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VAN DE REDACT IE                        NIEUWSBRIEF     nr. 29  -   ZOMER  2015 
 
Het is al weer eind mei en de zomer staat te beginnen. Nog even volhouden tot 
aan de vakantie. Als uw kind een cadeautje nodig heeft omdat hij/zij van school 
gaat of 'verhuist' naar een andere klas, dan bent u in de Wereldwinkel aan het 
juiste adres. Er zijn heel veel (kleine) presentjes aanwezig, al dan niet met een 
symbolische waarde; denk aan een 'geluks'cadeautje in diverse vormen, leuk 
theeboeketje, chocola, noem maar op. 
Verder in deze Nieuwsbrief weer allerlei leuke en interessante artikelen over 
producten en hun achtergrond en natuurlijk de vaste rubrieken, zoals een 
zomers recept en een spreuk. Op pagina 4 vindt u de uitslag van de 
kleurwedstrijd. 
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie. 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus / begin september. En natuurlijk houden wij u op de 
hoogte via een NieuwsFlits als er tussentijds iets te melden valt. 
 
 

PRODUCT BELICHT:    THEE 

 
 
Hoog in de bergen in India is het iedere dag lekker weer. De zachte temperatuur en ook 
de rijke bodem maken dat onze biologische thee daar in alle rust zijn volle aroma kan 
ontwikkelen. De plukkers oogsten met de hand alleen de bovenste blaadjes en het 
knopje, voor thee van hoge kwaliteit. Zij pauzeren tussendoor in een gebouw dat op 
hun verzoek in het veld is neergezet met het geld van de ontwikkelingspremie. Na de 
lunch kunnen ze er dan weer fris tegenaan, tussen de groene blaadjes. 
Deze thee is verkrijgbaar in een doosje met een inhoud van 80g (20x4g), dus 1 zakje is 
bestemd voor een pot thee. De thee is biologisch en fairtrade. 
 
Er zijn verder ook nog verschillende soorten (eenkops)thee verkrijgbaar in onze winkel, 
zoals de groene thee die verwerkt is in het recept op pag. 2. 

 

De Guzhang Gaofeng Organic Tea Association bestaat uit 52 kleine theeboeren in de provincie Hunan in 
China. Ondanks hun zeer eenvoudige leefomstandigheden, verbouwen zij biologische groene thee van 
uitstekende kwaliteit. De eerste verwerking van de thee doen de boeren zelf. De fairtrade 
ontwikkelingspremie die de boeren ontvangen, is in eerste instantie gebruikt voor het herstel van de weg 
vanuit het dorp naar hun theevelden in de bergen. Nu ligt er het plan om een bibliotheek aan te leggen 
voor de kinderen in het dorp. Een weg naar de toekomst, als het ware. 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.wereldwinkelzetten.nl/
http://www.fairtrade.nl/producten/koffie-en-thee/thee/engelse-melange-theepot
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Receptuurwijziging Currypasta's 

 
De Rode en Groene curry kruidenpasta hebben een wijziging in de receptuur ondergaan. De sojaolie 
(die allergische reacties kan oproepen) is vervangen door rijstolie. Deze wijziging heeft geen effect op 
de smaak.  
 
 

RECEPT:        IJSTHEE 

 
IJsthee kun je natuurlijk kant-en-klaar kopen in de supermarkt, al dan niet met 
bubbels, maar het is veel leuker en zeker zo lekker om de thee zelf te maken. 
En dat is echt heel eenvoudig.  
Dat kunt u doen met gewone zwarte thee of een smaakje naar keuze. In dit 
recept wordt groene thee gebruikt.  
 
Begin met het zetten van een pot (groene) thee. Giet het water op als het net 
van de kook is.  
Op 1 liter water neemt u ongeveer 4 zakjes (1 kops) groene thee. Voeg daaraan toe: 1 citroen in schijfjes en 
enkele takjes munt. U kunt ook suiker of honing toevoegen, als u een zoetekauw bent. 
Laat de thee afkoelen en zet het daarna in een kan in de koelkast.  
Giet het voor gebruik in een mooi (wijd) glas, doe er een schijfje citroen in en enkele ijsklontjes. Zet er een 
cocktailstampertje of lepel in en het is klaar om te serveren. 
 
