
 

 

 

 

 

 

In deze nazomerse nieuwsbrief aandacht voor een paar nieuwe producten in ons assorti-
ment: biologische peulvruchten in blik en fairtrade sokken. Het is misschien nog vroeg 
maar toch deze maand ook aandacht voor kerstpakketten. Een goed moment hier alvast 
over na te denken. Want: de makers van de fairtrade producten die in de Wereldwinkel 
worden verkocht, krijgen de kans hun levensomstandigheden te verbeteren. Als dat geen 
mooie kerstgedachte is!  
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Nieuw in het assortiment  
BIJZONDERE BIOLOGISCHE 
PEULVRUCHTEN 
De biologische rode kidneybonen zijn 

licht zoet en heb-
ben een volle 
smaak. Ze komen 
uit een kleine regio 
rond het UNESCO-
plaatsje Khajuraho, 
Noord-India. De 
oude ronde bergen 
en heuvels van het 

Vindhyagebergte zorgen voor het ideale 
klimaat voor het verbouwen van de rode 
kidneybonen, lokaal bekend als ‘rajma’. 
Uit dezelfde regio 
komen de biolo-
gische witte kikker-
erwten (‘dhana’.) Ze 
hebben een stevige 
bite en een nootach-
tige smaak. Ze zijn 
erg geschikt voor een 
Marokkaanse stoof 
of Indiase Korma. Ook lekker koud in 
een salade of om zelf hummes mee te 
maken. De peulvruchten worden ge-
weld, gekookt en ingeblikt in Baddi, 
Noord-India. 

KEEP LEAF  
BOTERHAMZAKJES  

De Baggies van Keep 
Leaf zijn gemaakt van 
katoen met een water-
afstotende nylon bin-
nenkant en sluit zeer 
goed met klittenband. 

De boterhamzakjes zijn vrij van schade-
lijke stoffen zoals weekmakers, lood en 
uiteraard BPA-vrij. Wassen in de wasma-
chine op 30 graden. De ideale vervan-
ging voor plastic zakjes/folie. In verschil-
lende uitvoeringen en dessins. 

LEVEN VAN 
LICHT&LIEFDE 
 
Te koop in onze win-
kel: 
het boek van Marja 
Nieuwveld, haar ont-
dekkingsreis naar een 
leven zonder eten. 

FAIR TRADE KERSTPAKKET 
Met een kerstpakket aangeschaft via de 
Wereldwinkel onderscheid je je positief 
als een bedrijf dat maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen hoog in het 
vaandel heeft. Dat maakt onze kerstpak-
ketten nou nét iets anders dan de ande-
re. De makers van de fairtrade pro-
ducten die in de Wereldwinkel  worden 
verkocht, krijgen de kans hun levensom-
standigheden te verbeteren. Zo kunnen 
ze bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen,  
hun bedrijf verder ontwikkelen of de 
kinderen naar school sturen. Handel 
onder fairtrade-criteria draagt juist daar 
zorg voor. Is dat niet een mooie kerstge-
dachte? Kom langs of bel voor een af-
spraak: 0180-319458.  

Nieuw in onze winkel 

FAIRTRADE SOKKEN 
Thought sokken zijn duurzame bamboe-

sokken (een mix 
van 54% bamboe, 
22% biologisch 
katoen, 22% ge-
recycleerd poly-
ester en 2% elast-
hane). Bamboe 

verwarmt in de winter, verkoelt in de 
zomer, is anti-allergeen en neemt meer 
vocht op dan katoen. Dat maakt bamboe 
sokken de ideale sokken tegen zweet-
voeten. Door de stretch passen de sok-
ken iedereen met maat 37 tot en met 46 
(dames- en herenmaten).  

RETULP TUMBLER THERMOSBEKER  
De (water)fles is 
makkelijk om 
mee te nemen, 
bijvoorbeeld 
naar het werk of 
onderweg. Het 
theezeefje is 
handig als je 
thee, kruiden of 
fruit wilt toe-
voegen. 

MONDMASKERS  
Mondmaskers 
van Shopstai-
nable. Deze 
webwinkel wil 
een bijdrage 
leveren om de 
armoede in de 
Filipijnen te 
bestrijden. Ook helpt hij mee de bergen 
plastic en ander afval in het land te ver-
minderen. De webwinkel werkt samen 
met Filipijnse sociale ondernemingen. 
Deze maken producten van zoveel mo-
gelijk ge-upcycled, gerecycled, inheemse 
stoffen en van natuurlijke materialen. 
Met elk product dat je koopt, draag je al 
bij aan een sociale en duurzame samen-
leving in de Filipijnen. 


