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World Fair Trade Day 2010World Fair Trade Day 2010  
Zaterdag 8 mei staat wereldwijd in het teken van Fairtrade met World Fair Trade Day. Wat ooit begon als Wereldwinkeldag 
is uitgegroeid tot de internationale dag voor eerlijke handel. Met het thema ‘Fairtrade, een wereld van cultuur’ vragen we 
als Wereldwinkel aandacht voor de kleurrijke culturen uit de hele wereld waarmee u via de Wereldwinkel in aanraking komt. 

De Fairtrade-producten die we verkopen zijn afkomstig uit niet-westerse culturen in bijvoorbeeld Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika. Veel van de producten hebben een symbolische betekenis. Uw Wereldwinkel 
brengt deze religieuze symbolen en gebruiken naar Nederland, zodat u er ook thuis van kunt genieten! 
Wij vieren deze feestelijke Wereldwinkeldag graag samen met u. Kinderen én volwassenen kunnen 
deze dag een korte workshop West-Afrikaanse percussie volgen van djembédocent Papé. U kunt 
proeven van heerlijke wereldse hapjes gemaakt door onze kok Reinier. Verder is er een prijsvraag en 
hebben we een kleurplaat voor de kleintjes.  
Graag ontvangen we u op zaterdag 8 mei van 9.00 tot 17.00 uur met een kopje koffie en een stukje 
chocolade in Wereldwinkel Goor, Grotestraat 68. 
 

Symbolen uit andere CulturenSymbolen uit andere Culturen  
Het is vaak niet in één oogopslag duidelijk, maar veel artikelen in de Wereldwinkel hebben een  
symbolische betekenis. De olifant wordt in Azië bijvoorbeeld geprezen vanwege zijn kracht en wijsheid. 
In sagen reden helden vaak op een olifant. Daarom staat de olifant symbool voor geluk. Een ander dier 
met een verhaal is de vis. In China is de vis een oud symbool van welstand, huwelijk en vruchtbaarheid. Het 
vissenpaartje is één van de acht Boeddhistische gelukstekens. En de goudvis… die symboliseert rijkdom. 
Het kunstige houtsnijwerk uit Ghana, gemaakt uit één stuk Ossehout heet ‘Samen dragen’. Het staat voor 
eenheid, verbondenheid met elkaar en het land.  
 

Steeds meer FairtradeSteeds meer Fairtrade--producten in winkelmandjeproducten in winkelmandje  
Fairtrade-producten worden steeds populairder. Vorig jaar heeft namelijk veertig procent van de Nederlandse consumenten 
Fairtrade-levensmiddelen gekocht. Dat zijn ruim één miljoen huishoudens meer dan het jaar ervoor. Koffie, fruit en 

chocolade worden het meest gekocht. De groei komt door de toenemende aandacht voor eerlijke producten en 
doordat deze op steeds meer plaatsen gekocht kunnen worden. De meeste huishoudens die Fairtrade-
producten kopen, doen dit uit ideële motieven: zij willen boeren en producenten in armere landen steunen, 
bijdragen aan eerlijke handel en iets voor het goede doel doen. De kwaliteit is een belangrijke tweede reden 
voor de aankoop van Fairtrade-levensmiddelen. Als u regelmatig geniet van lekkere dingen met het Fairtrade-
keurmerk, kunt u dit vast beamen! 
Het hele artikel over de toenemende populariteit van Fairtrade-producten kunt u lezen op www.fairtrade.nl.  

 

ElkeElke maand (h)eerlijke recepten maand (h)eerlijke recepten  
Lekker koken met Fairtrade-producten wordt steeds makkelijker. Het assortiment wordt namelijk steeds 
verder uitgebreid en bovendien vindt u nu in de Wereldwinkel aantrekkelijke recepten. Om 
kookliefhebbers een handje te helpen, zijn er bij de rijst, tapenades, jams en vele andere producten 
receptkaarten beschikbaar voor heerlijke gerechten en tussendoortjes. Wat dacht u van tropische 
notenscones met jam, frisse appelvonkeldrank met munt, Kaapse kerrie maaltijdsoep of Gadogado met 
pandanrijst? Tijdens de Wereldwinkeldag van 8 mei kunt u enkele van deze gerechten en tussendoortjes 
proeven. Om daarna thuis te kunnen genieten van deze lekkere hapjes kunt u de recepten uiteraard 
meenemen. Ook is het mogelijk om al enkele ingrediënten aan te schaffen. 

