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Al weer aanbeland in de tweede maand van het nieuwe jaar, ook wel de
regenmaand genoemd. Maar wij vragen ons natuurlijk af: komt er nog een
vorstperiode? Deze maand in onze wereldwinkel in de aanbieding uit onze
fraaie collectie wintersjaals: 20 % korting op de sjaals met de groene stip.
Kom dus snel naar de winkel en sla je slag. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor Valentijnsdag. Wij hebben weer allerlei leuke en mooie Valentijnscaeautjes.

MOOIE VOGELSCHALEN een
aanwinst voor tuin of terras
Zimbabwe betekent letterlijk ‘huis van
steen’, naar de
stenige bodem
van het land.
Deze vogeldrinkschalen zijn gemaakt van serpentijn. Ze komen uit Chitungwisa, een stad
ten zuiden van
Harare. De steenhouwers hakken de
grote stukken uit een steengroeve in
werkbare brokken. Daaruit hakken ze
een grove vorm en modelleren ze het
beeld met mes, vijl en grof schuurpapier. Leerling steenhouwers schuren
met polijstpapier tot het oppervlak glad
is. De vogeldrinkschalen
komen uiteindelijk
rondom een
houtvuur te
staan om ze
te verhitten.
Wanneer de vogeldrinkschalen goed
heet zijn, worden ze ingesmeerd met
blanke was. De was trekt in de steen
zodat het een mooie kleur krijgt.
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VOOR EEN VALENTIJNSCADEAUTJE KOM JE NAAR
DE WERELDWINKEL!

AANBIEDING FEBRUARI
KUNSTNIJVERHEID

SJAALS
MET GROENE STIP

20% korting!
SCRAP METAL

Van Victor Mhembere uit
Zimbabwe. Hij verwerkt
alles wat voorhanden is
van metaal en ijzer tot
kunstobjecten. Met lassen zet hij verschillende
delen metaal en ijzer aan
elkaar om zo karakteristieke vogels, giraffes,
fietsen enzo te vormen.
In de laatste verwerkingsfase worden alle
producten gelakt voor
de mooie glans. De producten van scrap-metaal
kunnen buiten staan. Als
de glans afneemt kun je het zelf een
nieuwe laklaag geven. Dankzij fondsen
uit Nederland en de goede verkoop van
zijn producten heeft Victor, samen met
zijn vrouw, zijn werkplaats kunnen verNIEUW!
beteren. Ze zijn zelfs de gelukkige eigenaren van een generator, die in ‘hun’
WRAPS VAN BIJENWAS
Deze Super- town-ship nogal eens van pas komt.
Bee Wax
NIEUW: HAPPY LONA SIERADEN
Wraps zijn
een milieu- In de winkel vind je ook de prachtige
nieuwe collectie ringen en oorbellen van
vriendelijk
Happy Lona.
alternatief
voor plastic.
De duurzame wraps
zijn ideaal voor het inpakken en afsluiten
van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld als
duurzame vervanger voor plastic, folie
en bewaarboxen. Ook geschikt voor: het
Gekwalificeerde vakmensen maken de
bewaren van kaas, fruit, groente, brood
en andere gebakken producten; voor het sieraden met de hand naar eigen ontverpakken van een stuk zeep of een boe- werp in een klein atelier in Istanbul. Ze
gebruiken vooral messing en koper dat
ket bloemen. Door de natuurlijke antilater wordt verguld met 22 karaat hoogbacteriële werking van bijenwas is het
veilig te gebruiken voor voedingsmidde- waardig goud. In de sieraden verwerken
len en blijven deze langer vers. De kokos- ze synthetische steen cat eye. Deze
steen schittert door de mooie kleuren en
olie en boomhars zorgen ervoor dat de
de gelaagde structuur. De sieraden blijwrap strak gevouwen kan worden en
ven lang mooi.
vervolgens in die vorm blijft zitten.
In de winkel allerlei
Valentijnscadeautjes:
leuke boekjes, rode
harten, kleine hartendoosjes, liefdesknoop,
hartenslinger van vilt,
leuke Valentijnskaarten en sleutelhangers.

