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Fairtrade Ontbijt bij start watersportseizoen
14 mei is het World Fair Trade Day, de internationale dag voor Eerlijke Handel
en dat wordt dit jaar door zoveel mogelijk Wereldwinkels gevierd met een
heerlijk Fair Trade Ontbijt. Natuurlijk doet ook Wereldwinkel Grou mee dit
bijzondere gebeuren met ontbijt en met een speciale klantenaktie.
Koninklijk Ontbijt
In Grou valt de World Fair Trade Day toevallig samen met de Opening van het
Watersportseizoen. Op zondagochtend 15 mei biedt Wereldwinkel Grou, samen met het
BroodCafé, daarom een Fairtrade ontbijt aan aan de Zeilkoningin en haar gevolg. Wie
precies aan de tafel zal aanschuiven is een verrassing. Pas de avond daarvoor zal de
identiteit van de zeilkoningin worden onthuld. De eerste werkdag van de Zeilkoningin en
haar hofdame zal in elk geval goed beginnen met heerlijke broodjes met eerlijk
broodbeleg begeleid door Max Havelaar koffie, thee en vruchtensappen. Ze zal eten van
prachtig Fairtrade servies en tafellinnen. Voor deze speciale gelegenheid heeft het
Broodcafé een Fairtrade-broodje in het assortiment opgenomen.
De rest van de dag kan iedereen bij de Wereldwinkel van al dat eerlijke broodbeleg
proeven. Vrijwilligers gaan tijdens de braderie de straat op met bladen vol eerlijke
broodhapjes. Voor klanten die de kennismaking willen voortzetten, is al het broodbeleg
(12 soorten) deze weken in de aanbieding.
Klantenactie
Klanten die van 9 tot en met 28 mei voor meer dan € 5,- aan producten van Fair Trade
Original kopen in Wereldwinkel maken ook nog eens kans op een van de 350 Fairtrade
Ontbijtpakketten ter waarde van € 20,-. Het pakket bevat onder andere koffie, thee,
vruchtensap en broodbeleg van Fair Trade Original. Onder de deelnemers van alle
Wereldwinkels wordt bovendien één hoofdprijs, een Fairtrade Ontbijt, ter waarde van €
275,- verloot. De hoofdprijs bevat naast Fairtrade ontbijtproducten veel meer, waaronder
een fairtrade dekbedovertrek, champagneglazen en vonkelwijn.

________________________________________________________________
Het koninklijk ontbijt zal plaatsvinden om 9.30 uur in het BroodCafé, Parkstraat 1, Grou
Meer informatie over Wereldwinkel Grou kunt u vinden op www.wereldwinkelgrou.nl
Contactpersoon: Lenie Braks, 0566-621894 info@wereldwinkelgrou.nl
www.broodcafégrou.nl
Over de actie
Op en rond 14 mei worden in het hele land Fairtrade Ontbijtjes georganiseerd door
Wereldwinkels, werkgroepen Fairtrade Gemeenten en horecaondernemingen. Alle
organisatoren zorgen er samen voor dat er rond en na World Fair Trade Day meer
fairtrade (ontbijt)producten worden gebruikt en verkocht. Deze producten zijn
verhandeld volgens eerlijke handelsvoorwaarden, zodat kleine boeren en producenten in
ontwikkelingslanden de kans krijgen zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken
aan een duurzame toekomst.
www.fairtradeontbijt.nl

