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website: www.wereldwinkelzetten.nl  
 

 
 

Openingstijden:       di. t/m do. 10.00 - 17.30;    vr. 10.00 - 20.00;    za.10.00 - 16.00 uur 
 

Gewijzigde openingstijden in december: 
Voor Sint: 2, 3 en 4 dec. t/m 20.00 uur en voor Kerst 22 en 23 dec. t/m 20.00 uur. 
Wo. 24 dec. en wo. 31 dec. open van 10.00 – 16.00 uur. 
 

De medewerkers van Wereldwinkel Zetten wensen u fijne feestdagen,  
een gezellige jaarwisseling en een goed nieuwjaar toe. 

 
 
 

VAN DE REDACT IE                                   NIEUWSBRIEF   nr. 27  -   WINTER  2014 
 
Alweer bijna december. Zullen we weer zo'n zachte winter krijgen als vorig jaar, 
of juist een strenge? Gelukkig weten we het niet en blijft het spannend. Dan 
hebben we weer wat te klagen of juist niet. 
De winter is een gezellige (familie)maand. Sinterklaas (dit jaar met een zwarte, 
witte, groene, of misschien wel gele Piet?) en natuurlijk Kerstmis. Als u een 
cadeautje zoekt bent u bij de Wereldwinkel aan het goede adres. Allerlei leuke 
cadeaus, groot of klein, zijn voorradig. En mocht iets niet in de winkel of het 
magazijn staan, dan zijn onze medewerkers altijd bereid uw wens te noteren en 
bij de eerstvolgende inkoop te zoeken bij onze importeurs. 
Wij wensen u gezellige wintermaanden toe. 
De volgende Nieuwsbrief (Lente) verschijnt eind februari / begin maart. 
 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                                                                    door Francis Trossèl 

 

"Hartverwarmend" 

In de komende wintermaanden vertoeven we weer meer binnen. De woonmaand oktober zette de 
spotlights weer op het warm en gezellig maken binnenshuis. Een fijne sfeer is voor ons welbevinden 
broodnodig om tot rust te komen in ons hectische bestaan. In de Wereldwinkel vind je hiervoor artikelen te 
kust en te keur. Persoonlijk houd ik van de wat grotere “eyecatchers”. Zo vind je er kunstzinnige 
dierfiguren, een apart meubelstuk, “dikke dames” etc. Ook de mozaïekschalen zijn erg “hot”. Met name de 
wat donkerder gekleurde, aangezien ze goed passen in de huidige interieurs. Ze weerkaatsen het licht 
schitterend, wat aan de donkere dagen extra dimensies geeft. Aanrader: maak het gezellig binnen, kom een 
kijkje nemen bij de Wereldwinkel en laat je inspireren. Het feit dat je met je eventuele aankoop meehelpt 
om een leefbaar bestaan op te bouwen voor je mede-wereldburgers zal je een extra goed, licht en warm 
gevoel geven.  Fijne “hartverwarmende” winter!     
 
 
Heeft u ook een favoriet product uit de Wereldwinkel en wilt u erover schrijven?  
U bent van harte uitgenodigd een kort artikeltje (in word) + eventueel een 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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De donkere wintermaanden zijn meestal gezellige familiemaanden. Sint wordt gevierd 
met cadeaus en ook kerstmis, met misschien ook cadeaus, maar in ieder geval eten 
met elkaar of gezellig samenzijn. Hierbij passen de familiebeelden die de 
Wereldwinkel verkoopt. 
 Dit polystone beeld bijvoorbeeld is gemaakt in Thailand. Polystone is een mengsel van 
hars met gruis, afvalsteen of kalk. Het product komt tot stand via een uitgebreid 
productieproces waaraan veel mensen deelnemen. Gieten, ruwe afwerking, controle, 
schuren, fijn afwerking, fijn schuren, polijsten, verven en wederom polijsten zijn de 
verschillende stappen. Het gedetailleerde werk wordt voornamelijk door vrouwen 
gedaan. De arbeidsomstandigheden zijn goed, en ook de salarissen zijn 
bovengemiddeld. Door uw aankoop blijft het mogelijk voor deze mensen om zelf in 
hun onderhoud te voorzien. 

