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Een bijzondere zomer?
Over een vreemde zomer gesproken: Eerst duurt het ruim een
maand voordat het echt op zomer gaat lijken en zo is die zomer
met geen geweld de deur uit te krijgen. Zoiets heet 'na-ijl-effect',
maar in dergelijke proporties komt het niet vaak voor. Overigens
was het ook in Groot Brittannië deze zomer best aardig toeven. Ja,
dat is nog eens een land waar je je als Texelaar wel aardig thuis
moet kunnen voelen. Het is een eiland, heeft nog de nodige
kleinere tot soms heel kleine eilanden er omheen liggen en het
barst overal van de schapen. In wit of in kleurtjes, met fijne wol of
met grote bossen krullen en met of zonder horens. En daar hebben
ze op verschillende plaatsen een prachtig bord voor. Ik moet
bekennen: ik was jaloers dat wij dat bord niet hebben uitgevonden.
Bij ons heeft het goede weer van de laatste weken als gevolg dat
het op ons eiland gerust nog aardig druk is. Maar goed, we zijn
eraan gewend. Het is nog slechts een kwestie van tijd voor wij
Texelaars rond november problemen krijgen met zoiets als
verlatingsangst.
Nou, misschien dat ik nu een beetje overdrijf...

Fair Trade Original
Fair Trade Original lijkt de smaak te pakken te hebben. Nu wij nog. Na de geraffineerde suiker van
het vorige kwartaal is er honing in stick ingevoerd. Ook is het rijtje met
'kruiden', dat de laatste tijd wat armoedig begon te worden, uitgebreid met
een molen zeezout met kokos, citroen en koriander. Persoonlijk vind ik het
zo'n succes op mijn boterham met (zelfgekweekte) tomaat, dat ik het amper
ontdek als ik dan de tomaat vergeet... Nou, heel even dan!
Drinking Chocolate: Chocolade in een kop, dat is waar je jezelf op
trakteert met deze heerlijke verwennerij. Met de 100% biologisch en
fairtrade cacao en ongeraffineerde rietsuiker schep je eersteklas
ingrediënten in je kop. Het hoge aandeel cacao geeft deze drinking
chocolate een volle chocoladesmaak met het bittertje van pure chocolade.
 60% premium kwaliteit cacao en 40% ruwe rietsuiker
 Zonder E-nummers

 Voeg je eigen melk(-alternatief) toe
We zullen het zo gauw mogelijk bestellen!
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Naast de geweldig goed lopende Curry pasta's (zowat

niet aan te slepen!) is het
assortiment maaltijd
ingrediënten uitgebreid met
Tandoori kruidenpasta en
Korma kruidenpasta. nog niet
geproefd, maar als ik afga op
de kwaliteit van de curry's
heb ik ook in deze nieuwe
kruidenpasta's veel vertrouwen.
En verder is er een oploskoffie waar veel moois over te vertellen is: een
premium koffie met een premium smaak. Niet alleen fairtrade, maar
ook biologisch. Van de meest mooie koffiebonen gemaakt. Er is een
oploskoffie mild roast, van Arabica koffie uit Ethiopië en een Dark Roast
van Robusta koffie uit Oeganda.
 Premium kwaliteit en smaak koffie
 Unieke combinatie binnen oploskoffie: Fairtrade en bio
 Vriesdroog: meest kwalitatieve oploskoffie
Puur Nepal
Nog even terug naar dit project. In de winkel hing zo'n
schitterend kinderjack, van hetzelfde project waarover in de
vorige nieuwsbrief zoveel informatie stond, dat ik er even over
dacht...
Nou ja, binnenkort, als alles goed gaat, hebben we zeven
kleinkinderen en ja, wat je de een geeft kan je de ander
natuurlijk niet onthouden.
Toch eerst maar even wachten, bedacht ik...
Baskets, Beads and Basics (BBB)
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al genoemd, BBB is een
Nederlands bedrijf dat in 1994 is opgericht door een
Senegalees met als doel productie en import van
handgemaakte artikelen uit Afrika te bevorderen op basis van
fairtrade en bestaan dit jaar dus 20 jaar. BBB produceert
inmiddels manden en tassen in Senegal, Mali, Ghana, Burkina
Faso, Kenia en Madagaskar. Ter bevordering van de eerlijke
handel tussen het zuiden en het noorden. En is samen met de
producenten continue bezig met productinnovatie qua kleur,
modellen het toepassen van nieuwe technieken en scholing.

