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Wereldwinkel   ZETTEN    
Hoofdstraat 58 A, 6671 CG Zetten;                                   
tel. 0488 420081 
email:      wwzetten@hotmail.nl 
website: www.wereldwinkelzetten.nl 
Rabobank 3479.14.403                     

 
 

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

LET OP: Vanaf dinsdag 7 januari zijn er diverse producten in de uitverkoop. 
Wees er snel bij, want op = op. 

 

VAN DE REDACT IE                                                 nr. 19  -   januari 2014 
 
Weer een heel nieuw jaar vóór ons, waarin we niet weten wat het zal brengen 
en dat is misschien ook maar goed ook.  
Wij hopen dat u gezellige feestdagen en een gezellige jaarwisseling heeft 
gehad en wensen u het allerbeste toe voor 2014. Onze medewerkers zijn er 
helemaal klaar voor. 
Ongetwijfeld heeft u téveel gesnoept en gegeten. Om de pondjes er weer af te 
krijgen een recept voor een gezonde pindasoep. 
Verder leest  u over dikke dames in onze winkel én vindt u achtergrond-
informatie over mobiles en hangers uit Thailand.  
 

VERANDERINGEN BIJ ONZE IMPORTEURS  

 

Op dit moment zijn er diverse veranderingen gaande bij onze importeurs in 
Culemborg. Sommigen gaan samenwerken en/of verhuizen, anderen gaan elders 
alleen verder. Daardoor kan het zijn dat iets niet in voorraad is en tijdelijk ook niet 
verkrijgbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip !!! 
 

DIKKE DAMES 

 
Er zijn gezellige, dikke dames in onze Wereldwinkel. En dan bedoelen we niet onze 
medewerkers (al zijn de pondjes er bij sommigen nog niet af na de feestdagen), maar 
we bedoelen natuurlijk de beelden die te koop zijn, gemaakt door de Mexicaanse Julio 
en Tino. Een aantal jaren geleden leren Julio en Tino elkaar kennen. Zij besluiten om 
keramiek te combineren met het ontwerpen van vrouwenbeelden en deze te 
decoreren. Het blijkt een gouden combinatie. Julio met zijn enorme vakkennis op het 
gebied van aardewerk en Tino met zijn veelzijdige creatieve gave. Een vrouw als vorm 
en beeld biedt hen oneindig veel mogelijkheden om te varieren en combineren en 
wanneer ze gratis aan een werkplaats kunnen komen is het bedrijf geboren. Wie had 

dat ooit durven dromen...  
Inmiddels hebben Julio en Tino wel degelijk hun droom gerealiseerd. Er werkt nu een aantal mensen en 
behalve een goed loon heerst er een prettige werksfeer. En dat ze hun producten naar Europa kunnen 
exporteren is iets dat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.  
De beelden zijn alleen geschikt voor binnen en worden gevormd met klei uit de woonomgeving van de 
initiatiefnemers en gebakken in een houtoven. Vervolgens worden de figuren vele malen geplamuurd en 
gepolijst. Tino schildert daarna de kleding; de hoofden decoreert hij met potlood en verf; geen gezicht is 
hetzelfde! Tot slot krijgen de beelden een laklaag. 
 De gezellige dames dragen jurken en soms een bikini. Kleuren wit, rood en zwart worden gecombineerd. 
Ook vertonen de dames zich soms met een man aan hun arm.  
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De dorpen op het Thaise platteland hebben te kampen met hoge werkeloosheid en leegloop van jonge 
mensen naar de grote stad. Een groep vrouwen in de provincie ChiangMai in Noord-Thailand richtte een 
organisatie op die in de dorpen werkgelegenheid creëert. Deze vrouwengroep houdt zich onder meer bezig 
met de productie van voorwerpen van textiel zoals mobiles, sleutelhangers en decoratieve dierfiguren. 
De vrouwengroep is opgericht in 2003 en uitgegroeid tot een team van elf vrouwen. Naast voorwerpen van 
textiel maken zij ook sieraden. De vrouwengroep uit ChiangMai werkt nauw samen met een aantal 
thuiswerk groepen in de omgeving. 
De mobile hangers worden gemaakt van geweven stoffen zoals 
katoen, acryl en zijde. De hangers worden volledig in de eigen 
werkplaats gemaakt. Het begint met het aftekenen van de stof, 
waarna de vrouwen aan de slag gaan met knippen, stikken, het 
vullen van de figuur met fiber, het aan elkaar naaien van de 
verschillende onderdelen, aanbrengen van details zoals oogjes en 
kraagjes. Tot slot vindt de kwaliteitscontrole plaats en worden de 
hangers verpakt en verzendklaar gemaakt. 
De hanger ‘olifant’ staat voor de Thai symbool voor kracht en geluk. De overige dieren hebben relaties met 
de Chinese Dieren jaartelling waar de Thai veel waarde aan hecht. 
 

PINDAKAAS 

 
Pindakaas met knapperige stukjes pinda uit Nicaragua, Mozambique en Malawi. 
Pindakaas is al sinds jaar en dag een van de populairste soorten broodbeleg in Nederland. De Wereldwinkel 
heeft een heerlijke pindakaas met knapperige stukjes noot, met het Max Havelaar Keurmerk in het 
assortiment. De pinda’s in de pindakaas komen uit verschillende landen: Nicaragua, Mozambique en 
Malawi. De pinda’s uit Nicaragua zijn afkomstig van de Cooperative del Campo. Zie ook het recept.  
 

RECEPT:  PINDASOEP met kokos en komkommer 

 
Je hebt nodig: 
1 ui;  2 eetlepel olie (*);  2 kruidenbouillonblokjes;  250 gram Pindakaas (*),  
1 blik Kokosmelk (*);  1 theelepel sambal of een eetlepel rode curry pasta (*);  ½ citroen;  
 ½ komkommer;  3 - 4 takjes peterselie; 750 ml. water. 

Ingrediënten met (*) zijn te koop in de Wereldwinkel. 

Bereiding: 
Snipper de ui en fruit deze in de olie goudbruin. Voeg 750 ml. water en de kruidenbouillonblokjes toe en 
breng aan de kook. Roer de pindakaas glad met de kokosmelk en sambal en roer dit bij de soep.  
Laat het geheel ca. 4 minuten heel zachtjes doorkoken. Pers de halve citroen uit. Snijd de komkommer in 
halve plakjes of reepjes. Roer citroensap en komkommer bij de soep. Breng de soep aan de kook en 
bestrooi de soep met fijngehakte peterselie. 
Tip: De soep wordt extra lekker met gebakken knoflookgarnalen: reken op 5-6 (rauwe, gepelde) grote 
garnalen per persoon en bak ze in wat olie tot ze roze kleuren. Schep ze om met 1 à 2 tenen knoflook uit de 
pers en verdeel ze over de soepborden/-kommen. Schep de soep erop en serveer meteen. 
 

SPREUK van de maand 

 

Het is heel moeilijk iets  te voorspellen, vooral de toekomst. 
 

Andere interessante websites: 

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

ACHTERGRONDINFORMATIE:  MOBILES EN HANGERS  

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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