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VAN DE REDACT IE                                                                        nr. 23  -   mei 2014 
 
Op zaterdag 10 mei is het World Fairtrade Day. Meer hierover op pagina 3. 
De tweede zondag van mei is het altijd Moederdag. Dit jaar dus op 11 mei. 
De Wereldwinkel heeft prachtige cadeautjes om aan moeder te geven, zoals 
boeketjes met diverse theesoorten, boekjes met mooie woorden of kleine 
lieve cadeautjes in de vorm van een hartje. We kunnen ook een pakketje 
samenstellen met lekkere ontbijtspulletjes (zie de foto op pag. 2). Er zijn 
sieraden in alle maten, soorten en prijsklassen. En natuurlijk 
chocolade(hartjes).  Voor wie moeder extra wil verwennen staat er ook een 
recept in deze Nieuwsbrief (zie pag. 2).  
Het favoriete wereldwinkelproduct wordt deze maand beschreven door 
Wereldwinkelvrijwilliger Lia Rüger. Verder is er achtergrondinformatie over gerecycled glas uit Vietnam.  
Op pag. 4 de winnaars van de Paasei-versierwedstrijd.  
Veel leesplezier en wij wensen u een gezellige meimaand toe. 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                                           door   Lia Rüger 

 

Appelstoofpotje 

De hele keuken ruikt naar appel, kaneel en suiker. Deze geur komt uit het 
appelstoofpotje dat op het aanrecht staat te branden. Dunne plakjes appel met 
kaneel en suiker liggen daarop zacht te worden. Het is een heerlijk toetje, of als 
tussendoortje.  

Maar waar ik het stoofpotje het meest voor gebruik is voor het smelten van (room)boter. Heerlijk bij 
bijvoorbeeld asperges. De aspergeperiode is er weer en voor wie van asperges houdt is dat genieten. Je 
kunt natuurlijk ook boter smelten in een pannetje, maar met het stoofpotje is het gemakkelijk (je hoeft 
alleen maar wat boter erop te leggen en het waxinelichtje aan te steken; het smelt vanzelf) en het staat erg 
gezellig op tafel. Als u veel boter wilt smelten zou dit ook kunnen in het (grotere en 
diepere) kaaspannetje. Beide zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel. 

Lia 
De volgende keer mag mijn collega Trudy iets schrijven over haar favoriete product 
(graag tekst + foto digitaal inleveren vóór 27 mei a.s.). 
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:    3e CHAKRA 
 

Het 3e chakra is het navelchakra (manipura-chakra of zonnevlechtcentrum), net iets 
boven de navel, in de maagstreek. Thema's hierbij zijn o.a. wilskracht, zelfvertrouwen, 
persoonlijkheid, zelfbeheersing, macht.  
Het aantal bloemblaadjes is 10 en de kleur (goud)geel. Het element vuur hoort erbij. 
Navelchakramensen laten hun gevoelens de vrije loop en zijn spontaan. Een 
harmonieus navelchakra leidt tot een gezond mengsel van sterke emotionaliteit en 
noodzakelijke zelfbeheersing. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE:        Gerecycled glas uit Vietnam 

 
Opvallend aan dit glaswerk is de blauwe, bruine of groene tint. Deze tint ontstaat doordat er oude 
limonadeflesjes en inktpotjes gebruikt worden als grondstof. In onze Wereldwinkel verkopen we glas met 
een blauwe tint.  

 
Oude limonadeflesjes en inktpotjes worden ingezameld en in de oven omgesmolten tot één grote 
glasmassa. Met een metalen pijp wordt een hete 'bol' glas in de juiste vorm geblazen.  
Net als in veel landen in het Zuiden, is het ook in Vietnam vrij ongewoon dat een vrouw aan het hoofd van 
een bedrijf staat. Dankzij Linh is het bedrijf de laatste jaren echter flink gegroeid. Haar geheim? Gedreven 
ondernemerschap en afzet van producten naar het buitenland. 
 

