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

Afwijkende openings- en sluitingstijden: do. 3 dec: 10.00 – 20.00 uur; ma. 21 dec: 10.00 – 17.30 
uur; di. 22 dec: 10.00 – 20.00 uur; wo. 23 dec: 10.00 – 20.00 uur; do. 24 dec: 10.00 – 16.00 uur; 1e 
en 2e kerstdag gesloten; vr. 1 jan gesloten; za. 2 jan gesloten. 
 
 

VAN DE REDACT IE                    NIEUWSBRIEF     nr. 31  -   WINTER  2015/2016 
 
Alweer bijna een jaar voorbij. Nog een drukke decembermaand en dan is het 
zover. Hierboven ziet u de extra openingstijden van de winkel. Dit jaar doet 
Wereldwinkel Zetten ook mee aan de Wizetactie, dus ook bij ons krijgt u een 
stempeltje. 
Wij hebben net een leuke actie achter de rug ('Raad het gewicht van de 
neushoorn'). Op pag. 3 leest u wat het exacte gewicht is en wie heeft gewonnen. 
 
Inmiddels is er ook een kerstactie gestart, zoals u heeft kunnen lezen in de 
NieuwsFLITS van 12 november jl. Er wordt landelijk een kerstboom verloot en 
WW Zetten verloot als extra ook nog eens een schaal met mooie producten uit de winkel. Op 9 december 
wordt de landelijke winnaar bekendgemaakt. De winnaar van de schaal van Wereldwinkel Zetten krijgt 5 
december bericht (leuk sinterklaascadeautje). Wij berichten u daarvan via een zogenaamde Nieuwsflits. 
 
In deze Nieuwsbrief weer allerlei interessante (achtergrond)informatie over diverse producten en natuurlijk 
een gemakkelijk te maken recept met o.a. producten uit de Wereldwinkel. 
 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE:   BABOESJKA 

 
Baboesjka (grootmoeder) gaf drie rijk geklede reizigers onderdak, eten en een warm 
bed. Het bleken de drie wijzen te zijn, onderweg naar Bethlehem. Baboesjka ging hen 
achterna met een mand zwart brood en cadeautjes voor het kindje. Toen zij daar 
aankwam was iedereen al vertrokken. Ze legde haar presentjes in de kribbe en rustte 
even uit bij de os en de ezel. In haar droom zag zij de geboorte van het kind en toen 
zij wakker werd was het brood en speelgoed weg. Elk jaar met Kerstmis hangen de 
kinderen in Rusland hun kous naast de kachel of de haard. Als ze de volgende morgen 
onder in hun kous tussen de geschenken een stukje bruin brood vinden, zeggen de 
vaders en moeders: 'Zie je dat? Baboesjka is langs geweest en ze heeft niet alleen 
speelgoed, maar ook een stukje brood achter gelaten. Net zoals ze ooit voor het 
koningskind deed.  

Baboesjka's, ook wel Matroesjka genoemd, komen niet alleen uit Rusland, maar ook uit India.  De naam 
Matroesjka betekent 'moeder van de familie'. Het plaatsen van het ene figuur in de andere wordt ook wel 
als een symbool van vruchtbaarheid en eeuwigheid gezien. Daarom is dit een mooi, symbolisch cadeautje 
bij een geboorte of als presentje voor een zwangere. Een baboesjka ofwel matroesjka is altijd fleurig 
beschilderd. Behalve dat het een leuk kraamcadeautje is, is het ook nog eens educatief speelgoed voor de 
ontwikkeling van de motoriek van het kind. 
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UIT  HET  ASSORTIMENT 

 

Wegens te weinig omzet in de Wereldwinkels zijn Olijfolie, Ketjap Manis, Aardbeien- en 
Abrikozenjam uit het assortiment. Zodra de voorraad op is, zult u deze producten dus helaas 
elders moeten inkopen. Alternatieven in deze categorie zijn Hazelnootpasta, Pindakaas en 
Chocoladepasta Extra Puur. 
 
