Welkom in onze winkel
In Wereldwinkel Voorthuizen kun 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.

Kom vrijblijvend eens langs!
Wereldwinkel Voorthuizen heeft een mix van cadeau artikelen en
(non) food producten. De voorraad wisselt regelmatig, kom dus
beslist kijken als je een leuk cadeau zoekt of als je jezelf wilt
verwennen.
Onze vaste openingstijden zijn:
Dinsdag: 09:30 – 11:00 en op afspraak (bel hiervoor met
onderstaand telefoonnummer).
Extra open:
Vanaf juli tot 20 augustus iedere dinsdag en zaterdag van 9.30 tot
11.30 uur.
Adres: Tromplaan 8, 3781 TE Voorthuizen
Telefoon: 06 53 16 96 07
E-mail: info@wereldwinkelvoorthuizen.nl
Web: wereldwinkelvoorthuizen.nl

www.wereldwinkelvoorthuizen.nl
Gevestigd in het gebouw van de
Ichthuskerk
Tromplaan 8
3781 TE Voorthuizen

Waarom Fairtraide?
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
internationale handelsmarkten. Wereldwinkels zorgen
voor toegang tot de Nederlandse markt.

Onze producten en diensten
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






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.



Mooie sieraden
Vensterbank versiering
Waxine lampen
Leuke cadeaus
Diverse beeldjes en aardewerk
Seizoensproducten voor Pasen en Kerst

Voor grootgebruikers
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. Wil je een
vrijblijvende offerte? Mail ons dan!

