
       

Open van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 en op zaterdag tot 16.30 uur.

Dorpsstraat 51
2912 CA Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon 0180 319458

e-mailadres: wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com   •   webadres: nieuwerkerkijssel.wereldwinkel.nl
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.Dit bulletin werd mede mogelijk gemaakt door:

Spel World Safari, ontdekkingsreis door het
dierenrijk 
(ook verkrijgbaar “Our planet”),.......... €  8,95
Bo Bo parachuting van Lanka Lamai uit Sri 
Lanka,................................................... € 12,70
Leren dierenbeursjes uit India,............ € 3,50
Quiz je mee “De dierenwereld”,........ € 12,50
Mandalaspeeltjes,................................ € 2,25
Boeken “In de zee” of “In de jungle”,.. € 9,95
Puzzel “Slak”,....................................... € 2,50

Een sprankelende kerst
Kerstkraam Wereldwinkel op Kaarsjes-
avond Oude Dorp
Zet alvast in uw agenda: woensdagavond 
16 december a.s. is het weer tradtioneel 
Kaarsjesavond in het Oude Dorp. De Wereld-
winkel is dan geopend en heeft een kraam in 
de Dorpsstraat! Kinderen mogen zich tussen 
18.00 en 21.30 uur gratis laten schminken. 
Ook is er wat lekkers bij de koffie verkrijgbaar. 
U bent van harte welkom!

Extra kerstopening op 
21 december a.s.
          Rond de kerst is Wereldwinkel 
          Nieuwerkerk aan den IJssel extra 
          op maandagavond  21 december a.s. 
             geopend van 19.00 – 21.00 uur. 
               Op donderdag 24 december
                   a.s. is de winkel tot 16.30 uur 
                    geopend.

Waxinelichthouders voor 
sfeervol licht
De kerstperiode is soms een feest, soms 
een periode van overdenking. Een sfeer-
vol, gedempt licht 
kan dan een zachte 
gloed verspreiden 
en de nodige warmte 
brengen. Dit jaar heeft 
de Wereldwinkel weer 
stijlvolle waxinelicht-
houders in de vorm 
van een engel of een 
ster. Importeur Sarana 
brengt deze handgemaakte producten naar 
Nederland. Deze stichting voert projecten uit 
die er specifiek op gericht zijn om de levens-
standaard van de mensen in onder ontwikkel-
de landen te verbeteren. Soms hebben deze 
projecten betrekking op de producenten in Sri 
Lanka, maar steunt ook regelmatig andere 
(educatieve) projecten. Ook importeur Wisnu 
heeft waxinelichthouders in haar assortiment. 
Het werkgebied van Wisnu is Indonesië.

Waxinelichthouder “ster” van Sarana, € 13,90
Waxinelichthouder “ster” van Wisnu, € 19,50
Waxinelichthouder “Engel” van Sarana, 
klein € 11,90 of groot € 19,90

december 2009                  

Wat een prachtig jaar is 2009 voor de Wereldwinkel te noemen! Met enerverende evenemen-
ten zoals de High Tea en het bezoek van de Paashaas. Bovendien waren er een aantal jubilea 
(40 jaar Wereldwinkels en 50 jaar Fair Trade Original) en werd de Wereldwinkel opnieuw 
verkozen tot Beste Cadeauwinkel. 

De verhuizing in oktober was de slagroom op de 
taart. Dankzij de geweldige inspanningen van 
gemeente, vaklieden en Wereldwinkeliers is er 
nu een sfeervolle winkel in de Dorpsstraat. Vele 
bezoekers hebben we inmiddels mogen verwel-
komen. Ook in december is het weer gezellig in 
de winkel met prachtige kerstartikelen, heerlijke 
foodproducten en meer moois. Kom woensdag-
avond 16 december a.s. op Kaarsjesavond langs, de winkel is dan geopend.
Meer informatie en nieuws vindt u in dit bulletin.

 Veel leesplezier toegewenst.

  Wereldwinkel 
  Nieuwerkerk aan den IJssel

Zie ginds
komt de stoom-

boot ...
Het is bijna zover dat het heer-
lijk avondje is gekomen. Sint is

weer druk in de weer met de Pieten om alle
lieve kinderen een cadeautje te geven. Ook
in de Wereldwinkel kan de Sint terecht voor 
vrolijke geschenken:
Piratenboot om zelf te bouwen, ........€ 24,90
Boerderijpuzzel van Lanka Lamai uit 
Sri Lanka, ............................................€ 21,50
Nummerpuzzel “Pauw”,..................... € 12,90
Houten fluitjes,...................................... € 3,50
Boekensteunen “Circus”,................... € 15,90
Tony’s chocolony met een rode of blauwe 
verpakking, puur, € 1,25 en melk......€ 1,00
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Schitterende boeken-
leggers uit Peru
Een mooi boek verdient een mooie boeken-
legger of bladwijzer, net wat u handig vindt. 

Zo raakt u nooit kwijt 
waar u bent gebleven 
in een verhaal. Van 
Stichting Cusco Peru 
komen de prachtige
• zilveren bladwij-
zers, € 8,50
• zilveren boeken-
leggers, in diverse 

uitvoeringen zoals ‘Meisje’ € 11,90, ‘Hartje’ 
€ 13,90 en ‘Olifant’ € 15,90
Ook afgebeeld boek ‘Passie in je tuin’ van 
Hanneke van Dijk, voor € 7,90. Ook leuk om 
in de winter door te lezen ter voorbereiding op 
het komend voorjaar.

