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Bekijk de webversie

Fairtrade week
De Fairtrade week komt er weer aan! Van
27 oktober tot 4 november. Het thema van
deze najaarseditie staat in het teken van
Women Empowering. Volgens het World
Food Programme zou ‘het aantal
hongerlijdenden in de wereld gereduceerd
kunnen worden met 150 miljoen als
boerinnen dezelfde toegang tot middelen
hadden als boeren’. Fairtrade wil gelijkheid
promoten en mannen en vrouwen beiden
de kans geven fairtrade te handelen.

Zoek jij vrijwilligerswerk?

Nieuwe Doppers
De Dopper Insulated. Hij is hot, hij is cool,
hij is er in Glacier Grey of Steamy Pink en
in twee verschillende formaten verkrijgbaar
in 350 ml en 580 ml. In iedere situatie
houdt de Dopper Insulated je drankje 9 uur
heet of 24 uur koud.
Zeer eenvoudig schoon te maken en
vaatwasmachinebestendig tot 65°C.

Wij zoeken vrijwilligers!

Sieradenparty
Vrijdag 9 november houden we weer een
gezellige Sieradenparty in de winkel. Van
17.30 - 21:00 uur ben je van harte welkom.
Onder het genot van een hapje en een
drankje heb je alle tijd om eens rustig onze
sieraden, tassen en sjaals uit te proberen.
Tijdens de party geven we 20% korting op
alle sieraden, tassen en sjaals. Advies en
sjaalknoopdemonstraties. Fofi Nikolaides
van Ladi Biosas laat ons kennismaken met
en proeven van heerlijke hapjes.

10 oktober Dag van de
Duurzaamheid

Black Friday
23 November gaan we weer los! Black
Friday. Een dag waarop veel winkels
stunten met hele leuke aanbiedingen.
Diverse winkels in Rhenen doen mee aan
deze 2e Rhenense editie van Black Friday.
Loop in ieder geval die dag ook even bij
ons binnen. Misschien dat jouw favoriete
cadeau flink is afgeprijsd op vrijdag 23
november.

27 oktober - 4 november
Fairtrade Week

Najaar
Buiten al een beetje merkbaar. Het najaar
komt eraan. Dan maken we het binnen
weer extra gezellig en warm. In de winkel
dan ook veel sfeerbrengers voor in huis.

Beelden
Mooie nieuwe beelden uit Mexico.

Kerstpakketten
Tijdens de inspiratiedagen bij onze importeurs maakten we kennis met verschillende nieuwe
foodproducten. Zo smaakvol en feestelijk! Zoals vegetarische kaviaar. Je treft ze aan in onze
kerstpakketten. Interesse in kerstpakketten? Neem contact met ons op!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wereldwinkel.rhenen@gmail.com toe aan uw adresboek.

