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VAN DE REDACT IE                               NIEUWSBRIEF       nr. 28  -     LENTE  2015 
 
Het is al weer lente, althans volgens de biologische kalender. Voorjaar is het 
seizoen van 'opnieuw beginnen', groei en bloei. De koude periode achter je 
laten en kijken hoe alles verandert: de natuur en daardoor ook de mens. Het is 
een wonder om te zien hoe alle jonge blaadjes frisgroen aan de bomen en 
struiken komen, hoe de bolletjes staan te bloeien en hoe alle bloemen langzaam 
hun kopjes boven de grond uitsteken. Voorjaar is het seizoen van de hoop. 
Hoop dat alles toch weer goedkomt. Was dat ook maar zo in de wereld: geen 
honger, dorst, ellende of oorlog meer. Wat zou dat fijn zijn. Er zijn goeroes die 
de kracht van het gebed, in welke vorm en door wie dan ook, prediken om iets 
te laten veranderen. Laten we met z'n allen proberen de wereld een beetje beter te maken. U doet dit al 
door te kopen in de Wereldwinkel. Het is een begin, maar het gezegde is ook 'Verbeter de wereld en begin 
bij jezelf'. Dankuwel, dat u dit al in de praktijk brengt. Wij verwelkomen u graag weer in de winkel. 
In deze Nieuwsbrief worden allerlei leuke producten belicht, bijv. op pag. 4 de dopper (daarmee steunt u 
waterprojecten in Nepal), alles over onze nieuwe wierooklijn op pag. 5 en natuurlijk een lekker recept op 
pag. 2. Ook nieuw is de invoering van een klantenkaart (zie pag. 2). Speciale aandacht voor pag. 3 !  
Een lange Nieuwsbrief dit keer, maar hij verschijnt ook maar 1x per kwartaal. Dan is er veel te vertellen!  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE:    MOBILES 

 
Importeur Sarana heeft verschillende soorten mobiles in het assortiment. De 
mobiles op het plaatje hiernaast komen uit Bali en zijn gemaakt van resin, een soort 
kunsthars. Ze worden gemaakt in een ruime werkplaats naast het kantoor. Hierdoor 
zijn de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de producten goed te 
controleren. De producent besteedt veel aandacht aan het welzijn van haar 
medewerkers, bijv. door (medische) voorlichting, gratis HIV-testen en sociale 
programma's. Bovendien zijn alle medewerkers standaard verzekerd voor 
ziektekosten. 

 

PRODUCT BELICHT:   OLIFANTENPOEPPAPIER 

 
Olifantenpoeppapier. Ik hoor uw kinderen al lachen om het woord. 
Inderdaad: olifanten moeten ook poepen. En omdat ze héél veel 
poepen heeft men er in Sri Lanka wat op bedacht: men maakt er 
papier van. En waarom ook niet? In Nepal wordt de kachels gestookt 
met poep van de yaks en in Sri Lanka maken ze er dus papier van. De 
poep van de olifanten wordt gekookt tot een pulp, waar papier van 
wordt geperst. Dit papier wordt verwerkt tot mooie producten, die 
importeur Lanka Lamai inkoopt voor de Wereldwinkels. Er zijn mooie 
(opschrijf)boekjes van gemaakt, maar ook fotoalbums. Een prachtig 
cadeau om aan iemand te geven, of voor uzelf. En u heeft er ook nog een mooi verhaal bij. 
 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.wereldwinkelzetten.nl/
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NIEUW bij Wereldwinkel Zetten 

 

Per 1 maart 2015 introduceert Wereldwinkel Zetten een klantenkaart.  
Bij elke € 10,00 die u besteedt krijgt u 1 stempel.  
Bij een volle spaarkaart (10 stempels) ontvangt u € 5,00 korting op uw volgende aankoop. De 
spaarkaart is niet inwisselbaar voor geld en u krijgt geen stempel bij aankoop van 
cadeaubonnen. Volle spaarkaarten zijn alleen inwisselbaar bij Wereldwinkel Zetten.  
 

VOORAANKONDIGING 

 
Op 24 maart kunt u een (PAAS)KRANS komen maken in onze winkel. Dit gaan we doen van plastic 
tasjes. Deze tasjes mogen vanaf januari niet meer uitgegeven worden omdat ze slecht zijn voor het 
milieu. Om er iets blijvends van te maken gaan we er een krans van fabriceren.  
Noteert u 24 maart (van 19.30 tot ± 21.30 uur) vast in uw agenda als u dit wilt. Nadere info volgt. 
 

