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De nieuwe special limited edition
van Tony’s chocolonely zijn bij
ons verkrijgbaar!
De smaken zijn:
- Donkere melk 42% rogge en zeezout:
Volle romige melkchocolade met meer cacao en de toevoegingen rogge en zeezout
- Melk 32 % stoofpeer: Romige melkchocolade met stoofpeertjes, kaneel en een
beetje citroen
- Wit 28% straciatella: Witte chocolade met stukjes Tony's pure chocolade en
cacao-nibs.

Krimpenerwaard in beweging.
Zaterdag 9 september jl. werd de RABO bank sponsortocht gehouden,
waarbij deelnemers voor hun vereniging geld konden verdienen door te
gaan wandelen of fietsen. De hele ochtend en een groot deel van de middag was het die dag regen en onweer. Mensen die toch de uitdaging aangingen; grote bewondering.
Later die dag werd de proeverij gehouden en dat was qua weer zeker
een succes. Het was flink aanpoten in onze kraam: de verkoop van munten was echt teamwork voor onze vrijwilligers. Onze wereldse hapjes waren dit jaar niet zo in trek .. . . Fijn dat onze
muntverkoop door de organisatie zeer werd gewaardeerd en ook in een financiële bijdrage
werd omgezet.
Facebook.
De Wereldwinkel heeft al een aantal
jaren een Facebookpagina. Hier
vindt u veel informatie over onze
winkel: nieuwe artikelen, aanbiedingen, openingstijden, foto’s, ed. Als u
ook een Facebookaccount heeft, ga dan eens
langs op onze pagina. (Als u deze nieuwsbrief
digitaal ontvangt, klik dan op het logo, terwijl u
de CTRL knop van uw pc ingedrukt houdt). We
zouden het dan fijn vinden, als u na het bekijken
van onze pagina deze liked
en ook uw
Facebookvrienden wilt uitnodigen
om onze pagina leuk te vinden, zodat
ook zij de Wereldwinkel
kunnen
volgen.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Kerstpakketten.

We zijn weer druk bezig om bedrijven te benaderen met het
verzoek om kerstpakketten van de Wereldwinkel af te nemen.
Heeft u interesse: wij helpen u graag met het samenstellen van
een mooi duurzaam en eerlijk pakket. Met een cadeau uit de
Wereldwinkel maakt u niet alleen de ontvanger, maar ook de
maker blij.
Elk verkocht product draagt direct bij aan 'n betere wereld. De
makers krijgen een eerlijke prijs voor het product en er wordt
ook bijgedragen aan scholing en betere leefomstandigheden.
Een cadeau met meerwaarde.

Certificaten.

We hebben de afgelopen maand weer 10 certificaten uitgeloot. De bezitters van deze certificaten zijn op de hoogte gebracht.
Er zijn nu nog 7 certificaten in omloop, die in 2018 worden uitbetaald.

Papier.
Nabij Yokyakarta op het eiland Java worden prachtige gebruiksvoorwerpen van en met gerecycled papier gemaakt. De aardewerken vazen worden decoratief voorzien van ingenieuze patronen van gerolde of gedraaide
repen oude kranten en tijdschriften. Het papier is bewerkt met een
speciale coating zodat het stevig
en vochtwerend is. Je kunt deze
vazen dus niet alleen als decoobject gebruiken maar ook als
bloemenvaas. Naast vazen maken
ze ook onderzetters, schalen en
voorraadpotten.

Onze plaatselijke sponsors

