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DE LIEFSTE MOEDER VERDIENT EEN SCHAT
Wereldwinkel Grou verkoopt prachtige sieraden speciaal voor Moederdag. Vaak
zijn het vrouwen die de sieraden maken. Nieuw zijn vrolijke vilten hartjes, die
zijn gemaakt in de sloppenwijken van Jaboatão dos Gaurarapes, Brazilië. Als de
vrouwen aan het werk zijn, spelen de kinderen in het naastgelegen de
kinderopvang. De vrouwen hebben een full-time baan en zijn enorm trots op
hun werk. Een cadeautje met een mooi persoonlijk verhaal: een echte schat
voor de liefste moeder.
Fleurig interieur
Mooie woonaccessoires in prachtige kleuren vind je ook bij Wereldwinkel Grou. Voor een
fleurig interieur en een blije moeder. Cadeautjes met extra waarde als je weet hoe ze
zijn gemaakt. Het dorpje Bat Trang is al eeuwenlang het pottenbakkerscentrum van
Vietnam. Van generatie op generatie geven mallenmakers, pottenbakkers en
glazuurschilders hun beroepsgeheimen aan elkaar door. Zo verkopen we een waterkan
met verschillende bekers, die zijn gedecoreerd met traditionele, typisch Vietnamese
decoraties.
Verwen haar met lekker eten
Staat je moeder altijd in de keuken? Dan is het nu jouw beurt! Verwen haar met heerlijke
chocolade met de verleidelijke naam Divine. De cacao komt uit Ghana en heeft het Max
Havelaar Keurmerk. Of bak een schaal fairtrade muffins, nieuw in het assortiment van de
Wereldwinkel. Of kook voor haar geurige rijst met lekkere Bobotie-saus. Met een kopje
espresso toe. Smakelijke Moederdag!
Fairtrade
De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met de verkoop van
fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk
product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en
ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de
Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. De 12.500
vrijwilligers in 375 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook
anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een cadeau in één van
deze winkels, dan draag je daaraan bij.

Meer informatie over Wereldwinkel Grou kunt u vinden op www.wereldwinkelgrou.nl
Belangstellenden voor winkeldiensten, werkgroep of bestuur kunnen zich melden bij
Lenie Braks 0566-621894 of info@wereldwinkelgrou.nl
Kijk ook op www.wereldwinkels.nl

