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

 
 

 

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

VAN DE REDACT IE     (door Lia Rüger)                                     nr. 20  -   februari 2014 
 
Vanaf deze maand zal ik dieper ingaan op de CHAKRA's; uitleggen wat 
dat zijn en wat het inhoudt. Ik begin deze maand met de hartchakra, 
omdat het de maand van de liefde (Valentijn) is. 
Verder krijgt u uitleg hoe het beeld 'Samen dragen' wordt gemaakt, 
een aanbieding van honing en een recept met honing erin verwerkt. 
Bovendien leest u een bijdrage van WW-collega Paulien over honing, 
om uw (honing)vingers bij af te likken. 
Een nieuwe rubriek is  'Mijn Wereldwinkelproduct', waarin een 
medewerker van onze winkel vertelt over zijn of haar favoriete product 
uit de winkel. De pen wordt daarna doorgegeven aan een ander. 
Als u zelf een favoriet product hebt, bent u van harte uitgenodigd om 
hierover een kort stukje in de Nieuwsbrief te schrijven. Dit mag ook 
een favoriet recept zijn met een ingrediënt uit de winkel.  
Dit kunt u sturen naar ons mailadres (zie kop van deze nieuwsbrief). 
 
 

MIJN   WERELDWINKELPRODUCT : de KLANKSCHAAL          (door Mark Peperkamp) 

 
Zo’n mooie en zuivere klank hoorde ik vroeger maar zelden. Toen ik 
het voor het eerst hoorde was ik verkocht. De klank doet mij denken 
aan landen als Tibet of Nepal, waarbij de zuiverheid van de klank voor 
mij symbool staat voor de zuiverheid binnen de boeddhistische leer. De 
leer van onder andere mededogen. Tegelijkertijd doet de klank mij 
denken aan het mooie, zuivere en ongerepte berglandschap.  
 
De klankschaal die ik heb is een mooi handgemaakt product, waarbij er 
mensen geweest zijn die er tijd, energie en liefde in hebben gestoken. 

Dat product heb ik met trots op mijn kamer staan en zo nu en dan laat ik hem zingen…     
Mark Peperkamp  

Ik geef de pen door aan mijn collega Dineke. 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE:  CHAKRA's 

 
Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskracht-energie ontvangt, afstemt en afgeeft. Het woord 
chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de 
ruggengraat stroomt. Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen, van het stuitje tot 
het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt.  
De zes belangrijkste chakra's komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.  
Van onder naar boven in je lichaam zijn dat: wortelchakra, heiligbeenchakra, navelchakra, hartchakra, 
keelchakra, voorhoofdchakra, kroonchakra.  

(lees verder op pag. 2) 
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Met bijv. yoga-oefeningen en/of bepaalde therapieën kun je deze chakra's stimuleren en beïnvloeden. 
Dit kun je onder begeleiding doen, maar ook zelf aan de hand van oefeningen, gericht op het 
betreffende energieveld. 
Zoals in de inleiding beloofd krijgt u deze keer uitleg over het hartchakra, gelegen bij het hart. Dit, omdat 
het op 14 februari Valentijnsdag is. De Wereldwinkel besteedt ook aandacht aan Valentijnsdag, door de 

verkoop van leuke cadeautjes voor uw of jouw geliefde.      
 

Het 4e chakra is het hartchakra (anahata-chakra). Dit chakra is het middelpunt van de 
chakra's en staat met de andere in verbinding. Het centrale thema is: liefde, compassie, 
menselijkheid, genegenheid, geborgenheid, openheid, tolerantie, goedheid; voor jezelf én 
voor anderen. 
Aantal bloemblaadjes: 12;  Kleur: groen;  Element: lucht; Zintuiglijke functie: tasten. 
 

Het hartchakra kan geblokkeerd zijn, bij voorbeeld bij kinderen na een scheiding of een emotieloze 
opvoeding. Ze durven zich op latere leeftijd  niet open te stellen voor de liefde. Ze moeten (met hulp van 
anderen) leren zichzelf en anderen lief te hebben.  
Iemand met een sterk ontwikkeld hartchakra staat open voor het leed van anderen, echter zonder zichzelf 
tekort te doen.  Grote kunstenaars hebben vaak een goed ontwikkeld hartchakra, omdat wat ze creëren, ze 
met veel passie doen. 
 

