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Open Dag 9 oktober 2010Open Dag 9 oktober 2010  
Wereldwinkel Goor nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Open Dag op zaterdag 9 oktober, waarbij we weer op een 
feestelijke manier aandacht besteden aan onze activiteiten. Deze Open Dag is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de achtergronden van de winkel of het leuk vindt om eens kennis te maken met producten uit andere werelddelen.  
 
We ontvangen u natuurlijk niet met lege handen. Voor iedereen staat er een vers kopje koffie of thee klaar, 
met een heerlijk stukje chocoladetaart van Fairtrade ingrediënten. Djembé-docent Papé zal de 
opzwepende klanken van de Zuid-Afrikaanse percussie laten horen. U wordt daarbij uitgedaagd om ook 
eens plaats te nemen achter de djembé.  
Graag zien we u op zaterdag 9 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur in Wereldwinkel Goor. 
 
Nieuw in het assortiment: Té de OrigenNieuw in het assortiment: Té de Origen  

De Wereldwinkel heeft het levensmiddelenassortiment uitgebreid met een nieuw 
exclusief Fairtrade theemerk: Té de Origen, afkomstig van Neuteboom uit Almelo. Het 
is, zoals u gewend bent van de Wereldwinkel, weer een bijzonder (goed) pakje thee. 
Het belangrijkste om te weten van deze biologische thee is dat de productie geheel 
plaatsvindt in Sri Lanka. Dit gebeurt door een boerenorganisatie, met 26 
gemeenschappen van kleinschalige biologische theeproducenten. Doordat de thee ter 
plaatse geteeld, verwerkt en verpakt wordt, blijft de meeste omzet in het productieland. 
Het betekent dus extra werk en inkomen voor deze boeren.  
 

De thee in de kleurige verpakkingen is te koop in zeven verschillende smaken, van Earl Grey tot Rooibos Spicy 
Orange. Daarnaast zijn er vrolijke waaiers, waarin alle theevariaties zijn verwerkt. Handig om alle smaken te 
proeven of leuk om cadeau te geven. Een ander bijzonder cadeau is de enige echte 'High Tea', met alle zeven 
soorten thee. Dat betekent 140 keer genieten van deze heerlijke thee! De Té de Origen is te vinden in het food-
schap naast de koffie van dit merk: Café de Origen.  
 

De ‘T’ is in de maandDe ‘T’ is in de maand  
Wanneer straks de blaadjes van de bomen vallen en de zon zich iets minder laat zien, is het tijd om naar binnen te gaan en 
de gezelligheid op te zoeken. Buiten is het misschien wat minder zonnig, maar uw interieur kan zeker vrolijk zijn. De 
Wereldwinkel heeft de juiste artikelen om uw huis op te vrolijken. Zo zijn er bijvoorbeeld kleurrijke manden uit Bangladesh 
gemaakt van palmblad en gerecycled plastic (zie foto). Verder zijn er kunstzinnige beelden, vazen, spiegels en servies. Voor 
elk interieur en voor elke smaak is er iets te vinden bij Wereldwinkel Goor.    
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Iedereen wil FairtradeIedereen wil Fairtrade  
De tijd dat eerlijke handel alleen bij een beperkte groep mensen in de belangstelling  
stond is voorbij: iedereen wil Fairtrade!  
• Na gemeenten kunnen nu ook universiteiten en hogescholen een Fairtrade-erkenning 

krijgen. Een eervolle titel die aangeeft dat het bestuur, de docenten en de studenten 
samen werken aan een Fairtrade instelling. Dat kan bijvoorbeeld door Fairtrade-producten in te 
kopen voor in de kantine, in studentenbladen aandacht te besteden aan Fairtrade en acties te 
organiseren rondom dit thema.  

• Een andere grote stap voorwaarts is het feit dat Superunie voor al haar huismerken in haar assortiment overstapt op 
thee met het Max Havelaar keurmerk. Het aandeel van Fairtrade aan de Nederlandse theemarkt verdriedubbeld 
hiermee, aangezien Superunie aan 1600 filialen levert.  

• Het Nationaal Schoolontbijt 2010 is voor het eerst Fairtrade. Tijdens het Nationaal Schoolontbijt smeren 575.000 
basisschoolleerlingen van 2.500 scholen Fairtrade pindakaas of aardbeienjam op hun boterham. Doel van het 
schoolontbijt is om de kinderen kennis te laten maken met een goed en gezond ontbijt. En dit jaar horen daar voor het 
eerst ook Fairtrade producten bij. 

• Een andere actie rondom Fairtrade is de Fairtrade Restaurant Week (25 – 31 oktober). Deze culinaire week is in het 
leven geroepen om horeca te stimuleren meer Fairtrade producten te gebruiken in de keuken.  

          Zie www.fairtraderestaurantweek.nl voor meer informatie en voor de deelnemende restaurants.  
 

Koffie voor thuis en op het werkKoffie voor thuis en op het werk  
De Wereldwinkel verkoopt Fairtrade koffie van het merk Café de Origen. Het is koffie geproduceerd door 
kleine boeren uit verschillende Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen zoals Honduras, Peru en Ethiopië. 
Het krijgt de karakteristieke smaak door een melange van 80 tot 90 procent Arabicabonen. De koffie is 
verkrijgbaar in diverse varianten zoals 'aroma', 'goud', 'zilver','biologisch', 'decaf' en daarnaast is er keuze uit 
bonen, snelfiltermaling en pads.  
Voor grootverbruik, zoals voor bedrijven en verengingen, verkoopt de Wereldwinkel een speciale 
verpakking: een doos met acht pakken koffie van een kilo. Deze koffie wordt alleen per doos verkocht. 
Vraag de vrijwilligers in de winkel om deze koffie voor u te bestellen, zodat u en uw collega's dagelijks 
kunnen genieten van deze heerlijke koffie. 
 

Symbolen uit andere cultuSymbolen uit andere culturenren  
Sieraden hebben in het assortiment van de Wereldwinkel een vaste plaats. De ontwerpen van deze sieraden 
zijn vaak gebaseerd op eeuwenoude symbolen uit  culturen zoals die van de Maya´s en Azteken, Indiaanse 
culturen of de Maori. Neem bijvoorbeeld de zilveren hanger Koru, van de Maori (zie foto rechts). De Koru 
opent zich als een nieuw varenblad en heeft daarom de betekenis van een nieuw begin, groei en 
ontwikkeling. De dubbele Koru sluit met 'samen groeien' daar op aan. Bij dit symbool zijn het twee levens die 
zich ontwikkelen in een gezamenlijke levenscirkel. Het staat daarnaast voor een stabiele omgeving voor 
nieuw leven.  

 
Andere kernwoorden die voor deze serie zilveren sieraden centraal staan zijn Balans, Evenwicht, De Weg, 
Geloof/vertrouwen, zelfontplooiing en Energie. De laatste, Energie,  is een Indiaans symbool van de 
bewegende zon met de zeven energie centra van de mens. Het staat voor kracht en zelfontwikkeling (zie 
foto links). Bent u benieuwd naar de betekenis van een sieraad dat u in de winkel ziet? Vraag één van de 
vrijwilligers voor meer informatie. Overigens zijn er voor veel meer artikelen in de winkel kaartjes verkrijgbaar 
met achtergrondinformatie. 
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