Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel
Dé fairtrade cadeauwinkel!

Bekijk de webversie

Fairtrade Kerstpakketten
Het is weer tijd om na te gaan denken over eindejaarsgeschenken.
Het cadeau wat het best past bij dit jaar is natuurlijk duurzaam en/of fairtrade.
En daarvoor moet u bij ons zijn!

Kerst 2021

Nieuwsbrief
Een Kerstpakket met een goed verhaal

Al jaren biedt onze winkel een ruime keuze
voor relatiegeschenken en kerstpakketten.
Voor een kerstpakket met een bijzondere
kerstgedachte bent u bij de Wereldwinkel aan
het juiste adres. Een origineel pakket vol
authentieke producten dat ook nog eens past
bij deze tijd van duurzaamheid én
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Een kerstpakket van de Wereldwinkel is
namelijk fairtrade en daarom zowel duurzaam
als maatschappelijk verantwoord.

Geen massaproductie maar wél unieke items
Wereldwinkelproducten zijn geen massaproducten, maar worden gemaakt door
kleinschalige producenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika waardoor niet alle producten
ongelimiteerd kunnen worden geleverd.
Wilt u een groter aantal pakketten of producten bestellen dan is het dus raadzaam om dit
tijdig te doen.

Kom naar onze winkel en laat u inspireren door onze fairtrade cadeaus.
Als u speciale wensen hebt, denken wij graag met u mee en kijken wij of wij uw wensen
kunnen vervullen. En dankzij onze ruime ervaring maken we van ieder pakket, ongeacht
aantal en prijsklasse, een fraai verpakt stijlvol geschenkpakket.

Cadeaubon
Laat u de keuze van een geschenk liever aan de ontvanger over, dan is een cadeaubon
een goed idee.

Eindejaarsgeschenken
U verrast uw relaties met een mooi cadeau
en tegelijkertijd doet u iets waardevols voor
de mensen die de producten maken.
Onze cadeaus met meerwaarde passen dan
ook uitstekend in een ondernemingsbeleid
waar maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog in het vaandel staat.

Zelf samenstellen of kant en klaar
pakket? De keuze is aan u.
Kom even langs in de winkel of maak
een afspraak 0180-319458. U heeft
dan voldoende tijd om samen met een
medewerk(st)er een mooi kerstpakket
samen te stellen.

ANBI: Schenken met voordeel
De Wereldwinkel is door de Belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat zijn instellingen
die geen winstoogmerk hebben en met minstens 90% van hun
inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de
welzijnsbevordering, gezondheidszorg, onderwijs of
ontwikkelingssamenwerking.
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor
donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI
mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
De Wereldwinkel hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te
betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor ons beoogde doel!

De openingstijden in de maand Oktober 2021
Donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van
9.30 uur tot 16.30 uur

Facebook

Instagram

Website

Wereldwinkel Nieuwerkerk a/d IJssel
Dorpsstraat 51a
2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-319458
E-mail: wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com
Openingstijden:
donderdag t/m vrijdag: 9.30-17.00 uur
zaterdag: 9.30-16.30 uur

Kom gezellig langs!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com toe aan uw adresboek.

