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Kom langs, kies en bestel je (paas)cadeaus
Je kunt bij onze winkel gewoon je artikelen blijven kopen. Maar helaas kunnen wij je nog niet in de
winkel ontvangen. In onze etalage is een mooie Paasuitstalling gemaakt met artikelen (nummers en
prijzen staan erbij) die je kunt bestellen. Loop dus even langs de winkel en kies je cadeau(s). Stuur ons
een mail met je bestelling met je naam én telefoonnummer naar:
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com . Wij nemen contact met je op voor een afspraak wanneer
je je bestelling kunt afhalen. Je kunt alleen pinnen. Ook voor andere kunstnijverheidsartikelen en food
kun je gewoon bij ons terecht. Zet het in je mail. Blijf bij ons je fairtrade inkopen doen en je steunt
mensen in de derde wereld in deze moeilijke tijden!

Paasassortiment
We hebben een ruim assortiment paasproducten ingekocht voor een mooie
paas (ontbijt)tafel en om je huis verder
in paassfeer te brengen, zoals: eitjes van
Capiz in verschillende kleuren voor op
tafel en in de paasboom, handbeschilderde eitjes, eierwarmers van vilt en
handbeschilderde paashazen uit Mexico.

KOM LANGS, KIJK,
KIES EN BESTEL!

Nieuw in de collectie
De Amnis glascollectie bestaat uit twee
verschillende maten drinkglazen (250 en
300 ml) en een karaf (900 ml). De zachte
lijnen en kleine voet, maken de glazen
elegant. Samen met de karaf, een stijlvolle set, voor het serveren van water.

WOLLEN PLAIDS
Om direct verliefd
op te worden!
Prachtige patronen, geweldige
kwaliteit, comfortabele warmte.
Een typisch Portugese combinatie
van kwaliteit, tijdloze schoonheid en
gebruiksgemak.

SERVIES UIT PORTUGAL
Unieke unieke kwaliteit en uitstraling!
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Handgemaakte en beschilderde serviesstukken, met liefde en zorg gevormd,
voorgebakken, beschilderd en nagebakken. Elk stuk is
uniek, door de persoonlijke touch van
de artiest die met
de hand elk stuk
zijn eigen identiteit
meegeeft. Hij zorgt
dat de traditionele
Portugese kwaliteitseisen strikt
worden nageleefd.

Het reliëf van een golvend patroon zorgt
ervoor dat de stapelbare glazen en de
karaf goed vast te houden zijn. De producten zijn voedselveilig en vaatwasmachinebestendig.

THEE EN EEN MOOI
GESPREK
Een mooi theegesprek met 25
vraagkaartjes voor
een bijzonder moment samen! Er
zijn verschillende
(voorraad)potjes,
elk met een houten lepeltje, een
thee-ei, een zakje
met 20 gram losse
thee en 25 vraagkaartjes. Deze bestaan
uit 9 gespreksthema's. Elk potje heeft
zijn eigen unieke samenstelling (totaal
13 soorten gebruikt) en een boodschap
op het etiket aan de voorkant. Ook te
koop: Een Bedankje (bloementhee) en
Een Kleintje (felicitatiethee).