Kerstkaarten
Peru, foto’s gemaakt door kansarme tieners, 
zij krijgen 50% van de winst voor onderwijs 
en huisvesting.
Set van 10 met enveloppen, 2 ontwerpen voor 
€ 9,95. Los verkrijgbaar voor 
€ 2,45 per kaart met envelop.
Kijk voor een foto in de Productendatabase 
op nieuwerkerkijssel.wereldwinkel.nl.

Pakje van 12 kerst-
kaarten met envelop, 
€ 6,95
Kerstkaarten 
“Kerstboom” in 3D, 
2 ontwerpen, 10 
kaarten met envelop, 
€ 6,95
Kerstkaarten “Beth-

lehem” of “3 koningen”, 2 ontwerpen, 10 
kaarten met envelop, € 6,95
Floris kerstkaarten 100% recycled papier, 
“Fijne feestdagen”, 10 kaarten met enve-
lop, € 6,90

Er is een kindeke … 
Iedereen heeft zijn/haar eigen gedachten bij 
Kerst. De een wil kerst graag vieren met een 
fonkelende kerstboom, de ander geniet bij 
een kerststal. Voor beide kersttradities heeft 
Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel 
sprankelende authentieke artikelen zoals van 
Stichting Cusco Peru:

Kerstboomhanger,................................. € 4,50
Waxinelichthouder, verkrijgbaar in allerlei 
kleuren (afgebeeld oranje),................... € 8,50
Keramieken kerststal,......................... € 12,00
Waxinelichthouder van keramiek,........ € 9,50
Beeldencompositie Jozef, 
Maria en kind,...................................... € 17,00
Keramieken kerstboom met waxinelicht-
houder,...................................................€ 43,50

Kerstfiguren van hout (10 cm hoog) uit 
Ecuador,............................................... € 24,95
Hanger ‘vogeltje’ voor in de kerstboom uit 
Thailand,................................................. € 2,50 
Waxinelichthouder ‘Kerstboom’ 
van Sarana,.......................................... € 17,90

Amazonenoten in 
pure chocolade,............................. € 2,99
Geobar(nieuwe receptuur) verpakt per 
5 stuks,........................................... € 2,99
Balsamico splash,......................... € 3,59
Paarse rijst,.................................... € 2,09
Couscous,...................................... € 3,49
Kijk voor meer foodproducten op 
nieuwerkerkijssel.wereldwinkel.nl.

De ArtBags van 2009 zijn ontworpen 
door modeontwerper Bas Kosters, 
designer Tord Boontje en kunstschilder 
Ronald Boonacker. De ontwerpers 
hebben belangeloos meegewerkt. Op 
nieuwerkerkijssel.wereldwinkel.nl leest 
u de betrokkenheid van de makers en 
het belangrijke werk van StopAidsNow.

Taboes over hiv/aids
Zelfs zoveel jaren nadat in 1981 het hiv 
virus werd ontdekt, is hiv/aids alleen 
maar een grotere wereldwijde ramp 
geworden. Niet alleen leven 33 miljoen 
mensen met het hiv virus, maar er 
zijn inmiddels al 25 miljoen mensen 
aan overleden. Dat is een aantal dat 
bijna niet meer is voor te stellen. Hiv/
aids geeft lichamelijke ongemakken, 
kan leiden tot de dood en maakt vele 
kinderen wees. 

Piet Veenstra
Ook dit jaar is gelegenheidsdichter Piet Veenstra bij 
Boekhandel Van Delft om de Sint te helpen met Sinter-
klaasgedichten. De bijdragen die hij daarvoor krijgt, geeft 
Piet Veenstra aan een goed doel. Dit jaar heeft hij tot onze 
vreugde de Wereldwinkel gekozen. Meer nieuws volgt op 
onze website nieuwerkerkijssel.wereldwinkel.nl.

De foodaanbieding voor de maand 
december is de Chileense wijn Sauvignon 
rood en wit:
van € 5,49 voor € 4,50.

De maand december is traditioneel ook 
een maand waarin er veel aandacht is voor 
eten. Het moment voor de Wereldwinkel om 
nieuwe foodproducten in het assortiment 
aan te bieden:
Rijstwafels,..................................... € 0,95
Extra jam aardbeien of abrikozen € 1,89
Koffielikeurparels,.......................... € 2,99

De designtassen van StopAidsNow zijn er weer: 
ArtBags 2009

Er zijn nu al 15 miljoen aidswezen. 
Maar wat het oplopen van dit virus nog 
zwaarder maakt, is de taboes die er 
bestaan over hiv/aids. De taboes over 
hiv/aids maken het oplopen van het 
virus nog zwaarder.

StopAidsNow projecten
Jongeren, mensen met hiv en vrou-
wen hebben zeker de aandacht van 
StopAidsNow. Zo is in Malawi het 
Mulanje Mission Hospital gebouwd, 
een kliniek waar aidsremmers worden 
verstrekt. In Congo lopen er projecten 
om aids te bestrijden onder vrouwen 
en meisjes. Naast aidspreventie, ligt 
het accent op zorg voor mensen met 
hiv/aids en hun families.

Foodaanbieding & foodnieuws