Het beeld dat u hier ziet afgebeeld bestaat uit een ouderpaar met 2 kinderen van verschillende leeftijd. Er 
zijn echter beelden in alle mogelijke (gezins)samenstellingen. Of misschien  een beeld van een zwangere 
vrouw, beelden  met hart of ander symbool.  Beeldjes van baby's of moeder met kind. Prachtige, 
symbolisch cadeaus. Er zijn beelden in allerlei groottes, vormen, materiaal en prijsklassen.  
Wereldwinkel Zetten kan natuurlijk niet alle (gezins)samenstellingen in voorraad hebben, dan zouden we 
geen plaats meer hebben voor andere producten. Als u naar iets specifieks op zoek bent, dan kopen wij dat 
voor u in bij een importeur. Het verplicht u tot niets; als u het niet wilt kopen, dan gaat het gewoon op de 
winkelplank voor de verkoop. 
 
 

RECEPT:   Laagjescake met pindakaas en hagelslag 

 
Voor 1 cake van ca. 10 plakken 
Bereidingstijd: ca. 30 minuten (exclusief baktijd en afkoelen) 
  
Nodig:   een klein cakeblik 
100 g boter 
2 eieren 
50 ml water 
 
Van Fair Trade Original: 
1 pak Bakmix voor Muffins met stukjes chocolade 
klein scheutje Olijfolie 
pot Pindakaas 
pak Hagelslag puur of melk 
pak Tropisch sap 
  
Zeef de muffinmix en haal de stukjes chocolade eruit. Verwarm de oven voor op 175°C. Bereid de 
muffinmix volgens de aanwijzing op de verpakking, maar houd de stukjes chocolade apart. Giet de mix in 
een langwerpig cakeblik in plaats van in de muffinvormpjes en plaats deze in het midden van de 
voorverwarmde oven. Bak de cake in ca. 45-50 minuten goudbruin en gaar. Laat de cake afkoelen en snijd 
overdwars in 3 plakken. Bestrijk de eerste laag met pindakaas en bestrooi met een laagje hagelslag.  Bedek 
dit met de tweede plak cake. Bestrijk deze ook met een laag pindakaas en bestrooi met hagelslag. Dek af 
met de laatste laag. Wikkel de cake stevig in huishoudfolie en laat even staan. Wrijf de chocoladestukjes uit 
de cakemix in met een klein beetje olie, zodat ze mooi gaan glimmen. Bestrijk vlak voor het serveren de 
bovenkant van de cake voor een deel met pindakaas en strooi daar de chocoladestukjes op. Snijd de cake in 
dunne plakken. Lekker met een glas Tropisch sap. 

PRODUCT BELICHT:    FAMILIEBEELDEN 
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ACHTERGRONDINFORMATIE:    DROMENVANGER  
 

De hemel is vol van dromen. Goede, maar ook slechte dromen. 's Nachts worden de 
slechte dromen gevangen in het web van de dromenvanger. In de morgen glijden ze er 
af en drogen op in de ochtendzon. Goede dromen wachten in de dromenvanger tot jij 
ze in je op wilt nemen.  
Het geloof in de dromenvanger is al heel oud en komt 
oorspronkelijk van de indianen uit Noord-Amerika. 
Als je een dromenvanger boven je bed hangt, zul je beter 
kunnen slapen.  

Dromenvangers zijn er in alle soorten en maten, van heel groot tot heel klein. 
Sommige zijn heel stoer (bijv. van touw met grote kralen) en andere heel lief 
(bijv. in roze).  Ze zijn er zelfs, verwerkt in oorbellen of sleutelhangers. Slaap lekker ! 
 
 

PRODUCTINFORMATIE:      MANGO in blik 

 
Naast de al langer bekende Ananasschijven op sap staan er nu ook blikjes Mango op 
lichte siroop op het schap. Samen vormen ze ‘n fris en vrolijk tropisch duo. De 
mango’s worden, net als de ananassen, verbouwd en verpakt in Thailand. De boeren 
werken volgens de fairtrade richtlijnen, dus ontvangen zij voor hun fruit een 
ontwikkelingspremie.  
De boeren van de Poo Pluk Saparot Fairtrade Group in Thailand krijgen begeleiding 
bij hun productie. Zo leren ze hun planning af te stemmen op de vraag, waardoor ze 
geen fruit meer hoeven weg te gooien en hun oogst meer oplevert. Ook wisselen ze 
kennis uit met elkaar en zijn ze professioneler geworden.  
 

