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DE FAIRTRADE CADEAUSHOP

PRODUCT VAN DE MAAND

Dromenvangers en mobielen
gemaakt van allerlei materialen,
in mooie kleuren of puur natuur en
afkomstig uit vele landen, nu met
20% KORTING
Kom naar de winkel en sla je slag.

IN DE SCHIJNWERPER

DROMENVANGERS
Nooit meer een nachtmerrie? Deze dromenvanger belooft het je.
En als je het zelf ook gelooft, dan hoef je de dromenvanger alleen
maar boven je bed te hangen en worden mooie dromen gevangen
en nare weggejaagd.
De vrouwen die de dromenvangers maken, wonen in het dorpje

Pondicherry in Zuid India. Ze zijn veelal ongehuwd en wonen nog
bij hun ouders. Met een inkomen zijn zij in staat een bruidsschat
bij elkaar te verdienen. In India is het namelijk de gewoonte dat
vrouwen een bruidsschat aan de familie van hun toekomstige
echtgenoot schenken. Dat de vrouwen graag willen trouwen, is
omdat ongehuwde vrouwen volledig worden genegeerd en in een
isolement terecht komen. De vrouwen verdienen met het maken
van dromenvangers meer dan het minimumloon. En het loon
wordt aan hen zelf uitbetaald.

RABO CLUBSUPPORT

Leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 27 september
hun stem uitbrengen in het kader van de actie
Rabo Clubsupport.
Wereldwinkel Raalte is een van de doelen. Hoe meer
stemmen op Wereldwinkel Raalte, hoe hoger de bijdrage
die wij van de Rabobank ontvangen. Stemmen kan via de
Rabo App of via Rabo Online Bankieren.
Door een stem op ons draag je bij om
de wereldhandel eerlijker te maken !
Hartelijk bedankt.

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

gesloten

dinsdag

13.00 - 17.00

woensdag

10.00 - 17.00

donderdag

13.00 - 17.00

vrijdag

13.00 - 17.00

zaterdag

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
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