.nl/
mailto:wwzetten@hotmail.nl

