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DE KEUZE
VAN...

Ontbijtlekkers met gratis dienblad
Wil je de dag graag “fair trade” beginnen?
Dat maken we nu extra aantrekkelijk.
Bij aankoop van een set van 6 lekkere fair
trade broodbeleg producten krijg je nu een
prachtig fair trade houten dienblad cadeau.
De voorraad is beperkt en op=op!!
Dus wees er snel bij!

De verkiezing ‘Beste Winkelketen’ is
begonnen. Stem op de Wereldwinkel!

VOOR DE LIEFSTE MAMA!!!
Moederdag wordt in veel landen en over de hele wereld
gevierd. Met bloemen, ontbijt op bed , een lief briefje of
een mooi cadeau. Veel cadeaus in de wereldwinkel worden
gemaakt door moeders. Vrouwen die daarmee een inkomen
verdienen voor hun kinderen, zodat zij een betere toekomst
krijgen. Met een wereldwinkel-Moederdagcadeau geef je
dus eigenlijk twee cadeaus.

MOEDERDAG TIP

Grabbelactie
voor kinderen
op 6+7 mei
In onze winkel vind
je heel veel leuke
moederdag-cadeautjes
voor kleine en grotere
prijzen.
Natuurlijk zijn er mooie
sieraden, tassen en shawls;
maar ook bijvoorbeeld
verrassende bijou-doosjes,
mooie mozaïek-schalen,
decoratieve aardewerk
spulletjes, kookboeken en
fotolijstjes in allerlei
uitvoeringen.
Op vrijdag 6 en zaterdag
7 mei hebben we een
speciale grabbelactie voor
kinderen die een cadeautje
kopen. Zij mogen een
verrassing grabbelen uit
de grabbelton!!!

Marja (winnares
van het Paaspakket):
“Ik ben een echte fan
van de Wereldwinkel
vooral vanwege de
originele cadeautjes
en leuke hebbe
dingetjes die ze er
hebben. Ik loop er
dan ook regelmatig
binnen. En natuurlijk
kon ik onlangs de
vrolijke paasspulletjes
niet laten liggen.’

15 mei

Pinksterfeesten

een jaarlijks terugkerend
supergezellig evenement
in Grave, dat je niet
mag missen!!
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DOE MEE MET DE FAIR TRADE COFFEE BREAK
Het veranderende klimaat is een
serieuze bedreiging voor de
wereldwijde koffieproductie. De
koffieboeren zien hun inkomen
langzaam verdampen. Daarom willen
we met de Internationale Fairtrade
Coffee Challenge de koffieboeren een
steun in de rug geven. Doel is om

tussen 7 en 15 mei een record aantal
kopjes koffie te drinken. Wij steunen
die actie: op zaterdag 14 mei ben je
van harte welkom in de winkel voor
een gratis kop koffie (met iets lekkers).
En, die dag gaat onze koffie met
korting de deur uit!! Kijk ook op
www.fairtradechallenge.nl.

Kleurrijke beelden uit Brazilië
Barbosa importeert deze beelden uit Brazilië. Ze zijn
gemaakt door Tania, Itala en Terezinha, drie Braziliaanse
vrouwen uit de wijk Alto do Moura. In deze wijk zijn veel
kunstenaars gevestigd die van jongs af aan al worden
opgeleid tot pottenbakker. De wijk ligt in de stad Caruaru in
de Braziliaanse staat Pernambuco in het n-o van het land,
een stad met 350.000 inwoners. Caruaru heeft het grootste
centrum van de beeldende kunst van Zuid-Amerika.

Even voorstellen:
importeur Barbosa
Belangrijke leveranciers
zijn de importeurs, vaak
kleine bedrijfjes, met
als belangrijkste doel
om kansarme mensen
in ontwikkelingslanden
vooruit te helpen.
Barbosa Fair Trade, erkend
door de Landelijke Vereni
ging van Wereldwinkels, is
zo’n organisatie. Ze impor
teert diverse producten van
meer dan 35 kleinschalige
producentengroepen in
Brazilië, Bolivia, Peru en
Guatemala. Denk daarbij aan
aardewerk, glaswerk,
dromenvangers, beelden,

sieraden, gelukspoppetjes en
dergelijke. De importeur
betaalt daarvoor een eerlijke
prijs aan de producent en
werkt volgens de principes
van eerlijke handel. Bij het
produceren is absoluut geen
sprake van kinderarbeid en
de productie wordt voor
gefinancierd. Bovendien
wordt een goede marktprijs
betaald aan de producenten.
Koop je een product van
Barbosa dan steun je
tegelijkertijd sociale- en
educatieve projecten in één
van de vele sloppenwijken in
Latijns-Amerika.

Zondag 22 mei Multi Culti dag in Landerd,
‘n ontmoetingsdag van vele culturen,
georganiseerd door Vluchtelingenwerk Landerd;
ook wereldwinkel Grave is van de partij.

WORLD FAIR TRADE WEEK
Van 7 tot 15 mei vindt de Fair Trade Week plaats, een
week waarin wereldwijd Fair Trade in de schijnwerpers
staat. In een landelijke campagne wordt het belang van
eerlijke handel door veel supermarkten, Wereldwinkels,
bedrijven, gemeentes en individuen onder de aandacht
gebracht. In de huis-aan-huisfolder van die week vind
je meer informatie, acties en aanbiedingen.

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