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Aan het einde van deze maand is het weer Pasen; om precies te zijn 
20 en 21 april. Ter gelegenheid van dit feest hebben wij een actie 
rondom het Paasei. Als bijlage vindt u een vel op A4-formaat, met 
daarop de contouren van een paasei. U hoeft deze bijlage alleen 
even te printen. Daarna kunt u of uw kind het ei naar wens  
versieren (inkleuren, verven, beplakken, alles mag). Als u vervolgens 
deze creatie uiterlijk vrijdag 18 april vóór 17.00 uur inlevert bij de 
Wereldwinkel in Zetten wint u of uw kind wellicht een prijsje voor 
het mooiste ei. Vergeet niet uw gegevens in te vullen, zodat wij 
weten wie het heeft gemaakt en hoe we u kunnen bereiken. 
Er zijn 3 leeftijdscategorieën: 0-5 jaar;  6-12 jaar; 12 jaar of ouder 
(dit kan dus ook een creatieve  volwassene zijn).  
 
Verder in deze Nieuwsbrief uitleg over het 2e chakra, leest u wat het Wereldwinkelproduct van Joop is en 
kunt u aan de slag om Popcakes te maken. Weet u niet wat dat zijn? Kijk dan snel op pag. 2. 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                                      Joop Galama 

 
Kijk eens hoe trots zij zijn. Zij zijn mooi en dat weten zij ook. Een 
prachtige jurk met van boven bloot. Zij showen met hun 
decolleté, het mag gezien worden. 
 Waar ze wonen is het ook zo warm, iets bloots geeft alleen maar 
verkoeling. Misschien hebben zij ook stiletto hakken onder hun 
schoenen. De slag in hun rug en het pronte achterste doet dat 
vermoeden. Een doek gevouwen als hoofdbedekking, trots 
omhoog wijzend. Hierdoor lijk je nog statiger. 
 
Ik stel mij voor dat dit gemaakt wordt door vrouwen, met z’n 
allen om een grote tafel onder een afdak, beschermd tegen de 
warme zon. Een koel windje is aangenaam.Lekker onder het werk 
wat kletsen over van alles, hoe de kinderen het op school doen, 
wat er op tafel komt die avond enzovoort. Het basismodel is 
voorgeschreven, echter hoe het in detail eruit komt te zien is elke 
keer weer anders. Als een beeldje af is kijken de anderen toe en 
willen dat ook uitproberen. Hoe heb je dat gedaan? Echter, het 
wordt toch steeds weer anders. Halskettingen, oorringen en 
armbanden komen erbij. Werken is plezier hebben. 

 
Ik ben in verschillende Wereldwinkels geweest en heb geen gelijke beeldjes gezien. 

(vervolg op pag. 2) 
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Je geeft iets wat je zelf mooi vindt en hoopt dat de ontvanger het ook mooi vindt. Om hét cadeau te vinden 
wat je aanspreekt is veel meer een probleem, volle winkels met heel veel spullen, waardoor  je door de 
bomen het bos niet meer ziet. En vaak in alle zaken ongeveer hetzelfde, wat het net niet is. 
 
De Wereldwinkel heeft als cadeauwinkel veelal verrassingen, spullen die je daar alleen maar vindt en die je 
direct aanspreken. Je hoeft dan niet meer verder te zoeken, dit is het! 
O ja, de ontvanger van het cadeau, zij vindt deze dames ook mooi. 

JOOP 
 
 
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 . 
 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE:  2e CHAKRA 

 
Het 2e chakra is het heiligbeenchakra (svadhisthana-chakra), net boven de 
geslachtsorganen. 
Centrale thema's zijn seksualiteit, sensualiteit, voortplanting, creativiteit, scheppende 
levenskracht, kunnen genieten. Aantal bloemblaadjes is 6 en de Kleur is oranje; het 
bijbehorende Element is water en de Zintuiglijke functie 'proeven'. 
Bij vrouwen zie je vaak dat het moederschap sterk ontwikkeld is.  Veel beeldhouwers, schilders, 
pottenbakkers e.d. hebben een sterk ontwikkeld 2e chakra. 
 
 

RECEPT:           Chocolade CAKEPOPS met hagelslag of nootjes  

 
Iedere maand is er een nieuwe gratis receptenkaart verkrijgbaar in de Wereldwinkel, uitgegeven door 
Fairtrade Original. Deze maand het recept voor Cakepops. Cakepops zijn een leuke verjaardagstraktatie op 
school, maar staan ook gezellig op tafel. Het is eveneens een leuke bezigheid tijdens een kinderfeestje.  

          
Bereidingstijd ca. 50 minuten;   Voor ca. 12 stuks heeft u nodig: 
 
1 pak Bakmix voor Muffins (*); 100 gr. boter of margarine; 2 eieren; 50 ml. water; 4 
eetl. hazelnootpasta (*); 100 gr. Chocoladereep puur of melk (*), 1 zakje Tropische 
Notenmix (*); Hagelslag puur en/of melk (*).                                Ingr. met (*) = verkrijgbaar in 

de Wereldwinkel. 
 
Bereid de muffins volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, maar gebruik i.p.v. 
de muffinvormpjes een bakblik en bak de cake in ca. 25-30 min. gaar. Laat de cake 
afkoelen en verkruimel hem daarna boven een kom. Voeg de hazelnootpasta toe en 

meng het goed door de cakekruimels. Draai van dit deeg ca. 12 balletjes ter grootte van een walnoot. Breek 
de chocoladereep in stukjes en doe deze in een  steelpannetje of kom, die je in een pannetje kokend water 
hangt (au bain marie). Zorg ervoor dat er geen water in het kommetje komt ! Smelt de chocolade en roer 
het chocolademengsel glad. Doe intussen de hagelslag in een kommetje. Haal de rozijnen uit de notenmix 
(die gebruik je niet). Hak de overige ingrediënten van de notenmix fijn m.b.v. een hakmolentje of vijzel en 
doe deze in een apart kommetje. Prik de cakeballetjes aan een (sate)prikker en wentel ze een voor een 
door de gesmolten chocolade. Prik ze in bijv. een eierdoos om ze een beetje te laten drogen. Wentel de 
helft van de nog niet helemaal gedroogde chocoladecakepops door de hagelslag en de andere helft door de 
notenmix.  
Presenteer ze in een mooi vaasje of prik ze in een (oud) brood, dat met mooi crêpepapier is bekleed. 
 
NB: het vaasje op het plaatje is verkrijgbaar in de Wereldwinkel, evenals een vijzel. 
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MANGO CHUTNEY 

  
 

   

MMMaaazzzzzzeeellltttaaasss voor € 10,00  

(de verrassende inhoud heeft een waarde van  

€ 12,50 – € 15,00) 

 

Iedere tas heeft een thema ,dat de inhoud aangeeft;  

dus u kunt kiezen. 

 

Zolang de voorraad strekt. 

 

 

 

SPREUK van de maand 

 

Het graf van Christus is beroemd om wat het niet bevat. 

 

 

   
DDDeee   mmmeeedddeeewwweeerrrkkkeeerrrsss   vvvaaannn   WWWeeerrreeellldddwwwiiinnnkkkeeelll   ZZZeeetttttteeennn   

wwweeennnssseeennn   uuu   eeeeeennn   VVVrrrooollliiijjjkkk   PPPaaassseeennn...   
   
 

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

TERUG VAN WEGGEWEEST 

MAANDAANBIEDING:           MAZZELTASSEN 

 

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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