 
Het beeld 'Samen dragen' is gemaakt uit één stuk 
hout. Producent Antwi uit Kumasi (Centraal Ghana) 
maakt zijn beelden uit één stuk Osesehout. Hij zaagt 
het hout op maat waarna hij met een kapmes de 
vorm aanbrengt. Het beeld van Antwi is een echt 
Ghanees product, dat de naam 'Samen dragen' 
heeft en dat is ook waar het voor staat: samen 
dragen maakt het leven en werken aangenamer.  
Nadat de houten beelden met het kapmes in de 
juiste vorm zijn gekapt, worden ze door producent 
Antwi zwart gemaakt met schoenpoets.  
Om de beelden mooi te laten glanzen, wordt het beeld daarna met blanke schoenpoets opgeboend. 
 

AANBIEDING 
 

Een pot honing (vloeibaar of crème) met 20% korting, zolang de voorraad strekt. 
 

HONING                                                                                               (door Paulien van Ingen-Krijt) 

 
Dat honing honey is in het Engels, wist u natuurlijk allang. Dat honey in het Amerikaans–Engels ook schat of 
liefje kan betekenen, weten de liefhebbers van het Engelstalige popgenre natuurlijk ook. Denk maar aan 
het jaren ’80 liedje: ”Someone loves you honey”…. 
Wat u en ik niet weten is, waarom uit alle zoete broodbeleggen uitgerekend honing is gekozen om uw 
oogappel te benoemen. Niemand zegt: ik hou van je chocopastaatje, aardbeienjammetje of hagelslagje. 
Persoonlijk denk ik dat men de tropische honing uit de Wereldwinkel op het oog had. Niets is lekkerder en 
smaakvoller; veel mensen zijn er gek op.  
De honing uit de Wereldwinkel komt uit Chili en Guatemala. 
Importeur Fair Trade Original betrekt zijn Chileense honing van coöperatie Apicoop. Hierbij zijn 225 imkers 
aangesloten. Deze krijgen een goede prijs voor de honing, hulp bij verhoging van de productie en advies 
over milieubeheer. Ook kunnen ze tegen een gunstige tarief medicijnen tegen bijenziekten kopen.  

(lees verder op pag. 3) 
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Een van die imkers is Bernadino Gomez, die in 1995 startte met een handvol bijenkasten. Een paar jaar 
later sloot hij zich aan bij Apicoop. Bernadino, die getrouwd is en vijf kinderen heeft, beheert nu met 
zijn vrouw 100 bijenkasten. Ook een van zijn zoons helpt mee. Voor de oogst in januari/februari huren ze 
twee seizoenskrachten in. Als bijverdienste verzorgen ze nog zo’n 150 bijenkasten voor anderen. Door de 
jaren heen is het Bernadino, dankzij de imkerij, gelukt zijn woning te vergroten en een pickup truck te 
kopen. 
Bernadino leert nog steeds bij door cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen. 
 
In de Wereldwinkel worden twee soorten tropische honing verkocht: de vloeibare en de crѐme. Wilt u die 
proberen? Profiteer dan van een tijdelijke korting van 20%. 
Misschien zegt u dan wel: Someone loves you honey! 
 
 

RECEPT:   WITLOF MET GEITENKAAS EN HONING 

 
Voor 4 personen;                                                          Bereidingstijd: ca. 20 
minuten 
 
8-12 struikjes witlof (afhankelijk van de grootte) 
20 g boter  
4 el Tropische honing vloeibaar (*) 
200 g geitenkaas 
75 g walnoten, grof gehakt 
75 g cashewnoten (*), grof gehakt 
enkele takjes verse tijm, blaadjes afgerist 
zout en vers gemalen peper (*) 
Ingrediënten gemarkeerd met een (*) zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel 
 
Verwarm de oven voor op de grillstand. Snijd de struikjes witlof over de lengte doormidden en verwijder de 
bittere kern. Breng een pan met water en een snufje zout aan de kook en kook de witlof in circa 10 minuten 
gaar. Neem de witlof uit de pan, laat het goed uitlekken en druk het extra vocht eruit. Vet de ovenschaal in 
met een beetje boter en leg de witlofstruikjes in de schaal. Verkruimel de geitenkaas boven de witlof, maal 
er peper overheen en verdeel er de honing over. Meng de walnoten met de cashewnoten en de blaadjes 
tijm en verdeel dit ook over de witlof. Verdeel de rest van de boter in klontjes over de witlofschotel. Plaats 
de ovenschaal in de oven en grill tot de bovenkant van de witlofschotel een mooi goudbruin korstje heeft. 
Lekker met gekookte krieltjes of aardappelpuree. 
 
 
 

SPREUK van de maand 

 

Een druppel tederheid is meer dan geld en macht 
(Uitspraak van Boeddha) 

 

Andere interessante websites: 

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

 

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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