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Nieuwsbrief

Wereldwinkelnieuws nr. 52 november 2020
De Wereldwinkel nodigt al 40 jaar lang mensen uit om over grenzen heen te kijken. De solidariteit
lijkt nu echter door de Corona-uitbraak aan de grens te stoppen.
Net als de meeste winkeliers hebben we vraagstukken genoeg die ons bezig houden. De omzet
daalt, extra verkooppunten zoals braderieën, kerstmarkten en verkopen in de kerken zijn
weggevallen. Een extra probleem voor ons is de personele bezetting. Nieuwe vrijwilligers zijn
moeilijk te vinden en onze trouwe vrijwilligers zijn vaak al wat ouder en moeten in deze Corona tijd
extra voorzichtig zijn. Toch willen wij met elkaar bijdragen aan het wegwerken van de toenemende
mondiale ongelijkheid in de wereld. Juist nu. Door uw aankoop in de Wereldwinkel draagt u bij aan
een betere, duurzame en eerlijke wereld. Denk aan ons als u de komende maanden uw aankopen
gaat doen. ‘Koop een betere Wereld’.
Kokos-speculaascake met kaneel.
Ingrediënten
250 gram suiker
200 gram zachte roomboter
1 zakje vanillesuiker
100 ml kokosmelk
. 2 eieren
2 theelepels kaneel/speculaaskruiden
100 gram gemalen kokos
150 gram zelfrijzend bakmeel
paneermeel
Voorbereiding
Warm de oven voor op 175 graden (hete lucht),
plaats het bakblik even in de oven met een klontje boter, totdat deze gesmolten is.
Vet hiermee het bakblik in en besprenkel deze met paneermeel. Schut het overbodige eruit.
Bereidingswijze
Mix de roomboter en de suiker tot een lichtgeel mengsel en voeg de kokosmelk, kaneel en
vanillesuiker toe. Mix minimaal 5 minuten. Voeg daarna de eieren toe en geleidelijk de kokos en
het meel.
Schep het mengsel in het bakblik en bak de cake in het midden van de oven 25 tot 30 minuten.
Steek een satéprikker in het midden van de cake. Er mag ietsje aan blijven zitten, want de cake
hoort lekker klef te zijn. Eet smakelijk!
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Ook nu weer in de winkel.
Ze zijn er weer: de Tony’s letters en kerstplakken.
Leuk om cadeau te geven, voor in de schoen of
onder de kerstboom. Of gewoon om lekker zelf op
te eten. Ook kunt u in de Wereldwinkel weer
terecht voor leuke Sint- en Kerstpakketjes. Wij
kunnen deze ter plekke voor u samenstellen in
elke prijsklasse. Zoals u van ons gewend bent ligt
er weer een ruim assortiment aan kerstkaarten in
de winkel.

Er zijn weer volop
duurzame mondkapjes te
koop. Kom snel langs want
op is op.

Lieve opa’s, oma’s, mama’s en papa’s.
Ook in deze coronatijd denkt Sinterklaas aan jullie
(klein)kinderen. Van 21 november tot en met 5
december staat er een grote grabbelton in de
winkel. Ieder kind t/m 8 jaar die een leuke tekening
maakt mag er een keer in grabbelen. De Sint zorgt
ervoor dat er leuke cadeautjes in de ton zitten.
Bovendien zoekt hij samen met zijn Pieten de
leukste tekening uit. Deze wordt dan natuurlijk
beloond met een mooi presentje. Vergeet niet naam
en telefoon op de tekening te vermelden. Tot ziens!
in de winkel.
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