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Feestje in de Wereldwinkel
Het herfstweer doet iedereen alweer uitkijken naar de komende feestdagen.
Maar dat duurt nog zo lang. Ook oktober verdient haar eigen feestje!
Bijvoorbeeld omdat het wijnmaand is.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Chenin, Shiraz, Torrontes, bij vlees of vis en
salads, rood, wit, rosé, fairtrade en steeds vaker bio. Druiven gerijpt in de wind van de
Stille Oceaan of in valleien met namen die tot de verbeelding spreken: Lontué Vallei,
Goue Vallei….. Uit Zuid-Afrika of Chili. En altijd met oog voor de ontwikkeling en de
leefomstandigheden van de wijnboeren. Wereldwinkel Grou verkoopt inmiddels een
uitgebreid assortiment wijn. En de kwaliteit is goed, wat blijkt uit diverse bekroningen die
de fairtrade wijnen kregen: een Sterwijn in de Wijnalmanak van Cuno van ’t Hoff, een
Omfietswijn in de Supermarktwijngids 2011 van Nicolaas Klei of een aanbeveling van
Hubregt Duijker. Wij nodigen ieder uit voor een (hernieuwde) kennismaking: deze maand
3 flessen voor €14,50.
Tot het einde van de maand zijn er ook originele en bijzondere fairtrade cadeaus in de
opruiming. De artikelen gaan met flinke kortingen de deur uit. We maken namelijk plaats
voor nieuw assortiment. Juist nu maakt de Wereldwinkel graag gebruik van de
gelegenheid om nog eens te vertellen waarom we die cadeaus verkopen. 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. Deze
ondernemers – zilversmeden, pottenbakkers, boeren, de makers – ontvangen dus
gewoon een fairtrade loon. Ook tijdens de opruimingsweken.
Zaterdag startte de Wereldwinkel haar opruimingsweken met de feestelijke prijsuitreiking
van de zomerkleurwedstrijd. Honderden kleurplaten zijn uitgedeeld en tientallen werden
ingeleverd. Weken hingen ze te pronk in de winkel en was te zien dat de kinderen er flink
hun best op hadden gedaan. Vijf kunstwerken vielen in de prijzen en de kinderen
mochten zaterdag zelf hun prijsje komen uitzoeken. En dat was een feestje natuurlijk.
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Foto van het ‘feestje’ met de namen van de prijswinnaars wordt zaterdag nageleverd.

