
Waarom fairtrade? 

De wereldwinkels werken aan 
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden 
door met hen handel te drijven. Handel 
biedt mensen de mogelijkheid om 
onafhankelijk te worden van hulp en zelf 
voor hun levensonderhoud en kinderen te 
kunnen zorgen. Uiteraard moet handel wel 
voldoende inkomen opleveren. Fairtrade 
zorgt dat producenten uit 
ontwikkelingslanden toegang hebben tot 
de internationale handelsmarkten. De 
wereldwinkels zorgen voor toegang tot de 
Nederlandse markt. 

 

Waarom duurzaam? 

Wereldwinkels zijn niet alleen bezig met 
eerlijke handel. We hebben ook aandacht 
voor het milieu. Met duurzame producten 
richten we ons op het beschermen van het 
milieu. Deze wereldwinkel breidt het 
assortiment steeds meer uit om een goede 
mix te vinden van eerlijke handel en 
duurzame handel. Duurzame producten 
komen uit Europa. Door de producten van 
minder ver te halen verkleinen we de 
impact van transport op het milieu. De 
wereldwinkels in Nederland werken met 
duurzame leveranciers die werken volgens 
de principes van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

Wereldwinkel Voorthuizen maakt gebruik 
van de kennis en controle mogelijkheden 
van de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels. 

Medewerkers gezocht 

Een wereldwinkel kan alleen goed draaien 
als er een team achter staat. We zoeken 
enthousiaste mensen voor onderstaande 
taken: 

 
• Verkoop tijdens openingstijden 
• Verkoop aan bedrijven en 

instellingen 
• Teamleiders / winkelleiders 
• Communicatie en reclame 
• Presentatiemateriaal ontwerpen 

 
Spreekt een van de taken je aan of heb je 
een nog veel beter idee voor de 
wereldwinkel, neem dan snel contact met 
ons op. 

 
Je kunt je aanmelden bij Harry Klein 
Obbink, info@wereldwinkelvoorthuizen.nl 
of 06-53169607. 
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woensdag 19:00-20:00 
juli en augustus ook 
zaterdag 09.00-12.00 

 

Tromplaan 8 
Voorthuizen 

mailto:arjan.van.waay@gmail.com
mailto:nfo@wereldwinkelvoorthuizen.nl
mailto:nfo@wereldwinkelvoorthuizen.nl
http://www.wereldwinkelvoorthuizen.nl/


Welkom in onze winkel 

In Wereldwinkel Voorthuizen kunt je 
terecht voor een ruim assortiment eerlijke 
producten. Door de verkoop van deze 
eerlijke producten steunen we mensen in 
arme landen. Deze mensen werken in 
kleine bedrijfjes en verkopen hun 
producten voor een eerlijke prijs. Met de 
opbrengst kunnen de mensen in hun 
levensonderhoud voorzien en bloeit een 
samenleving langzaam op. Onderwijs en 
gezondheidszorg worden mogelijk en 
daardoor verbetert de levensstandaard 
van deze mensen. 

 
 

Werelwinkel Voorthuizen heeft een mix 
van cadeau artikelen en food producten. 

Food producten 
• Veel soorten koffie, thee en cacoa. 
• Geweldige chocolade producten 
• Heerlijke kruidenpasta’s voor het 

bereiden van Aziatische gerechten 
• Diverse soorten rijst en noedels 
• Woksauzen 
• Honing, pindakaas, 
• Diverse wijnen 

Non-food producten 

• Mooie sieraden 
• Vensterbank versiering 
• Waxine lampen 
• Leuke cadeaus 
• Diverse beeldjes en aardewerk 
• Seizoensproducten voor pasen en 

kerst 
 
 

 
 

De voorraad wisselt regelmatig, kom dus 
beslist kijken als je een leuk cadeau zoekt 
of als je jezelf wilt verwennen. 

 

Voor grootverbruikers 

Wil je de inkoop van koffie, thee en 
chocolade voor jouw bedrijf, instelling of 
vereniging eerlijker maken door met Fair 
Trade producten te gaan werken? Wij 
adviseren je graag welke producten voor 
jou geschikt zijn. Eerlijke producten zijn 
er ook voor grootverbruikers. 

 
Kom op dinsdagmorgen of woensdagavond 
even naar de winkel om de producten te 
bekijken. 

 
Wil je een offerte? Mail naar 
info@wereldwinkelvoorthuizen.nl met je 
contactgegevens en vermeld wat je nodig 
hebt. We helpen je graag. 
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