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Kom langs, kies en bestel je cadeaus
Helaas kunnen wij je nog niet in onze wereldwinkel ontvangen. Maar gelukkig kun je je cadeaus en andere artikelen gewoon bij ons blijven kopen. In onze vernieuwde etalage is weer een mooie uitstalling
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!

VROLIJK VOORJAAR
Veel vrolijke artikelen voor vrolijke
gebeurtenissen:

KIJK IN ONZE VERNIEUWDE ETAGE, KIES EN
BESTEL!

taartplateaus van
gekleurd porselein,
prachtig gekleurde
kussens en

kleurrijk aardewerk uit
Mexico.

RETURN TO SENDER
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duurzame ontwikkeling

YOGAMAT SLINGS EN
TASSEN
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