MOEDERDAG-producten 

 
 
Zoals in de inleiding op pag. 1 staat geschreven: de Wereldwinkel heeft heerlijke 
producten om een lekker ontbijtje voor moeder te serveren. Denk hierbij aan een 
leuk ontbijtbordje met koffie- of theekom, eierdopjes en natuurlijk ook koffie, 
thee, chocoladehagel en chocoladevlokken, honing, jam en heerlijke sapjes. Alles 
wat je nodig hebt om een lekker ontbijtje klaar te maken. 
En dit is maar een greep uit het totale assortiment om Moederdag gezellig te 
maken, bijvoorbeeld met een waxinelichtje op het dienblad of op de tafel. 
Loop eens binnen en kijk zelf of er iets voor jouw/uw moeder bij is. 
 
 

 

 
Je hebt nodig:  
 
2 bouillontabletten, 1 blik Kokosmelk (*) ,125 gr. Pindakaas (*), 1 grote ui, 2 
tenen knoflook, 3 aardappels, 1 groene paprika, ½ citroen, 300 gr. broccoli,  
1 bakje boemboe soto ajam, ± 500 gram kipfilets, 4 dl. water 

(ingrediënten met * zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel) 
 
Bereiding: 
 
Breng 4 dl. water aan de kook, schenk het in een maatkan, los de bouillontabletten erin op en roer de 
kokosmelk en pindakaas erbij. 
Snijd de ui in partjes, de knoflooktenen in plakjes, de aardappelen in vieren, de paprika in vierkante 
stukken. Snijd de halve citroen in vieren, verwijder de pitten. Snijd de broccoli in kleine roosjes met steel. 
Verhit de boemboe al roerend in de tajine of braadpan en bak hierin de ui en knoflook 1 minuut. Roer de 
pindakokosmelk erbij. Schep kip en groenten, op de broccoli na, in de tajine of pan en laat het gerecht 45 
minuten zachtjes stoven. Voeg na 30 minuten de broccoli toe. 
Verwijder voor het serveren de stukken citroen.                                                        Lekker met Pandanrijst (*) 
 

RECEPT:  Tajine van kip, kokos en pindakaas 
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WORLD  FAIRTRADE  DAY 

 

Zaterdag 10 mei   is het WORLD FAIRTRADE DAY , 
een dag waarop extra aandacht wordt besteed aan de ongelijkheid in de wereld. 

Wereldwinkel Zetten doet dit door het schenken van 

gratis fairtrade thee tussen 11.00 en 16.00 uur 

(bij mooi weer buiten, anders binnen in de winkel). 
 

Dus als u zin heeft in een kopje thee, kom dan eens langs op de Hoofdstraat. 
 
 

AANBIEDING 

   

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). 

 
 

AANBIEDING 

 
 

Het  leukste  fairtrade  (Moederdag -) 

cadeautje  is  de zogenaamde  

 

      FOTO-CHOCO-LADE 
 

In dit doosje zit een laatje met zes fairtrade reepjes pure 
chocolade en zes fairtrade reepjes melkchocolade.  

In de deksel van het doosje kun je een foto, gedichtje, tekening of 
iets anders liefs schuiven. 

 
Als de chocolade op is blijft er een mooi doosje met laatje over, voor het opbergen van kleine (dierbare) 
spulletjes. 
Dit fotodoosje is ontwikkeld door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Fair Trade Original en Only 
Natural. Het doosje kost € 10,95. Er zijn vijf verschillende dessins. 

 

 

Een gebalanceerd dieet is chocolade in twee handen 

  

SPREUK van de maand 
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'Versier een ei  met materiaal naar keuze'. Dat was de opdracht voor deelnemers aan de paasei-
versierwedstrijd. Oud en jong werd uitgenodigd om mee te doen. 
 
Winnaar van de jongste categorie is geworden Ties van Venrooij uit Hemmen (rechts op de foto).   
Mae Hallers (links op de foto) uit Zetten is de winnares van de middencategorie en van 12 jaar of ouder is 
Welmoed Brouwer uit Zetten de winnares. Een prijs van de Wereldwinkel was een beloning voor hun 
creativiteit.  
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle deelnemers hartelijk bedankt voor jullie inzending. 
 
 

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

WINNAARS PAASEI-VERSIERWEDSTRIJD  

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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