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VAN DE REDACT IE                                                 nr. 25  -   juli / augustus 2014 
 
Juni en juli zijn dé vakantiemaanden. Daarom gaat ook de Wereldwinkel even  

dicht, namelijk van 21 juli t/m 4 augustus. 
We hopen dat het zonnige dagen worden. Daarom een ijskoud recept om af te 
koelen.  Achtergrondinformatie krijgt u deze keer over hangmatten en 
hangstoelen, want er past niets beters bij de zomer. Hopelijk kan er veel 
gebruik van worden gemaakt. 

De medewerkers van WW Zetten wensen u fijne 
zomermaanden. 
 
NB:  vanaf september verschijnt deze Nieuwsbrief 1x per seizoen.  
De eerste versie is de 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, het zogenaamde FLITSbericht. 
 

MIJN  WERELDWINKEL-PRODUCT                                              
 
In verband met vakantie e.d. is er deze maand geen wereldwinkelproduct beschreven. In de eerstvolgende 
uitgave (september) wordt u door Tineke Beukema op de hoogte gebracht van haar favoriete product uit 
de Wereldwinkel. 
 
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:    6e  +  7e CHAKRA 

 
Omdat we vanaf september 1x per 3 maanden een Nieuwsbrief verzenden, krijgt u ditmaal het 6e en 7e 
chakra, zodat we vanaf september 'met een schone lei' kunnen starten. 

 
Het 6e chakra is het VOORHOOFD-chakra (ofwel: ajna-chakra) en ligt midden op het 
voorhoofd, tussen de wenkbrauwen. Bij deze chakra horen wijsheid, inzicht, intuïtie, 
waarneming, fantasie, zelfkennis. Twee bloemblaadjes (indigoblauw of donkerblauw), wat 
duidt op yin en yang (= harmonie).  Het voorhoofdchakra is het geestelijk centrum van 
inzicht en intuïtie. Ajna betekent waarnemen. Het wordt ook vaak het 'derde oog' 
genoemd. 

 
 
Het 7e chakra is het KROON (of KRUIN)-chakra (in het sanskriet:sahasrara-chakra). De 
energie klimt van het laagste niveau (wortelchakra) naar het hoogste niveau 
(voorhoofdchakra) en eindigt in een 'spirituele reis'. Het kroonchakra wordt verbeeld als 
een duizendbladige lotus, omdat ook de lotus omhoog groeit vanuit de modder en 
duisternis en tenslotte als een prachtige, zuivere bloem tevoorschijn komt. 
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ACHTERGRONDINFORMATIE:   HANGMATTEN EN HANGSTOELEN 

 
De hangmat komt van oorsprong uit Amerika. Toen Columbus als eerste op de kusten van Amerika landde 
vond hij bij de bewoners geen bedden, maar hangmatten. Hij bracht deze vondst naar Europa en snel werd 

dit de standaard slaapgelegenheid op schepen. 
 
Producent Elango uit India en zijn werknemers geven een eigen 'touch' aan dit 
praktische en mooie product. Elango is van grote betekenis voor de mensen uit zijn 
dorp en het omringende platteland. Een baan binnen Elango's bedrijf betekent 

voor hen een vast inkomen en sociale zekerheid. 
Elango koopt op de lokale markt gekleurde katoen. Dit wordt met behulp van een 
fietswiel op klosjes gezet. De draden worden op een carrousel gespannen en naar 
het weefgetouw geleid. Weven is zwaar werk. De touwen van de hangmat worden 
handmatig geknoopt.  Als alles aan elkaar is genaaid worden de hangmatten 
ingepakt en verscheept naar het Westen.  
Het maximale draagvermogen van de hangmat is 150 kg, van de hangstoel is dit 120 kg.  
Met de vaste inkomsten van importeur De Evenaar kan Elango zijn medewerkers (verder) opleiden. Ook 
kan hij hiermee investeren in machines en materiaal.  
 
 

RECEPT:     IJskoude romige zomersmoothie  
 
Drankje voor 4 personen;  Bereidingstijd: ca. 5 minuten (exclusief maken ijsblokjes, dag van te voren) 
 

Nodig:          
650 ml Appelsap lemon & lime (*); 1 komkommer; 2 avocado’s; ca. 6 takjes munt; ca. 3 
ijsblokjeszakjes 

(Ingrediënten gemarkeerd met een (*) zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel) 
Vul een dag van te voren drie ijsblokjeszakjes met 650 ml appelsap en leg ze in de vriezer.  

 
Bereiding: Snijd enkele reepjes van de komkommer en bewaar deze als garnering. Schil de rest van de 
komkommer en snijd hem in grove stukken. Maak de avocado’s schoon en doe het vruchtvlees samen met 
de komkommerstukken in een blender of keukenmachine. Druk de appelsap-lime klontjes uit de zakjes en 
doe ze in de blender erbij. Voeg ca. 6-8 blaadjes munt toe en mix het geheel tot een gladde smoothie. 
Schenk direct in vier glazen en garneer met het reepje komkommer en takjes munt.   
 
 

SPREUK van de maand 

 
 

Ik heb geen tijd te verliezen. Daarom heb ik geen haast. 

 
 

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

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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