
 

 

 

 

 

 

Nu de vakantieperiode bijna achter ons ligt, druppelt de najaarscol-
lectie onze Wereldwinkel binnen. Onze inkopers zorgen er steeds 
weer voor dat de collectie blijft vernieuwen. In deze nieuwsbrief zie 
je een aantal van deze mooie, nieuwe artikelen. Ook op food-gebied 
zijn er nieuwe producten zoals de kruidenpasta’s van Fairtrade Ori-
ginal in smaken uit de veelzijdige Arabische keuken. Kom dus snel 
naar onze winkel!  
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Unieke tassen van kurk 
uit Portugal 

Wees er snel bij!  

 

Prachtig servies van Kinta  
Onze nieuwe keramiek lijn: puur & tijd-
loos. Het Vietnamese servies heeft een 
natuurlijke touch en is handgemaakt van 
lichtgrijze klei. Verkrijg-
baar in drie verschillende 
maten koppen met bij-

passende 
theepot en 
in de vier 
kleuren: 

mustard, celadon, 
grijs en zwart.  
Handgemaakt én eerlijk! 
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alle kaarten van 
Aquarupella 
25% korting! 

Heb jij onze klantenkaart al? 
Elke bestede € 2,50 is goed voor een 
stempel op de klantenkaart. Bij een volle 
kaart krijg je € 2,50 korting op kunstnij-
verheidsproducten. Mede dankzij de 
Klantenkaart heeft onze Wereldwinkel 
een grote groep vaste klanten. 

Kruidenpasta’s uit de Arabische keuken  
Fairtrade Original heeft de smaken van deze veelzijdi-
ge keuken naar Nederland gebracht in zes verschillen-
de kruidenpasta’s: Tunesische Shakshuka, Marokaan-
se Gehaktballetjes, Libanese Geroosterde Bloemkool, 
Marokkaanse Harira Soep, Marokkaanse Groente 
Couscous en een kruidenpasta voor een Marokkaans 
Stoofpotje. Voor jou gemakkelijk gemaakt in Marokko 
zodat je direct aan de slag kunt! De pasta’s zijn plant-
aardig en zonder kunstmatige toevoegingen. 

Knuffels van WNF  
In onze winkel diverse (uitwasbare!) 
pluche dieren van het 
Wereld Natuur Fonds 
waaronder: leeuw, 
uiltje, panda en vos. 
Met de aankoop van 
een knuffel ondersteun 
je het werk van WNF.  

Bamboe rietjes 
Duurzame, herbruikbare bamboe rietjes 

in drie maten: 
30, 17 en 15 
cm. Een goed 
alternatief voor 
de plastic riet-
jes. Biologisch 
afbreekbaar. 

Voor een kerstpakket met 
een bijzondere kerstgedachte ben je bij 
de Wereldwinkel aan het juiste adres. 
Een origineel pakket vol authentieke 

producten. Het 
past ook nog 
eens bij deze tijd 
van duurzaam-
heid. Kom naar 
onze winkel en 
laat je inspireren 
door onze fair-

trade cadeaus. We denken graag met je 
mee voor speciale wensen. 
OOK VOOR JE ONDERNEMING!   

...en nog veel meer mooie, 
eerlijke en duurzame  
artikelen   
 
 

Keep Leaf  
boterhamzakjes, foodwraps en koeltas-
sen: duurzaam, eco en stijlvol. 
 