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Hemaku Computing BV (www.hemaku.nl) 
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MoederdagcadeautjesMoederdagcadeautjes  
Zondag 9 mei is het weer Moederdag. Wereldwinkel Goor heeft voor de lieve mama’s verschillende leuke 
cadeautjes samengesteld, variërend in prijs van 2,- tot 25 euro. Zo zijn er verrassingstassen voor een 
ontbijtje op bed en leuke cadeauverpakkingen met een tea for one-theepotje.  
Speciaal voor Moederdag geven we 10 procent korting op de zilveren sieraden.   
 

WiWie verdient een Fairtrade cadeau?e verdient een Fairtrade cadeau?  
Bijzondere mensen verdienen een bijzonder cadeau. Voor unieke cadeaus kunt u zoals u weet terecht bij 
de Wereldwinkel. Wij zijn namelijk voor de derde keer uitgeroepen tot de Beste Cadeauwinkel van 
Nederland. Met de verkoop van Fairtrade-producten investeren wij in een leefbare wereld voor iedereen. 
De Twentsche Courant Tubantia steunt ons daarin en heeft een actie opgezet waarmee u iemand kunt 
verrassen met een Fairtrade-cadeau. Kijk daarvoor op www.tctubantia.nl/fairtrade. Bent u niet één van de 
gelukkigen die een cadeau kan weggeven? Kom naar onze winkel, want daar vindt u altijd een passend 
cadeau voor elke gelegenheid. 
 

Spreekbeurt? Werkstuk maken? Een speciale les geven?Spreekbeurt? Werkstuk maken? Een speciale les geven?  
De Wereldwinkel verkoopt niet alleen artikelen, maar geeft daarnaast informatie over Fairtrade. Als 
kinderen meer willen weten over wat handel inhoudt, wie de producten maken en waar deze vandaan 
komen, dan kunnen ze het boekje Eerlijke handel lenen. Zo kunnen zij met een spreekbeurt hun 
klasgenoten meer vertellen over Wereldwinkels of een werkstuk schrijven. Voor kinderen uit groep 7/8 is 
er een speciale Eerlijk duurt het langst-tas. Aan de hand van drie artikelen met een eigen verhaal leren 
de kinderen op een leuke manier meer over leeftijdsgenootjes in andere landen en eerlijke handel. 
Daarnaast zijn er sinds kort leskisten waarmee kinderen uit de hogere klassen van de basisschool meer 
te weten komen over het leven in andere culturen. Kom eens langs bij de Wereldwinkel Goor om deze 
informatie of lesmaterialen te lenen. 
 

Lekker en luxe: chocoladeverassingen!Lekker en luxe: chocoladeverassingen!  
Elke keer komen er nieuwe artikelen bij ons in het levensmiddelenschap. Zo vindt u er nu 
Amazone Noten in pure chocolade, Koffie Boontjes in melkchocolade en Koffielikeur Parels in een 
luxe zwarte verpakking. De knapperige amazonenoten uit Bolivia zijn omhuld met een heerlijke 
laag pure chocolade. De pittig gebrande koffieboontjes komen uit Mexico en zijn omhuld met 
romige melkchocolade. De chocoladeparels zijn gevuld met koffielikeur. Pure verwennerij voor 
uzelf of leuk om cadeau te doen! 

 

Geef uw mening over Wereldwinkel GoorGeef uw mening over Wereldwinkel Goor  
Bent u tevreden over de Wereldwinkel? Laat uw ervaringen dan achter op de 
website www.wugly.nl. Dit online winkelplatform geeft een overzicht van 
meningen van consumenten over alle winkels in Nederland. Zo kunnen 
geïnteresseerden zien dat het de moeite waard is om de Wereldwinkel te 
bezoeken.     
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