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VAN DE REDACT IE                                                                       nr. 24  -   juni 2014 
 
Deze maand is het Pinksteren, de dag dat volgens de Bijbel vuurtongen op 
onze hoofden neerdaalden. Vuur speelt een belangrijke rol in ons 
bestaan. Wat zouden we zijn zonder vuur? In de Wereldwinkel kunnen we 
ook niet zonder vuur. Denkt u maar eens aan de wierook, die moet  
worden aangestoken met een lucifer (vuur dus). Of de diverse 
sfeerlichten. Op de volgende pagina leest u meer over de metalen 
sfeerlichten uit Bali. 
Deze maand is het ook Vaderdag, zondag 15 juni om precies te zijn. 
Vaders spelen vaak graag met vuur, denk maar aan het aansteken van de 
barbecue. Dan is hij een echte kok! Voor vaders heeft de Wereldwinkel 
leuke cadeaus (zie ook pag. 3), zoals een schort voor de kok, diverse 
tuincadeautjes, mooie beelden en boeddha's, boekjes met wijze spreuken 
of boekjes speciaal voor vader. Teveel om op te noemen. 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                                   door Trudy Franken 

 
Ik kom al in de wereldwinkel sinds mijn tienerjaren en dat is al heel lang geleden. 
Toen al vond ik de fietsjes en autootjes van gerecycled blik het leukst.  
Een produkt dat nog steeds in de wereldwinkel verkocht wordt. Ze komen uit 
Madagaskar. Het blik wordt verzameld op vuilnishopen en bij hotels en restaurants. Om 
de verschillende onderdelen uit te snijden wordt gebruik gemaakt van mallen. Later 
worden die onderdelen aan elkaar gesoldeerd tot het uiteindelijke produkt. De banden 
van de fietsen zijn gemaakt van infuus slangen. Het mooie van deze produkten is dat 

"waardeloos" materiaal door een creatieve geest omgetoverd wordt tot een bruikbaar of decoratief 
eindprodukt. Daardoor verdienen de mensen in  Madagaskar een beter inkomen, kinderen kunnen naar 
school en iedereen krijgt een beter leven. Dus dit produkt levert alleen maar winnaars op. 
Ik geef de pen door aan Tineke Beukema. 
Heeft u ook een favoriet product uit de Wereldwinkel en wilt u erover schrijven?  
U bent van harte uitgenodigd een artikeltje (in word) + als u heeft een foto ( jpg ) aan te leveren. 
U kunt dit opsturen naar wwzetten@hotmail.nl . 
 

ACHTERGRONDINFORMATIE:    5e CHAKRA 
 

Het 4e chakra, hartchakra hebben we in februari (Valentijn) reeds besproken.  
Nu dus het 5e chakra, het zogenaamde keelchakra (vishuddha-chakra, wat reinigen 
betekent). Het keelchakra werkt reinigend op het bewustzijn en laat innerlijke 
helderheid ontstaan. Het chakra ligt ter hoogte van het strottenhoofd. De ademhaling en 
de klank van de stem hangen nauw samen met het keelchakra. Om het keelchakra te 
stimuleren kun je de mantra HAM (spr.uit HANG)  een paar keer zeggen. 

Centrale thema's zijn taal en communicatie, inspiratie, waarheid, mentale kracht, creativiteit en 
muzikaliteit. Het aantal bloemblaadjes is 16 en de bijbehorende kleur is lichtblauw.  
Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra zijn meestal goed in taalbeheersing en kunnen zich goed 
uiten. 

mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.wereldwinkelzetten.nl/
mailto:wwzetten@hotmail.nl
http://www.de-evenaar.nl/producten/Madagaskar/Gerecycled-blik.aspx
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ACHTERGRONDINFORMATIE:  METALEN  DIEREN  UIT  BALI 

 
De metalen sfeerlichten worden gemaakt door een familiebedrijfje 
op het platteland van Bali. De eigenaar, Gede, werkt hier samen 
met zijn vrouw en zo'n 20 medewerkers. Op deze afgelegen locatie, 
waar de werkgelegenheid schaars is, creëert het bedrijf belangrijke 
kansen. Gede wil dan ook graag zijn bedrijf uitbreiden, zodat hij nog 
meer mensen werk kan geven. Importeur Sarana ondersteunt hem 
hierin door zijn productie-capaciteit te versterken. Ook geeft Sarana 
organisatieadviezen, ontwikkelen ze nieuwe designs en informeren 
Gede over de Europese trends. Zo kan hij zijn kennis van de 
westerste markt vergroten en zélf zijn toekomstkansen verbeteren! 
 

 
Voor supporters van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Brazilië zijn er in de Wereldwinkel 
rood-wit-blauwe en oranje armbandjes verkrijgbaar. Met de aankoop van dit product steunt u sociale 
en educatieve projecten in één van de sloppenwijken in Brazilië. De producent van deze armbandjes 
heeft voor het maken ervan een eerlijke prijs ontvangen! 
 

RECEPT:   BBQ spies met tortilla’s en chutney saus 

 
Voor 10 spiesjes; Bereidingstijd: ca. 30 minuten 
 
Nodig: 1 maïskolf, schoongemaakt; 6 el Olijfolie extra vierge (*); 2 tl Zeezout mix chili 
peper (*); 2 teentjes knoflook fijngehakt; 1 kleine courgette; 1 rode ui, in grove 
stukken; 10 mini hamburgers; 1 kleine zak tortillachips; Tomaten chutney saus. 
De ingrediënten met (*) zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel.  
 
Kook de maïskolf in ruim kokend water in 20 minuten gaar. Maak intussen een 
marinade van de olijfolie, het zeezout en de fijngehakte knoflook. Snijd de courgette 
in plakken van 1 cm. en voeg ze samen met de rode ui toe aan de marinade. Giet de maïskolf af, snijd hem 
in plakken van 1 cm. en voeg hem toe aan de marinade. Verhit een barbecue of grillplaat en grill alle 
groenten in enkele minuten per kant gaar. Bestrijk de hamburgers met de achtergebleven marinade. Grill 
de hamburgers in 2 minuten per kant mooi bruin en gaar. Maak een toren van maïs, courgette, hamburger 
en ui en steek het vast met een leuke prikker. Serveer met tortillachips en tomaten chutney saus. 
 
Wijntip: Cabernet Sauvignon, Zuid-Afrika of Chili. Fair Trade Original  
 

Speciale aandacht voor pag. 3. 
 
 

SPREUK van de maand 

 

24 uur in een dag ; 24 bierflesjes in een krat ….. Toeval ? 

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

WK VOETBAL IN DE WERELDWINKEL 

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.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
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EVEN UW AANDACHT: 
 
 
 

 
Speciaal voor vaders  zijn er leuke, kleine cadeautjes te koop in de 
Wereldwinkel. Met een labeltje eraan maakt u het heel persoonlijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ook voor meesters en juffen zijn er leuke, kleine cadeautjes te koop. 
Met een labeltje 'Bedankt meester / juf'' eraan wordt dit extra bijzonder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf september verschijnt deze Nieuwsbrief 1x per seizoen.  
De eerste versie verschijnt september (herfst), daarna december (winter), 
maart (lente) en juni (zomer). 
Mocht er tussentijds iets te melden zijn (bijv. aanbieding of actie) dan 
krijgt u daarvan natuurlijk bericht in een korte nieuwsbrief. 
 

 
 
 


