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Geef een paaspakket weg!

ACTIE

Wij hebben een gezellig paaspakket samengesteld met fleurig serviesgoed en lekkere
ingrediënten voor het paasontbijt. Dat pakket
geven we graag weg. En u mag zeggen wie dat
pakket verdient, en waarom.
Hebt u een vriend, buurvrouw, oom, hulp of
steun-en-toeverlaat die altijd voor u klaarstaat?
Laat het ons weten en u maakt kans om het
paaspakket te mogen weggeven.

LADIES NIGHT

Ladies Night Grave dinsdag
8 april van 18.30 – 21.30 uur.
Kom ook naar de Wereldwinkel!!

Ontbijttafel in paasstijl
Bent u op zoek naar bijzondere paasversieringen?
In de Wereldwinkel Grave vindt u allerlei leuke
paasartikelen zoals fleurige hanen en kippetjes
in allerlei soorten en maten, van hout, blik of
aardewerk en voor betaalbare prijzen. Ook
kopjes, bekers, bordjes en eierdopjes zijn er in
toepasselijke paasuitvoering. En natuurlijk zijn
er ook weer de fairtrade paaseitjes.

POSTCODELOTERIJ
Dankzij de Postcodeloterij heeft Fairbezig, het samenwerkingsverband
tussen Stichting Max Havelaar, de
Wereldwinkels en Fair Trade Original,
voor het vijfde jaar op rij een bedrag
van 1 900.000,- ontvangen.
De 2,5 miljoen deelnemers van de
Postcode Loterij maken de miljoenenschenkingen aan goede doelen
mogelijk. Van ieder lot dat zij kopen
gaat de helft naar goede doelen!

DE KEUZE
VAN...

”

Rian: ‘De fairtrade
gedachte staat voorop, maar de artikelen
die verkocht worden
spreken mij ook zeer
aan. Zoals de sjaals
en tassen.’

Wereldwinkel Grave
Klinkerstraat 1 5361 GV Grave
T (0486) 47 65 99
www.wereldwinkelgrave.nl

Openingstijden

ma 13.30–17.30 uur
di t/m vrij 9.30–17.30 uur
za 9.30-17 uur

TROUWE KLANTENKORTING
Als u regelmatig bij ons komt winkelen dan is de
trouwe klantenkorting iets voor u. Wij registreren
uw naam in ons kassasysteem, u krijgt dus geen
stempelkaart of pasje. Al uw aankopen worden
bij elkaar opgeteld (behalve cadeaubonnen en
afgeprijsde artikelen) en bij een totaal van 1250
krijgt u een kortingsbon van 15. De bon is geldig
op het hele assortiment en niet op naam; u kunt
hem dus ook cadeau geven aan iemand. Wilt u
zich voor de trouwe klantenkorting aanmelden,
mail dan naar info@wereldwinkelgrave.nl.

Brengt de olifant geluk?

LAAT DE LENTE MAAR BEGINNEN!!!

Van deze prachtige, kleurige tas word je
toch helemaal vrolijk? Ze worden gemaakt
in Guatemala, van huipiles, de traditionele
Maya tunieken, die handgeweven zijn.

Zowel de mensen uit India als uit
China geloven dat de olifant
geluk brengt. Als men een olifant
plaatst op een plank of vlak bij
een deuropening dan zal dit geluk
brengen. Daarnaast geloven
sommige mensen dat het aanraken van de slurf van de olifant
geluk brengt bij zaken of op reis.
Olifanten zijn groot, krachtig,
intelligent en worden oud en zijn
daardoor een symbool voor geluk
geworden. Over de slurf van de
olifant doen verschillende
verhalen de ronde. Over één ding

is men het eens. Als de olifant
zijn slurf omhoog houdt stroomt
het geluk naar binnen en als hij
zijn slurf naar beneden houdt
loopt het geluk eruit. De houten
olifanten worden gemaakt door
houtbewerkers in het noorden
van Thailand. Zeer gedetailleerd
worden de kleinste details uit
blokken hout van de Chamchaboom gesneden. De Chamcha
is een veel voorkomende boom
in Thailand. Voor elke gekapte
boom wordt een nieuwe boom
geplant.

Het geluid van klankschalen kan een heilzame werking hebben. Een
aantal mensen heeft er baat bij: zij hervinden rust en evenwicht. Het
oude ambacht om klankschalen te maken, beheerst bijna niemand
meer. Een klein familiebedrijf in Patan, Nepal, is die kunst nog wel
machtig. De klepels en de kussentjes worden gemaakt door een
bedrijfje dat ex-lepra patiënten in dienst heeft. Beide bedrijven werken nauw samen, onder fairtrade omstandigheden.

Ontwerp, opmaak en fotografie producten: www.weijsterskooij.nl

DE HELENDE KRACHT VAN
KLANKSCHALEN

