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Kerst begint bij de Wereldwinkel
De maand december staan in het teken van kerstmis en de afsluiting van het
jaar. Een maand waarin je met een persoonlijk cadeau aandacht schenkt aan je
familie of vrienden. Wereldwinkel Grou vertelt in de maand graag nog eens het
verhaal áchter deze cadeaus: het verhaal van de makers. Deze ondernemers maken met traditionele middelen de prachtigste producten die helemaal passen
in de hedendaagse trends. De Wereldwinkel werkt volgens fairtrade regels, die
deze ondernemers in staat stellen een inkomen te verdienen en hun
leefomstandigheden te verbeteren. Een mooie kerstgedachte om samen met
een cadeau aan je dierbaren mee te geven.
Cadeau met een verhaal
In Afrika zijn de familiebanden sterk en dat maakt de beelden van serpentijn uit het
assortiment van Wereldwinkel Grou tot een mooi symbool. Serpentijn is de algemene
naam voor verschillende steensoorten. Zimbabwe betekent letterlijk ‘huis van steen’,
naar de stenige bodem van het land. Dit beeld is gemaakt in Chitungwisa, een stad ten
zuiden van Harare. De steenhouwers halen de serpentijn uit steengroeven in het
noorden. In Chitungwisa hakken ze de grote stukken in werkbare brokken. Daaruit
hakken ze een grove vorm en daarna modelleren ze het beeld met mes, vijl en grof
schuurpapier. Leerling steenhouwers schuren met polijstpapier tot het oppervlak glad is.
Alle beelden komen uiteindelijk rondom een houtvuur te staan om ze te verhitten.
Wanneer de beelden goed heet zijn, worden ze ingesmeerd met blanke was. De was trekt
in de steen zodat het een mooie kleur krijgt.
Kerstpakketten
De Wereldwinkel in Grou biedt u een bijzonder keuze in eerlijke kerstpakketten.
Bijzonder omdat de kerstpakketten stuk voor stuk uniek zijn, de producten gemaakt zijn
met de grootste zorg en respect voor mens en milieu en omdat u, met het geven van
zo’n kerstpakket, bijdraagt aan een eerlijk en menswaardig bestaan van de producenten.
Laat u verrassen door de keus
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere
culturen. Omdat de producenten zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren er
een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een gezond bestaan opbouwen.
Niet alleen voor zichzelf en hun gezin maar vaak ook voor een heel dorp. Met het geven
van een kerstpakket of -cadeau uit de Wereldwinkel helpt u hen daarbij.
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