Alle producten zijn handgemaakt en dragen dus in sterke
mate bij aan werkgelegenheid. Een aanzienlijk deel van
de projecten, zoals manden en fruitschalen, wordt in
plattelandsgebieden gemaakt, waar dit ambacht van
oudsher werd uitgeoefend om manden te maken waar het
graan in kan worden bewaard zonder dat allerlei kevertjes
gaan mee-eten. Daarvoor worden tamelijk harde grassen van
de savanne gebruikt. Daarin zijn deze landen vrij ruim
gesorteerd. Geen vervuiling en ter plekke ruim voorradig materiaal staat aan de basis van de
meeste van de producten van deze organisatie.
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Maskers van Mexico

Ineens staat de winkel vol met maskers.
Heel Mexicaans Indiaans (maar vraag me
niet van welk volk) aandoende. Waar
komen die maskers nou ineens vandaan?
Wel, een dame heeft van alles van
ambachtslieden in Mexico meegenomen
naar hier, in de hoop dat op de markt te
kunnen verkopen en zo ambachtsmensen in
een streek in Mexico te kunnen
ondersteunen. Maar, waar de markt op een
toeristisch eiland soms een uitstekende plek
is om artikelen te verkopen, zijn er ook
producten die om onduidelijke redenen niet verkopen op een markt. Vandaar dat we die nu in de
winkel, waar mensen dit soort artikelen kunnen verwachten, proberen te verkopen.
Tulper
'I'm not plastic' staat op deze 'plastic' flessen. Maar ze zijn niet van
plastic, maar van suiker uit stoffen uit suikerriet. Een snelgroeiende
plant die heel veel CO2 vastlegt en dus meehelpt de uitstoot ervan
op te vangen. Het kan verkeren; 200 jaar geleden zijn Nederlandse
boeren zich gaan toeleggen op de teelt van suikerbieten omdat
suikerriet aan de basis stond van veel onmenselijke slavenarbeid. Nog
steeds zijn er plaatsen waar aan deze teelt wat bezwaren kleven,
maar inmiddels zijn er erg veel projecten waarbij suikerriet een
manier van leven is voor kleine en kwetsbare producenten. Nou gaat
het daar bij deze flessen niet in de eerste plaats om; meer om ons te
overtuigen dat we plastic best wel 'links' kunnen laten liggen. Ze zijn
in ieder geval geschikt voor koude dranken; de flessen ook voor hete
koffie.
Tulper gebruikt het symbool van een tulp, gevormd uit twee
waterdruppels. Dat het waterdruppels moeten voorstellen, valt iets
minder op dan dat de eindcompositie op een tulp lijkt.
Mooie en stijlvolle flessen en bidons!
Waslijnen
Hoe simpel kan het zijn! Knip oud plastic aan stroken, draai die in
elkaar en twijn ze ineen. Resultaat: een waslijn, waardoor de
weggooiplastic nog een lange tijd een tweede leven kan leiden.
Waslijnen uit Guatemala. Voor als je niet zoveel grondstoffen
voorhanden hebt en toch een volwaardig product wilt maken.
Nou hooguit nog even wachten tot ze deze waslijnen ook in
'droogmolenformaat' gaan leveren.
Verder
Wensen we iedereen veel leesplezier. Natuurlijk een fijne herfst
toegewenst. Enkele stormpjes voor wie participeert in windmolens,
veel zonnige dagen voor wie zonnepanelen heeft, groeizaam weer
voor wie nog wat in de tuin heeft staan en... ach, mogen we het
gewoon afwachten? Tot een volgende nieuwsbrief, ergens tussen
Sinterklaas (en voorbij de volgende Pietendiscussie) en Kerst.
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