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Proef de wereld
December is begonnen en het hele land komt langzamerhand in de kerststemming. Ook
de Wereldwinkels in Grou en Wergea hebben de etalages volgehangen met ballen,
sterren, engelen en slingers. Alle kerstversiering komt van handwerkers uit Azië, Afrika
en Zuid-Amerika die er een rechtvaardige prijs voor hebben gekregen. Ook onze
kerststallen komen uit alle windstreken.
Maar Kerst bij de Wereldwinkel houdt niet op bij de versiering. December is dé maand
om lekker te tafelen en het kerstdiner komt er weer aan! Met de hele familie bij elkaar,
samen genieten van een heerlijke maaltijd. Een prachtig gedekte tafel met mooi servies,
glaswerk, tafeltextiel en kaarsen, ook allemaal te ‘Fair’krijgen bij de Wereldwinkel.
En dan is er nog de bijzondere koffie, thee, chocolade, sappen en wijnen, zoete
lekkernijen, nootjes voor bij de borrel, oliën, sauzen en tapenades. Klinkt dat niet naar
een fijn kerstpakket? Onder het motto ‘Proef de wereld’ stellen onze vrijwilligers graag
voor elke klant een uniek pakket samen.
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 een fairtrade loon en kunnen daarmee een gezond bestaan opbouwen. Niet
alleen voor zichzelf en hun gezin maar vaak ook voor een heel dorp.
Komend weekend vindt het festijn ‘Proef Grou’ plaats. Ook Wereldwinkel Grou zal op
zondag met een stand aanwezig zijn op het Halbertsmaplein.
In de winkel aan de Doorbraak in Grou kunt u terecht van maandag tot en met zaterdag.
Wereldwinkel Wergea (Kerkbuurt 6) opent elke zaterdag van 10.00 - 15.00 uur –op 24
en 31 december tot 13.00 uur-------------------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie;
Grou: Lenie Braks 0566-621894 of info@wereldwinkelgrou.nl;
Wergea: Iteke de Groot 058 2551232
Wereldwinkel Nederland www.wereldwinkels.nl

