
 

 

 

 

 

 

De maand november is de aanloop naar de feestmaand. Daarom in deze 
nieuwsbrief aandacht voor Sinterklaas. Natuurlijk vind je in onze wereldwin-
kel weer een leuke collectie (kinder)cadeautjes. Deze maand maar liefst 
20% korting op speelgoed. Ook in de aanbieding: de heerlijke fairtrade wij-
nen uit Zuid-Afrika. Let wel: OP=OP! Vanaf half november staat de nieuwe 
kerstcollectie in onze winkel. Nu alvast een voorproefje.  
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Fairtrade wijnen 
In menslievendheid is Sint kampioen. 
Hij wil graag iets voor de wereld doen. 
Daarom koopt hij bij de vleet 
producten met het merk ‘fair trade’. 
Zo staan boeren in arme landen 
tenminste niet met lege handen. 

2 flessen voor  
€ 10,- 

OP=OP 
Soorten:  

Chardonnay (wit), 
Merlot en Shiraz 

(rood) en  
Rose. 

Sinterklaascadeautjes 
Leuke kinderboeken, puzzels, houten 
speelgoed, pluche knuffels, vilten hand-

popjes, 
kinderrug-
zakjes, 
gekleurde 
ballen, 
enzo-
voorts. 

AANBIEDING NOVEMBER 
KUNSTNIIJVERHEID 

speelgoed 
20% korting! 
(m.u.v. kinderboeken) 

Troostvogeltjes  
De Masai maken 
met de hand deze 
exotische vogel-
tjes. Ze worden in 
Afrika gegeven 
aan zieke kinderen 
of verdrietige 
mensen om ze op 
te vrolijken. Wan-
neer iemand in de put zit en een hart 
onder de riem kan gebruiken. Een simpel 
gebaar om mensen even op te vrolijken. 
Ook altijd een leuk presentje, voor achter 
de hand: grappige sleutelhangers aan 
een troostvogel kaart. 
De verkoop van deze vogeltjes komt ten 
goede aan twee goede doelen: de Wa-
toto Foundation Tanzania en Africa at 
Heart Foundation Malawi. 

Tony’s repen Limited Edition  
Een goed leven, voor ieder mens. 
Dat is Sint z’n grote wens. 
Hij draagt graag zijn steentje bij 
aan een eerlijke maatschappij. 
Dit jaar kocht hij, blij van zin, 
Fairtrade chocolade in. 

Blond 28% Ge-
karameliseerde 
Pecan, Melk 
32% Short-
bread Karamel 
en Puur 51% 
Cacaokoekje 

Karamel (zonder dierlijke ingrediënten!).  

Kerstcollectie  
Vanaf half november staat de nieuwe 
kerstcollectie in onze winkel. Zo is er de 
prachtige vilten kerststal, met de hand 
gemaakt in Nepal. De 
kerstfiguren passen alle-
maal in het hutje van vilt 
(afmetingen 15 x 13 x 11 
cm). Hierdoor is het ge-
heel zeer compact op te 
bergen. Het pakket be-

vat de kerstfiguren: 
Jezus, Maria, Jozef, de 
Drie Koningen, een 
engel, de herder, een 
os, een ezel en een 
schaap. Wees er snel 
bij! 

Nu in onze wereldwinkel  
verkrijgbaar:  

 
de Dopper Glass! 
Een stijlvolle glazen 
Dopper gemaakt 
van superstevig 
glas in de bekende 
mooie vorm. Ze 
zijn net zo groot als 
de originele Dop-
pers. 

Fairtradeweek 
Een goede werk-
dag begint met 
eerlijke koffie! 
Deze week 10% 
korting of alle koffie. 
(tot en met 3 november) 

Noteer alvast in je agenda: 

KAARSJESAVOND 

VRIJDAG 13 DECEMBER 

Meer informatie volgt.  


