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Nieuwjaarswens
De medewerkers van Wereldwinkel Grave wensen u een
gelukkig nieuwjaar toe!
Graag tot ziens in de winkel
in 2015!!

FRIS BEGIN

Kijk voor informatie over
het kopen van eerlijke
kleding op www.fairwear.org
en www.talkingdress.nl

Wereldwinkel ruimt op

Tot en met zaterdag 31 januari gaat
een groot aantal artikelen met
aantrekkelijke kortingen de deur uit.
Sla nu je slag want op = op!
Niet alleen woonaccessoires maar ook sieraden,
tassen, beeldjes, schalen en muziekinstrumentjes
worden afgeprijsd met 20 tot maximaal 50%
korting. De korting staat met stickers aangegeven
op de artikelen. Met deze opruiming maken we
plaats voor nieuwe artikelen uit ontwikkelingslanden.

NIEUW!

DE KEUZE
VAN...
Saskia: Ik kom
graag bij de wereldwinkel niet alleen
omdat mijn moeder
daar werkt maar
ook omdat ze de lekkerste Basmati rijst
verkopen. Ik kan er
voor artikelen voor
de oosterse keuken
terecht, zoals de
heerlijke wok sausen.

”

FOODPRODUCTEN VAN ESWATINI KITCHEN
We hebben ons assortiment foodproducten
uitgebreid met heerlijke producten zoals
marmelades, chutney’s en curry saus uit
de Eswatini Kitchen uit Swaziland, ZuidAfrika. De producten zijn 100% natuurlijk,
zonder conserveringsmiddelen en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
Uitsluitend gemaakt van verse vruchten.

Eswatini wil werk creëren voor werkloze
vrouwen en een afzet bieden voor producten van kleine boeren. De opbrengsten zijn
bestemd voor kansarme kinderen. Er werken
inmiddels 35 vrouwen; 300 mensen hebben
dankzij Eswatini Kitchen een bestaanbaar
inkomen en 2000 kansarme kinderen
profiteren van de activiteiten.

U vindt ons ook op
facebook onder:
/wereldwinkelgrave

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

EEN DOOSJE VOL GELUK
Laat je elke dag verrassen met nieuw geluk! Pak
een rolletje uit de doos, vouw dat open en laat je
inspireren door jouw gelukwens voor die dag. Het
doosje is gemaakt van handgeschept en in de zon
gedroogd papier afkomstig van de moerbeiboom
uit Thailand. Het papier wordt met eeuwenoude
technieken gemaakt, zonder de boom om te
hakken of het milieu te verstoren.

Wereldmuziek in wereldwinkel
liefdesliederen uit India en
swingende samba uit Brazilië.
Putumayo is een toonaangevend,
onafhankelijk platenlabel met
een missie: mensen door middel
van muziek in contact brengen
met andere culturen. De organisatie stelt een vast deel van de
opbrengst van iedere cd beschikbaar voor de ontwikkeling van
gebieden waar de muziek
vandaan komt.

CREATIEF KLEUREN VOOR VOLWASSENEN
Kleuren voor volwassenen is bepaald niet
kinderachtig en zelfs een ware hype. Creatief
bezig zijn, rustgevend en je gedachten op nul
zetten: iets wat iedereen van tijd tot tijd goed
kan gebruiken. We hebben verschillende soorten
kleurboeken en -platen, speciaal voor de lange
winteravonden. Tijd maken voor jezelf was nog
nooit zo leuk en gemakkelijk!

MOZAÏEK SCHALEN
Aardewerk schalen zijn niet weg te denken uit de wereldwinkel.
Ze zijn er in verschillende soorten, maten en dessins en worden in
verschillende landen geproduceerd. Onze mozaïekschalen worden
gemaakt van tenah lempung, roodbruine aarde uit de tweede en
derde aardlaag. Nadat de schalen gebakken zijn worden ze versierd
met een patroon van gekleurde stukjes glas. De basis van de schaal
wordt gemaakt op Java door het bedrijf Benya Art Craft. Adnan
Isdianto, de eigenaar, ontwerpt per jaar vier verschillende collecties.
Door het succes van zijn ontwerpen heeft hij inmiddels 18 mensen in
dienst. De prachtige afwerking wordt door het bedrijf Putri Duyung
gedaan op Bali. De twee bedrijven werken al 20 jaar samen.

Ontwerp, opmaak en fotografie: www.weijsterskooij.nl

Afrikaanse muziek is het hart en
de ziel van Putumayo, een
platenmaatschappij die zich
focust op de exploitatie van
muziek vanuit de hele wereld.
Zo bevat de cd ‘Acoustic Africa’
bijvoorbeeld nummers van de
grootste singer/songwriters uit
Afrika. De stijlen variëren van
protest-muziek tot acoustische
blues. Er is ook muziek uit andere
continenten zoals de betoverende
klanken van Arabische muziek,

