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Helaas hebben ook wij de sluiting van de
winkel moeten verlengen. Mocht u toch iets
nodig hebben schroom dan niet om te bellen
naar één van onderstaande telefoonnummers.
06-12139460 / 06 28414712

Nieuwsbrief
Wereldwinkel nr. 54 februari 2021

Door de Coronacrisis draait de Wereldwinkel nu al bijna weer een jaar op een laag pitje. De deur van
de winkel ging dicht en dat duurt nog zeker tot eind februari.
We hebben misschien dan wel een beetje stilgestaan maar zeker niet stilgezeten.
De kerstartikelen zijn opgeslagen, de voorraden geteld en de balans van 2020 is opgemaakt. Het zal u
niet verbazen dat de omzet sterk is gedaald.
Meer dan ooit is afgelopen jaar gebleken hoe belangrijk de leden en vrijwilligers voor ons zijn. Mede
door de contributie van slechts € 8,-- per jaar is het jaar 2020 toch positief afgesloten en kan de deur
van de Wereldwinkel weer open zodra het kan.
De winkel mag nu dan dicht zijn, er kunnen wel artikelen besteld worden. Loopt u eens langs de winkel
en kijk in de etalage. Elke twee weken wordt de etalage aangepast. U vindt daar steeds weer andere
artikelen. Wie weet ziet u een leuk cadeautje voor iemand of ziet u iets voor uzelf. Ook op onze website
ziet u steeds andere producten.
Voor onze klanten zijn we telefonisch bereikbaar om een bestelling op te nemen. Er wordt een tijdstip
afgesproken wanneer de bestelling kan worden opgehaald. Eventueel kan het ook thuisbezorgd
worden. Deze omzet kunnen we, juist in deze tijd, goed gebruiken, maar ook het feit dat sommige
producten een houdbaarheidsdatum hebben is een reden dat wij met deze nieuwsbrief uw aandacht
vragen. Schroom dan ook niet om contact op te nemen met Toos (06-28414712) of Lia (06-12139460)
Zij staan voor u klaar. Hoe 2021 er ook uit gaan zien: Blijf genieten van alle dingen die wél kunnen. Dat
maakt het leven zonniger. Want niets is tijdsverlies, als je geniet van wat je doet.
CLEAN YOUR HOME & BODY, SAVE THE PLANET
Dat is het motto bij Marcel's Green Soap. Zij vinden het niet alleen
belangrijk om de beste, plantaardige ingrediënten te vinden die goed
zijn voor je huis en huid, maar ook voor het milieu. Elke week worden
miljoenen liters schoonmaakmiddel door de gootsteen gespoeld. En
elke week komen er miljoenen plastic flessen in het milieu terecht. Dat
moet veranderen! Met Marcel's Green Soap maak je niet alleen je huis
schoon, maar ook de wereld om ons heen. Ons assortiment maakt
gebruik van 100% gerecycled plastic, is 100% vegan en minstens 97%
biologisch afbreekbaar.
Project 2021
Wederom hebben wij World Servants
Krimpenerwaard als het te steunen project
uitgekozen. Jouri, Martijn, Wilmer en Stijn zouden in
2020 een kliniek en woning voor medisch personeel
gaan bouwen in Changilo in Zambia. Helaas kon dit
door de corona pandemie niet doorgaan. Wij hopen
dat dit plan wel in 2021 door kan gaan en wij willen
proberen om ook dit jaar dit project weer te steunen.
www.worldservants.nl/krimpenerwaard
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Tony's Chocolonely
Iedereen die een keer (of vaker) een Tony’s
Chocolonely reep heeft open gemaakt vroeg zich
op enig ogenblik af: waarom bestaat de reep uit
ongelijke stukjes? Het is daarom lastig om nette
stukjes af te breken. En delen is nog lastiger. Zit er
een diepere gedachten achter of is het een slimme
truc zodat we ervan blijven eten? Tony’s
Chocolonely zet zich in voor een eerlijke verdeling
van de inkomsten in de cacao industrie én voor
het (kind)slaafvrij maken van deze industrie. De
ongelijke stukjes staan voor de oneerlijke
verdeling. Er zit dus een diepere gedachten achter
de ongelijke stukjes.

Ziet u een leuk Valentijns cadeautje in de
etalage?
Bel en bestel!!!
Ook voor Koffie, thee, suiker, hagelslag,
pasta en nog veel meer andere food
producten………
U kunt het bij ons op bestelling afhalen of
wij brengen het bij u thuis.
06 30767358
06 12139460
06 28414712
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