
 

 

 

 

 

 

Maak Twee Moeders Blij, is het thema voor de komende Moeder-
dag op zondag 12 mei. Koop je een cadeautje voor Moederdag, dan 
maak je niet alleen je eigen moeder blij. Ook maak je de moeder in 
een ver land blij die het cadeautje maakte. Door FairTrade krijgt ze 
een goede en eerlijke prijs voor haar product. Daarmee kan ze een 
bestaan opbouwen. De inkopers van de Wereldwinkel hebben spe-
ciaal voor Moederdag extra mooie sjaal, sieraden en tassen inge-
kocht. Hieronder een greep uit het mooie Moederdag-assortiment.  
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Voor een lief  
Moederdagcadeau 
slaag je zeker in de Wereldwinkel: 

 
vrolijke hoedjes, 
sjaals en  
kettingen 

 
kleurige pareo’s 
 
 

lekkere, originele theepakketjes. 
 

Cadeautafel  
Voor de kinderen heeft de wereldwinkel 
een leuke cadeautafel ingericht met ca-
deautjes tot  
€ 5,00.  Ze mo-
gen hun ca-
deautje zelf 
mooi inpakken.  
Speciaal voor 
Moederdag zijn 
er ook kant en klare cadeaupakketten 
verkrijgbaar, zoals theepakketjes en 

kookpakket-
je. Zelf een 
pakketje 
samenstellen 
kan natuur-
lijk ook.  

High Tea in de tuin achter  
de Wereldwinkel 
 

op zaterdag 11 mei  
van 14.00 tot 16.00 uur 

 
gezellig met heerlijke taarten, 

sandwiches, chocolade, thee en 
een muziekje. 

Je bent van harte welkom! 
  ——————— 

Doosje vol liefde  
Alle mooie momenten duren maar even, 
behalve in onze herinnering. 

Dit is een van 
de spreuken 
in een Doosje 
vol liefde. Het 
is gemaakt 
van handge-
schept en in 
de zon ge-

droogd papier, afkomstig van de moer-
beiboom. Dit papier wordt in Laos ver-
vaardigd met behulp van eeuwenoude 
technieken, zonder de boom om te hak-
ken of het milieu te verstoren. Op gevoel 
en met de pincet neem je een rolletje uit 
de doos en laat je je inspireren door de 
gevonden liefdesspreuk. 

Om zelf thee te maken 
Maak van je eigen tuin een theetuin en 

geniet van heerlijke 
tuinthee. Van bla-
deren, bloemen, bes-
sen en ander lekkers 
uit de tuin maak je 
snel en makkelijk een 
geurige thee voor elk 
moment van je dag.  
 
Voor levenslust of een 

boost voor je gezondheid, maak je zelf je 
zelf je eigen thee. 
Meng, brouw en geniet 
met kleine teugjes voor 
je eigen welzijn. In dit 
boekje meer dan 70 
deskundig samenge-
stelde recepten voor 
heerlijke, kalmerende, 
cafeïnevrije infusies.  

Bronzen beeldjes  
Een mooie collec-
tie bronzen 
beeldjes van 
moeder/kind (ook 
vader/kind) vind 
je in de winkel. 
Prachtige am-
bachtelijke, 
bronsgegoten 
kunstvoorwerpen uit Burkina Faso. Het 
geeft de beeldhouwers de mogelijkheid 
hun positie te verbeteren. Met regel-
maat wisselen wij de collectie. 
 

Beelden uit Zimbabwe 
Beelden waarvan de 
ziel van de kijker 
wordt geraakt. Dit 
kenmerkt de prachti-
ge, sierlijke stenen 
beelden van de suc-

cesvolle beeldhouwer uit Zimbabwe Aar-
on Kapembeza (1982). Zijn interesse in 
mensenrechten en emancipatie is zicht-
baar in zijn beroemde ‘proud ladies’. 