RECEPT:        Kipspiesjes met zoetzure groenten en noedels  

 
Hoofdgerecht voor 4 personen;  Bereidingstijd: ca. 15 minuten 
 
Ingrediënten:  1-2 teentjes geperste knoflook , 450 g kipfilet, zout,  
1 rode puntpaprika, 2-3 bosui, 6 el olijfolie,  
600 g Oosterse wokgroente (champignons, peultjes, paksoi).  
Verder nodig: minimaal 12 satéprikkers 
En van Fair Trade Original:  
2 tl Sambal Badjak, 3 el Ketjap Manis 
1 flesje Woksaus Zoetzuur, 1 pak Noedels 
 
Maak een marinade van 4 eetlepels olijfolie, sambal, knoflook en ketjap manis. Snijd de kipfilets in dunne 
repen, bestrooi ze met zout en roer ze door de marinade. Laat de kip ca. 5 minuten in de marinade staan. 
Verwijder intussen de zaadlijsten van de  paprika en snijd hem in blokjes. Maak de bosui schoon en snijd 
hem in stukjes van ca. 2 cm. Voeg de groenten bij de marinade en meng het geheel goed door elkaar. Rijg 2 
repen kip aan één satéprikker met daartussen afwisselend de rode paprika en de bosui. Maak minimaal 12 
satéprikkers. Verhit een grillpan, leg de spiesjes in de pan en bak ze in enkele minuten rondom bruin en 
gaar. Verhit de overige olie in een koekenpan en bak de peultjes, de gehalveerde champignons en 
gesneden paksoi beetgaar. Verhit de woksaus in de laatste paar minuten mee. Bereid de noedels volgens 
de aanwijzing op de verpakking. Serveer de spiesjes bij de zoetzure groenten en noedels. 
 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT 

 
Heeft u  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 . 

 

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist 

 

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

SPREUK van het seizoen 

Andere interessante websites: 

mailto: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/
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André Leppers logeert in de vakantie bij zijn opa en oma in Zetten. André heeft een ongeneeslijke 
aandoening: een vertraagd maag- en darmstelstel, waardoor spoelingen noodzakelijk zijn. Het gezin is 

daardoor ontregeld. De hele familie wordt betrokken 
bij een dergelijke patiënt. Ziekenhuisbezoeken, zorgen 
en andere inspanningen vragen veel energie.  
Om zo'n gezin eens te laten genieten van een 
onbezorgde dag is er de stichting OPKIKKER, die 
allerlei uitjes organiseert om patiënt en gezin eens 
voor even alle zorgen te laten vergeten. Natuurlijk is 
daar geld voor nodig. André doet dit door het 
inzamelen van oude mobieltjes. Voor ieder 
ingezameld mobieltje krijgt hij een vergoeding, die ten 
goede komt aan de stichting Opkikker. Voor 100 
mobieltjes kan een doorsnee gezin een dagje uit. 
 

 
Wereldwinkel Zetten wil André hierbij helpen. Er staat in de winkel een doos, waar oude mobieltjes in 
verzameld worden. Zijn opa of oma komt de mobieltjes regelmatig ophalen, zodat hun kleinzoon deze kan 
inleveren bij stichting Opkikker. Wilt u meer weten over dit doel: kijk dan op www.opkikker.nl . 
 
Lege cartridges zijn ook welkom, want die leveren ook weer geld op voor een soortgelijke activiteit van de 
CliniClowns. Ook zij gaan aan de slag om zieke kinderen even te laten vergeten dat ze ziek zijn. 
Zie voor meer informatie www.cliniclowns.nl . 
 
Een prettige bijkomstigheid: het inleveren van deze mobieltjes en cartridges is goed voor het milieu, een 
van de doelstellingen van onze Wereldwinkel. 
 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's. Hoe meer vrijwilligers , hoe lichter de taak.  
Onze Wereldwinkel werkt uitsluitend met vrijwilligers (zoals de meeste Wereldwinkels dat 
doen). 
Wilt u een nieuwe collega zijn? 
 
Wij vragen: 
Winkelmedewerkers (m/v) voor tenminste één dagdeel (ochtend, middag of vrijdagavond) in de 
week. U geeft zelf aan wanneer en hoe vaak u wilt en/of kunt. 
 
Wij bieden: 
  Een uitgebreide, vrijblijvende inwerkperiode samen met een ervaren mentor en daarna veel 

zelfstandigheid. 
 Mogelijkheiden om, na verloop van tijd, de taken uit te breiden naar inkoop, etaleren, PR of 

bestuur. 
 Prettige collega's, die zich samen sterk maken voor de verkoop van producten uit 

ontwikkelingslanden. 
 
Interesse of heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Dineke Nap (tel. 0488 452851) of Helen Coene (tel. 0488 451178)  

INLEVEREN van OUDE MOBIELTJES en LEGE CARTRIDGES 

HEEFT  U  EEN  BEETJE  TIJD  OVER   ??? 

http://www.opkikker.nl/
http://www.cliniclowns.nl/
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DOPPER zorgt voor water in NEPAL 
 
Wij drinken zonder zorgen uit de kraan, maar dat gemak kent lang 
niet iedereen. In Nepal, een van de armste landen ter wereld, heeft 
11% van de bevolking geen toegang tot veilig drinkwater. En stel je 
eens voor dat 7 van jouw 10 vrienden geen toegang hebben tot 
sanitaire voorzieningen. Daarom steunt Dopper via Stichting Dopper 
Foundation de waterprojecten van Simavi en haar lokale partners. 
    
