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DE FAIRTRADE CADEAUSHOP 

PRODUCT VAN DE MAAND

VILTEN ARTIKELEN IN DE ETALAGE
 

In onze etalage staan een aantal vilten artikelen van "Sjaal
met een Verhaal". Deze kleurrijke en unieke artikelen zijn
met de hand gemaakt door vrouwen in Nepal en Thailand.

Met die activiteit kunnen zij een zelfstandig bestaan
opbouwen.

NU MET 20% KORTING

actie geldt niet voor sjaals.

KLEINE ATTENTIE

Van 6 t/m 14 mei staat onze winkel in het teken
van de Fairtrade week.

In deze periode ontvangt iedere klant een kleine attentie,
zolang de voorraad strekt.

We zien u graag in onze winkel.

https://mailchi.mp/c4cc5a9b65fc/nieuwsbrief-aprilmei-2023?e=[UNIQID]


IN DE SCHIJNWERPER

WIEROOK

Wierook van de Moeder’s Geuren is
volledig met de hand gemaakt, van het
wierook rollen tot en met het bedrukken
van het papier en het verpakken.
Deze wierook is natuurzuiver en heeft
een bijzondere zachte geur.  
De Moeder’s Geuren wierook werkt
rustgevend en verbetert de stemming.
De geuren hebben een heerlijke nageur
en blijven niet lang hangen.
Achter elke geur zit een geheim, want
elke geur heeft zijn eigen werking en
toepassingen.

FAIRTRADE : GENIETEN MET EEN GOED GEVOEL

Adres: Passage 9, 8102 EW Raalte.  
Telefoon: 0572 363004 

maandag         
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
13.00 - 17.00
10.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Wilt U meer weten ? Bezoek dan onze website : http://www.wereldwinkelraalte.nl
U kunt ons ook bereiken via de telefoon : 0572 363004 en email : info@wereldwinkelraalte.nl

De wereldwinkel verkoopt fairtrade producten. Maar wat is fairtrade nu eigenlijk?
Klik op de onderstaande button en u weet het binnen een paar minuten.
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