Heerlijk als het buiten warm is. En natuurlijk hopen we dat dat deze zomer vaak het geval zal zijn. 
 

 

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 . 

 

Iedere dag begint nu extra goed. Want de fairtrade Pindakaas is dankzij een vernieuwde receptuur nu nog 
smeuïger en lekkerder. Dat is fijn voor wie zin heeft in een lekkere boterham én goed voor de boeren. 
 

Pindakaas, daar word je groot en sterk van (dat zeiden Petje Pietamientje en de 
kleine Evert van Benthem ook al). Zo ook de pindaboeren in Nicaragua. Op de 
vruchtbare grond van de Telica-vulkaan verbouwen zij op kleinschalige, traditionele 
manier de lekkerste pinda's. De fairtrade premie investeren ze in het verbeteren van 
hun landbouwmethoden, met respect voor de natuurlijke omgeving. Ze werken 
daarbij intensief samen: ze maken gebruik van elkaars machines en helpen elkaar bij 
de oogst. Samen sterk, zogezegd. In Nederland kunnen we hun team versterken door 
de pindakaas op onze boterham te smeren. Daar worden we dus allemaal sterker 
van. 

 
Krachtig ontbijt 
De vernieuwde pindakaas versterkt het ontbijtassortiment van de Wereldwinkel. Naast hagelslag, vlokken, 
en honing, vindt iedereen daar bovendien koffie, thee en vruchtensappen naar smaak. Voor een goede 
start van een actieve dag ! 
 

EXTRA  KRACHTEN  IN  EEN  POTJE 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
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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 onze nieuwe collega zijn? 
Wij vragen: 
Winkelmedewerkers (m/v) voor tenminste één dagdeel (ochtend, middag of vrijdagavond) in de week. U 
geeft zelf aan wanneer u wilt en/of kunt. 
Wij bieden: 
  Een uitgebreide, vrijblijvende inwerkperiode samen met een ervaren mentor en daarna veel 

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

(maar alleen als ú dat wilt). 
 Prettige collega's, die zich samen sterk maken voor de verkoop van producten uit ontwikkelings-

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

 
Het is er weer: het veelgevraagde servies 'Haan'.  Kopjes, mokken, schaaltjes, etc.  
Producent JaJa heeft 30 mensen in dienst, 4 mannen en 26 vrouwen. De mannen 
doen het zware werk, en de vrouwen doen het fijne werk zoals schilderen en 
polijsten. JaJa bestaat sinds 2001 en is met 7 mensen begonnen. Zij maken vooral 
servies voor restaurants. De vrouwen kunnen hun tijd zelf indelen en worden per 
stuk betaald. Door deze flexibele arbeidstijd kunnen ze rekening houden met 
schoolgaande kinderen, tempelbezoek en feestelijkheden zonder dat dit invloed 

heeft op hun inkomen. De mannen zijn in vaste dienst en ontvangen een dagloon van 300 Bath. De 
arbeidsomstandigheden zijn goed, mondkapjes e.d. zijn aanwezig, daarnaast 
hangt er een ontspannen werksfeer. De gebruikte verf is uiteraard 
milieuvriendelijk. De producten staan 16 uur in de oven waarvan de laatste 6 
uur de temperatuur geleidelijk omlaag wordt gebracht. Daarna worden de 
producten handmatig bewerkt. De producent wordt regelmatig bezocht door 
de importeur en er worden ook nieuwe modellen geïntroduceerd, die dan ook 
op de lokale markt worden verkocht. De verkoopprijzen kunnen laag worden 
gehouden omdat de  producent alleen gespecialiseerd is in het maken van 
servies, daardoor kunnen zij ook altijd een goede kwaliteit garanderen. Het 
servies is vaatwasser-bestendig en geschikt voor de magnetron. 
 

