
 

 

 

 

 

 

Het Wereldwinkelteam wenst je een voorspoedig 2020 toe! Vol goede 
moed en positieve energie kijken wij uit naar het nieuwe jaar. Wij hopen 
natuurlijk dat je onze winkel steeds weer weet te vinden. Voor de vertrouw-
de foodproducten en voor de steeds wisselende collectie prachtige fairtrai-
de producten. Wij beginnen ook dit nieuwe jaar met onze uitFAIRkoop. Wij 
maken hiermee ruimte voor onze nieuwe collectie kunstnijverheidsartike-
len. Een kleine greep hieruit zie je en lees je in deze nieuwsbrief.  
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NIEUW! 
KINTAS MONDGEBLAZEN 
GLASCOLLETIE 

Met trots in-
troduceren wij 
onze Amnis 
glazen & ka-
raf. Ontwor-
pen door Kinta 
en handge-
maakt door 
glass masters 
in Thailand. 

De Amnis collectie bestaat uit twee ma-
ten drinkglazen en een bijpassende ka-
raf, perfect voor het stijlvol serveren van 
water. Zachte lijnen en een kleine voet 
maken de glazen elegant. Het golvende 
patroon is geïnspireerd op het patroon 
in water en zand, gevormd door de wind. 
Het golvende patroon geeft zowel de 
karaf (900 ml) als de stapelbare glazen. 
Verkrijgbaar in vier kleuren: smoked 
grey, green, bronze en helder glas. Het 
glas wordt geblazen in verschillende 
glaskleuren. De collectie is voedselveilig 
en vaatwasmachinebestendig. 

MANDALA’S UIT INDIA 
Met deze speelse mandala uit India heeft 
u een bijzonder product in handen! 
Dankzij de 
verschillen-
de vormen 
en symbo-
len, draagt 
het tal van 
betekenis-
sen in zich. 
En de ma-
kers ervan 
kunnen 
werken aan een betere toekomst! 

KUNSTIG BESCHILDERDE  
TEGELS 
voor gebruik als 
onderzetter, 
snijplank of 
presentatiepla-
teau. De tegels 
hebben aan de 
achterzijde een 
dunne bescher-
mende kurklaag. Hierdoor kunnen ze op 
elke oppervlakte worden gebruikt zon-
der te krassen en bieden ze extra warm-
te-isolatie. Deze siertegels worden met 
de hand gemaakt. Na het voorbakken 

beschil-
dert de 
ambachte-
lijke ar-
tiest ze 
met mo-
tieven 
naar eigen 
ontwerp, 

geïnspireerd op klassieke Moorse motie-
ven, de Portugese Azulejos. Deze traditie 
gaat terug naar de komst van de Moren 
rond het jaar 700. Naar wens in bijpas-
sende kartonnen cadeauverpakking. 
Leuk om te geven én te krijgen! 

NIEUW in onze Arabische 
keuken: CHERMOULA 
Chermoula is in Marokko een geliefde 
kruidenpasta om bijvoorbeeld vis een 
friskruidige en inten-
se smaak te geven. 
Deze smaak dankt 
de chermoula aan 
geconfijte citroen en 
olijven. Lekker met 
vis in een overscho-
tel met veel groente. 

Grote uitverkoop vanaf 7 januari 
tot en met 1 februari. Kortingen 
van 30%, 50% en wel 70% op 
kunstnijverheidsartikelen zoals 
serviezen, sjaals, beelden, tassen 
en kettingen. Kom snel naar de 
winkel en sla je slag! 

LAPTOPHOES, ETUI, 
PORTEMONNEE gemaakt van 

gerecyclede 
sari's uit 
Nepal. 
De niet 
meer gedra-
gen sari's 
(tot wel ze-
ven meter 
lang) wor-
den in repen 
geknipt. 

Hiervan weeft men lappen stof van ver-
schillende kleuren sari’s. De tasjes zijn 
met sari’s gevoerd en mooi afgewerkt. 

LEUKE NOTEBOOKS 

DROMENVANGERS UIT 
INDONESIË 
in allerlei kleuren, 
vormen en  
afmetingen. 