De fairtrade ontwikkelingspremie die Fair Trade Original voor de mango’s en ananassen betaalt,  draagt 
bovendien bij aan projecten in de gemeenschap. Zo gaan gehandicapte kinderen door dit extra geld naar 
school en een comité coördineert de aanplant en verzorging van bomen. De boeren hebben besloten een 
meer aan te leggen met schoon drinkwater en iedereen in de gemeenschap wordt gewezen op het belang 
van een schone omgeving.  
 
Het vakkundig schillen en snijden van de mango’s is al gedaan in Thailand. Dat maakt het extra gemakkelijk 
om deze malse zacht-zoete vrucht te eten: in een bakje yoghurt, op een plak cake of in een oosters gerecht.  
 
 

WERELDWINKEL-WEETJES 

 
 Tony Chocolonely heeft ook dit jaar weer drie nieuwe smaken chocolade op de markt gebracht. 

Dit gebeurt in een zgn. limited edition, dat wil zeggen in een beperkte oplage. De reep die het 
meest in de smaak valt komt in het vaste assortiment. Het gaat om de smaken: melk/drop, 
melk/walnoot/banaan en puur/sinaasappel/rozemarijn. 

 De mocktail kit, een tas met fairtrade en biologische producten, waarmee een heerlijke alcoholvrije 
cocktail gemaakt kan worden is een heerlijk cadeau voor de feestdagen. 
In die tas zit alles wat daarvoor nodig is, bijv. fairtrade sap, siroop, een shaker van bioplastic en 
rietjes van biologisch materiaal? 

 De Wereldwinkel heeft met een kraam op de biologische markt in Hemmen gestaan. De opbrengst 
bedroeg een kleine 100 euro! 

 In de Wereldwinkel is een speciale spreekbeurttas, die geleend kan worden voor het houden van 
een spreekbeurt. De tas bevat diverse producten uit de Wereldwinkel en een grote hoeveelheid 
informatie. 
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KERSTKAARTEN van FLORIS                                                door Paulien van Ingen - Krijt 

 
 
“Van welke jongeman bedoel je?”, zult u zeggen. Gauw een misverstand uit de weg ruimen: Floris is de 
afgekorte naam van Floris Recycled Stationery. Of papierwarenhandel op z’n Hollands gezegd. 
Dit bedrijf is in 1977 opgericht door Jan Floris. Hij begon met het maken van kringloop wenskaarten, 
briefpapier, schrijfblocs e.a. van milieuvriendelijk materiaal. Nu werken er zes personen in het bedrijf. Ze 
voorzien winkels en groothandelaren van papierwaren. De uitgangspunten van Jan Floris waren: hoge 
morele waarden toepassen in het zakendoen en de schade aan de natuur verminderen. Het bedrijfslogo 
werd: help immer, kwets nimmer.  
De producten van Floris zijn gemaakt van oud papier, dat met water en zeep wordt gewassen en gereinigd 
van inkt, nietjes en tape. Dit proces heeft minder energie nodig dan de productie van nieuw papier. Er 
worden geen bomen verbruikt en het geeft minder afval. Alles wordt bedrukt met plantaardige olie 
(lijnzaad- en sojaolie). Het is een schoon productieproces, er wordt bv. geen vernis gebruikt en geen 
foliedruk  
Verder gaat tien procent van de winst naar een ziekenhuis voor arme Indiase boeren. Dit ziekenhuis geeft 
gratis hulp aan de armen. Het is een modern ziekenhuis met o.a. een afdeling cardiologie en urologie. 
Tegenover het ziekenhuis ligt een dorp voor familieleden van de zieken. Ze blijven daar gedurende de tijd 
dat het familielid in het ziekenhuis ligt en ze helpen met de verzorging. De kamers worden gratis 
aangeboden. 
 
Naast kerstkaarten van Floris worden in de Wereldwinkel ook kaarten van 
Unicef, Amnesty International en van bekende importeurs als Bondgenoot en 
Fair Trade Original verkocht. 
 
 
 
 
 
 

SPREUK 

 

Luister ..... ieder mens heeft zijn verhaal ... 

 

 
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.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

