Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel
Dé fairtrade cadeauwinkel!

Bekijk de webversie

Tijdens de herfst komen we samen tijdens rituelen
zoals diner of gezellig op de koffie of thee. Bij de Wereldwinkel vind je alles om deze
rituelen tijdloos te decoreren. Prachtige kandelaars, mooi servies, mooie bewerkte
schalen uit Tunesië te veel om op te noemen. Onze nieuwe wintercollectie sjaals,
handschoenen, sieraden en tassen is geëtaleerd.
Kom gezellig langs in onze winkel.

Oktober 2021

Nieuwsbrief

Duurzaam Fairtrade helpt
boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere
plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze
kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in
een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een
keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen
maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor
iedereen.
Zaterdag 9 oktober is Duurzaamheidsdag in de
Wereldwinkel.
De koffie staat voor u klaar met wat lekkers erbij.
Maak onze Duurzaamheid-Quiz die u die dag kunt
krijgen in de Wereldwinkel en win mooie prijzen:
zoals een Dopper (original) kleur naar keuze of
een hip duurzaam boterhamzakje Keep Leaf naar
keuze of een opvouwbaar petflessen tasje naar keuze.

Nieuw in ons assortiment: Koseli Zeep
Sinds september hebben we een nieuw merk zeep in ons assortiment; Koseli.
Deze zepen komen uit Nepal. Koseli betekent in het Nepalees: Cadeau.
Een cadeautje zijn de zepen zeker...... Voor jezelf maar ook voor een ander en niet te
vergeten voor de producent. Op de boerderij in Nepal worden Nepalese boerenfamilies
getraind in biologische en duurzame landbouw. Hun fairtrade kruiden worden vervolgens
verwerkt in de handgemaakte zepen. De productie vindt plaats in Nepal en in
Nederland. De blokzepen zijn er in verschillende geuren.
Er zijn handzepen, Body zeep, Shampoo Bars en scheerzeep.

Eindejaarsgeschenken
Het is weer tijd om na te gaan denken over
eindejaarsgeschenken. Het cadeau wat het best past bij
dit jaar is natuurlijk Duurzaam of Fairtrade. Daarvoor
moet je bij ons zijn! Wij hebben een grote keuze in de
mooiste en lekkerste producten.
Loop bij ons binnen of maak een afspraak om samen met
ons je ideale pakket samen te stellen.
We zien je graag! bel voor een afspraak. 0180-319458

Vogels zijn neergestreken in de Wereldwinkel
Tuinvogels, Mussen, Roodborstjes, Pimpelmeesjes,
Koolmeesjes, Eenden en Meeuwen.
Er zit een touwtje aan zodat je ze op kunt hangen,
bijvoorbeeld in een decoratieve tak.
'Sjaal met Verhaal' staat voor voor het creëren van werk
voor vrouwen in Nepal en Thailand, maar de nadruk ligt op
Nepal. Het hebben van werk verbetert de kwaliteit van leven
en vergroot de zelfstandigheid. Oprichtster Inge werkt
samen met een 35-tal ondernemers en projecten. Allemaal
worden ze één tot twee keer per jaar bezocht.

Nieuw!!! Milde Indonesische Kroepoek
Van cassava uit Java. Krokant en luchtig.
De wortels van deze kroepoek liggen ten noorden van
Centraal Java, waar de cassave wordt verbouwd. Daarom
draagt onze snack met trots zijn originele naam vanuit het
Bahasa. Officieel schrijf je ‘kerupuk’ maar op straat spreekt
men van ‘krupuk’. In Surabaya maken we kleine schijfjes deeg
van het zongedroogde cassavemeel. In Nederland worden ze
gebakken in zonnebloemolie en gekruid. Anders dan de
cassave doet vermoeden, smaakt en kraakt deze vegan
krupuk net als echte brosse garnalenkroepoek.

Nieuw kalenders
Onze nieuwe collectie kalenders is binnen.
Ook leuke notebooks en mooie brillenkokers.

Maandaanbieding Oktober
Kom in de maand oktober een nieuwe sjaal
scoren voor de komende winter met
20% korting.
Dit geldt voor het hele assortiment sjaals.

Ledenkorting op donderdag
Ben je lid van de PCOB of de SAZ? Dan krijg je per 1
oktober 2021 10% korting op de donderdag. In het
verleden kreeg je deze korting op dinsdag, maar aangezien
onze winkel voorlopig op dinsdag gesloten is, hebben we
het ledenvoordeel verschoven naar de donderdag. Deze
10% korting is geldig op ons hele assortiment.
Zien we je binnenkort weer op donderdag?

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.