Waterprojecten in Nepal 
Dopper steunt deze waterprojecten via Stichting Dopper Foundation. Van de 
verkoopopbrengst van Dopper gaat 10% naar de Dopper Foundation. De Dopper 
Foundation investeert de helft van al haar inkomsten in waterprojecten in Nepal. 
Het geld gaat naar de lokale partners van Simavi. Er worden onder andere 
waterpompen en veilige sanitaire voorzieningen van aangelegd. Voorlichting en 
opleiding zijn ook belangrijk. De dorpsbewoners moeten het belang van schoon 
water begrijpen en de nieuwe systemen zelf onderhouden. Moeders krijgen daarbij 
extra aandacht, omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. 
 

Nieuw project in Baglun 
Tot en met 2016 werkt de Dopper Foundation samen met 
Simavi en haar lokale partner NEWAH (Nepal Water for 
Health) aan een groot waterproject in Baglun, Nepal. Zo'n 
18.000 mensen krijgen toegang tot veilig drinkwater en 2.000 
huishoudens krijgen toegang tot sanitair. 
 
Goed resultaat in Makrahar 
In 2010/2011 ondersteunde Dopper het Simavi-project 
'Makrahar' in Nepal met € 35.205,--. Dit werd in 2012 
aangevuld met een bedrag van € 45.231,--. In 2013 tot een 

nieuw record van € 87.791,--. Het totale bedrag is geïnvesteerd in de aanleg van 
waterpompen en sanitair en in de educatie van de lokale bevolking. 
 

Wil je ook meehelpen? Koop je Dopper nu in de Wereldwinkel ! 
 

De Dopper is verkrijgbaar in diverse kleuren  
(dus bijv. voor ieder gezinslid een ander kleurtje), kan in de vaatwasser en  

kost bij Wereldwinkel Zetten € 12,50 
 

DOPPER                                                                                  advertentie van St. Dopper Foundation 
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Wereldwinkel Zetten heeft een nieuwe wierooklijn, namelijk wierook met de naam 
Gaia's Incense. De wieroken zijn vernoemd naar de dochter van de oprichter van het 
bedrijf Alchemia: GAIA. 
De kleinschalige productieruimte staat in de buurt van de Indiase stad Puducherry, 
vlakbij diverse achterstandswijken. In deze gebieden is het leven erg zwaar. Het doel 
van de producent is om zoveel mogelijk mensen uit deze gebieden aan werk te 
helpen, met name vrouwen, door het geven van training,  microkredieten, familie-
hulp en opvang en scholing voor kinderen. 
 
De wieroken van GAIA'S INCENSE zijn handgemaakt, 100% natuurlijk en fairtrade.  

De basis van GAIA’S INCENSE zijn natuurlijke houtpoeders en geen houtskoolpoeder 
wat bij veel wieroken wel het geval is. De wieroken zijn gecontroleerd op de 
afwezigheid van de schadelijke stoffen benzeen en tolueen. De totale productie  van 
de wieroken is grotendeels een handmatig proces. Recentelijk is de producent 
overgestapt op machinale hulpmiddelen bij het rollen van wierook. Dit zijn kleine 
machines ter grootte van een naaimachine die met de hand bediend en gevuld 
worden. Ook het inpakken van de wieroken gebeurt bij de producent in India.  
Na het inpakken worden de wieroken per boot naar Nederland verscheept.  

 
De nieuwe wierooklijn bestaat uit 11 basisgeuren en 5 melanges.  
 
 
BASIS GEUREN van Gaia's Incense: 
 
CEDAR WOOD 
FRANKINCENSE / OLIBAN / KERKWIEROOK 
JASMIN FLOWER 
KANEEL 
MUSK 
PATCHOULI 
SANDAL WOOD 
WILD LAVENDER 
WILD ROSE 
YLANG YLANG 
 
 
MELANGES van Gaia's Incense: 
 
FLOWER BREEZE 
HIMALAYA FOREST 
MEDITATION 
NAGCHAMPA ORIGINAL  
SUNSHINE VALLEY 

 

 

NIEUW:                 WIEROOK van GAIA 

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 of juist wel wilt ontvangen, dan kunt u dit laten weten via  ons 

mailadres, wwzetten@hotmail.nl . 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.heilighout.nl/images/productimages/big/Logo Gaia vierkant.jpg
http://www.heilighout.nl/images/productimages/big/1VIERKANT Gaias incense MEDITATION.jpg