 

PRODUCT  BELICHT :   BABYBAL 

 
In deze kersttijd denk je al gauw aan een baby. Wat is er mooier dan zo'n klein 
wezentje! Je ziet er onschuld in, maar ook vrede. Het kindje weet niet wat 
hem of haar nog te wachten staat. Op zo'n moment vlak na de geboorte is er 
alleen de behoefte aan eten, drinken en de liefde van zijn of haar omgeving. 
Een uniek cadeau is een handgemaakte babybal voor boven de wieg. De basis 
is gerecycled papier, dat met de papiermaché-techniek tot een bal wordt. De 
verpakking is gemaakt in Delhi, van handgeschept papier en met de hand 
gezeefdrukt. Het beschilderen van de babybal  -met kindvriendelijke, loodvrije 

verf- vindt plaats in Kashmir, dé plek waar de Kashmiri-beschilderingen vandaan komen. Kashmir is dan ook 
de naam van het ambachtelijke priegelwerk dat we kennen van prints op sjaals, aardewerk, etc.  
In het atelier in Kashmir werken ongeveer vijf ambachtslieden aan het beschilderen van de babycadeaus.  
Over het beschilderen is wel wat te doen geweest. De producten werden regelmatig afgekeurd, omdat bijv. 
de baby's op de babybal eerder op oude mannetjes of aapjes leken. De ambachtslieden lieten weten dat 
het beschilderen van deze ballen veel moeilijker is dan het Kashmiri-werk dat ze normaal maken. Toch 
blijven ze enthousiast: ze vinden het een hele uitdaging om de figuurtjes precies te schilderen zoals wij ze in 
het Westen graag willen zien. "Het is een uitdaging de babybal Westers te beschilderen". 
 
 

RECEPT :  kruidige vegetarische CURRY POMPOENTAART 

 
Hoofdmaaltijd voor 4 personen 

Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten; baktijd 35 à 40 minuten  
 

Ingrediënten: 

6 blaadjes bladerdeeg of hartige taartdeeg,  2 preien,  

 1 flespompoen van ca. 750 g ,1 el plantaardige olie, 4 eieren. 

En van Fair Trade Original :  

1 pakje Gele Curry Kruidenpasta (als u van pittig houdt), of een ½ zakje voor 

minder pittig;  200 ml Kokosmelk,  Zeezout mix Chilipeper. 

 

Ontdooi het bladerdeeg. Snijd de prei in ringen; schil en ontpit de pompoen en snijd deze in stukjes. 

Verwarm de oven voor op 200°C. Verhit olie in een braadpan en fruit de stukjes pompoen en de prei. Voeg 

de curry kruidenpasta en de kokosmelk toe. Bedek een springvorm van 22-24 cm doorsnede met de plakjes 

bladerdeeg en zorg voor een flinke opstaande rand. Breek 4 eieren en klop ze los. Voeg dit  bij het 

groentemengsel en meng goed door elkaar. Breng dit op smaak met het zeezout. Schep alles in de 

springvorm en plaats de pompoentaart in het midden van de voorverwarmde oven.  

Bak de taart in circa 35-40 minuten goudbruin en gaar.  

Serveer de taart in punten en eet met een frisse salade naar keuze. 

 

TIP:  voor een niet-vegetarische variant kunt u gehakt en/of hamblokjes toevoegen. Ook spinazie erdoor is 

lekker. Varieer naar eigen inzicht en smaak. 
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SPREUK  van  het  seizoen 

 

Pas op: chocolade laat je kleren krimpen  !!!   

 

GEWICHT  van  de  NEUSHOORN 

 

Het raden van het gewicht gaf veel reuring. Opmerkingen als "weegt zoveel 
als een zak cement, of aardappelen" e.d. waren niet van de lucht. Ook werd 
menige vrouw/vriendin opgetild door de mannen. 
De meeste raders zaten veel te hoog met het gewicht. Het was toch 
moeilijker dan gedacht. 
 
Het juiste gewicht van de spekstenen neushoorn is 35,3 kg en is geraden 
door Johan de Vree (onze buurman-slager). Hij schatte 800 gram te laag, 
maar zat het dichtst bij het juiste gewicht. Heel knap.  
De neushoorn is inmiddels overhandigd, zoals u kunt zien op de foto. 
Van harte gefeliciteerd. Hopelijk krijgt hij een leuk plaatsje. 
 
 

 

VERLOTING 

 
Nog tot en met 4 december krijgt u bij iedere € 10,00 een lootje, waarmee u landelijk meedingt naar een 
mooie kerstboom en extra bij Wereldwinkel Zetten naar een schaal met mooie producten uit de winkel. 
 
 
 

De medewerkers van Wereldwinkel Zetten wensen u  
fijne feestdagen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 . 
 

 
www.wereldwinkels.nl ;  www.fairtrade.nl;  www.fairforward.nl;   www.centrummondiaal.nl ;   
www.maxhavelaar.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  
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