 
Max Havelaar geeft op de site www.ikwilfairtradegoud.nl als eerste een compleet overzicht van de 
Nederlandse goudsmeden en juweliers die eerlijk goud gebruiken. Steeds meer consumenten kiezen voor 
duurzame lifestyleproducten. Fairtrade gouden en zilveren sieraden behoren nu ook tot de mogelijkheden. 
Max Havelaar wil met deze campagne aandacht vragen voor het belang van eerlijk goud. De situatie in veel 
kleinschalige goudmijnen in Afrika en Latijns-Amerika is schrijnend en dat moet worden veranderd! 
 

 
U kunt lege cartridges (tbv CliniClowns) en oude mobieltjes (tbv St. Opkikker) inleveren bij onze 
Wereldwinkel. Wij zorgen dan dat ze op de juiste plaats worden afgeleverd. Goed voor het milieu en het 
goede doel. 

HEEFT  U  EEN  BEETJE  TIJD  OVER   ??? 

SERVIES 'HAAN' 

EERLIJK  GOUD 

INLEVEREN CARTRIDGES EN OUDE MOBIELTJES 

http://www.ikwilfairtradegoud.nl/
http://cdn.sawahasa.nl/15726/20131129-DSC_0257_jpg/Kopje-op-schaal-205x11x6cm.jpg
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Diverse mensen zijn eind april druk in de weer geweest met kleurpotloden, want er was een kleurwedstrijd 
uitgeschreven door de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels. Ook Zetten deed hieraan mee. Een van de 
kleurplaten, ingezonden door Anna Cleophas, is doorgestuurd 
naar de Landelijke Vereniging, waar de kleurplaat heeft 
meegedongen naar een van de vier Mexicaanse spiegels t.w.v. 
€ 50,00. Helaas is zij niet in de prijzen gevallen.  
De andere kleurplaat, gemaakt door Rinske Cleophas, kreeg 
een prijs overhandigd van Wereldwinkel Zetten. Rinske mocht 
een spiegel ontvangen met dezelfde waarde. Van harte 
gefeliciteerd en veel plezier ermee namens alle medewerkers 
van Wereldwinkel Zetten. 
 

 
Kisi-steen wordt zo genoemd omdat het wordt gewonnen in de 
omgeving van de stad Kisii. De Kenianen noemen het Tabaka-stone, 
daar de vindplaats in het dorp Tabaka ligt. Het is een zachte soort 
zeepsteen in verschillende kleuren, van roomwit, grijs, blauw, 
zalmrood en zwarte steenlagen. 

Jameson woont in Kenia en heeft een bedrijf waar producten van kisisteen worden gemaakt. De mooie 
Design4Fair producten van kisisteen op het plaatje bij dit artikel zijn gemaakt in zijn werkplaats van de 
FairTrade organisatie Crafts Caravan. Toen in 2003 het bedrijf waar Jameson destijds werkte failliet ging en 
hij daardoor het  pensioentje dat hij en z'n collega's hadden opgebouwd kwijt was, begon hij een eigen 
bedrijf onder het motto "we zijn alles kwijt, maar niet onze vaardigheden". Zo is Crafts Caravan opgericht. 
Dankzij het lidmaatschap van de Afrikaanse FairTrade Organisatie kwam Crafts Caravan in 2009 in contact 
met Tillingo-Nepra, een van de importeurs van de Wereldwinkels. FairTrade heeft het mogelijk gemaakt dat 
de medewerkers van Crafts Caravan een menswaardig en betekenisvol leven hebben.  
 

 
Op de website (www.wereldwinkelzetten.nl) kunt u allerlei informatie vinden, zoals de geschiedenis van 
Wereldwinkel Zetten, eerdere publicaties, alles over onze winkel , over de Spreekbeurttas en nog veel meer.  

Nieuw op de website is achtergrondinformatie over diverse producten (onder de kopjes productinformatie, 

Wereld van Symbolen en Geluk en Speluitleg. Het is de moeite waard om eens op de website te kijken. 

 

Een reis van duizend mijlen begint met één enkele stap 

 

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

UITSLAG van de KLEURWEDSTRIJD 

KISI STEEN 

WEBSITE van Wereldwinkel Zetten 

SPREUK van het seizoen 

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.wereldwinkelzetten.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

