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Koude start
In december groeide er zoveel in de tuin dat het wel september leek. Als dat zo door zou gaan…
Niet dus. Eerst een natte winter en de eerste helft van maart waarin het kwik nauwelijks boven nul
leek te komen. Maar zoals altijd komt ook daar wel weer
eens een eind aan. Er zijn zelfs al van die dagen dat je,
achter glas weliswaar, het gevoel krijgt dat het betere weer
er aan zit te komen.
In ieder geval zit Pasen er aan te komen. Warm of koud, er
zal een nieuw begin zijn.
Fair Trade Original
Sinds het afgelopen jaar worden de bestellingen van Fair Trade Original verzorgd door Fair Trade
Sevices. We kunnen nu ook iets kleinere bestellingen portovrij bestellen en zitten niet vast aan
speciale besteldagen zoals voorheen. Ook zijn de kortingen die we krijgen op bestellingen net wat
aantrekkelijker dan voorheen. Echter, tot onze verbazing hebben we het afgelopen jaar zomaar
een paar maanden meegemaakt dat de afname van 'foodproducten' wat achterbleef bij de jaren
ervoor. Daardoor is de korting die we dit jaar krijgen, een beetje lager dan vorig jaar.
Bij de kortingen die we krijgen, tellen natuurlijk die producten die van andere leveranciers
afkomstig zijn, niet mee. Ieder jaar zetten we meer koffie om van Illimani en chocolade van Tony's
Chocolonely, maar die telt uiteraard niet mee in de korting. Maar omdat het zulke waardevolle
producten betreft, zullen we dat voor lief moeten nemen.
Soms krijg je de indruk dat onze 'hofleverancier' Fair Trade
Original alleen maar artikelen uit het assortiment haalt. Zo
kregen we bericht dat de Zuid-Amerikaanse koffie uit het
assortiment 'koffie voor fijnproevers' uit productie wordt
genomen omdat de omzet te laag is om die rendabel te
blijven produceren. Bij ons in de winkel was zowel de omzet
van de Zuid-Amerikaanse als de omzet van de MiddenAmerikaanse koffie voor fijnproevers aan de lage kant, maar
voor die mensen die dan ineens hun lievelingskoffie moeten
missen, is het wel verdrietig. Helaas, wij kunnen dat niet
veranderen.
Maar er zijn wel degelijk ook nieuwe initiatieven. Nadat vorig jaar rijstazijn en soja nieuw in het
assortiment zijn toegevoegd, zijn dit jaar twee verpakkingen van rijstnoedels geïntroduceerd.
Het betreft rijstnoedels gemaakt van witte rijst, in een groene verpakking en rijstnoedels van
zilvervliesrijst in oranje verpakking. Beide producten zijn Fair Trade gecertificeerd en het hele
We streven ernaar om per kwartaal een nieuwsbrief te versturen naar onze medewerkers, oud- medewerkers en klanten.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan gaarne bericht naar het verzendadres.

productieproces vindt plaats in Thailand. Omdat ze gemaakt zijn van rijst, zijn deze noedels (in
tegenstelling tot die van tarwe zijn gemaakt) glutenvrij, want rijst bevat geen gluten.
Deze noedels worden vervaardigd uit een speciaal type rijst: chainat. Die rijstsoort wordt op een
ander moment geteeld dan de pandanrijst die de boeren van NamOm als hoofdgewas telen.
Hierdoor ontstaat voor de boeren de mogelijkheid om een tweede oogstmoment te hebben. Wat
ook weer leidt tot een extra inkomen, hetgeen de onafhankelijkheid van de gezinnen versterkt.
Wij hebben deze noedels voor u geproefd. Onze indruk is dat het een product is wat een prima
aanvulling is op het assortiment. Klinkt wat hoogdravend natuurlijk. We kunnen misschien beter
schrijven dat we ze gewoon erg lekker vinden.
Tony's Chocolonely
Zoals ieder jaar zijn ook nu de lekkerste van de
Tony's Chocolonely 'Limited Editions' van het
afgelopen jaar in het vaste assortiment
opgenomen. Eigenlijk dachten we dat de
bedoeling was om per jaar één soort toe te
voegen, maar het zijn er nu zeker twee.
Melkchocolade met popcorn en discodip leek
ons in eerste instantie helemaal niks. In
werkelijkheid was het een aangename
verrassing. Ook de pure chocolade met
amandel en zeezout boeide ons wel. Hoewel
lang niet iedereen de combinatie van
chocolade en zout kan waarderen, was er
klaarblijkelijk voldoende animo om ook deze in het bestand van 'blijvertjes' bij te schrijven. En om
deze reden heeft de Goeie Zaak nu een hele etage met alleen maar Tony's chocolade.
Nog een keertje Esperanza
Als je nu voorbij onze Goeie
Zaak rijdt, valt op dat er een
kolossale zangvogel in de
etalage zit te broeden. Het
zou een mus van supergroot
kaliber kunnen zijn. Het moet
echter wat anders zijn, want
de kleuren en motieven zijn
niet die van een mus. Wat die
vreemde vogel daar zit uit te broeden, daar kunnen we slechts naar
raden. Waarschijnlijk is de
vogel binnenkort gevlogen
als iemand er een goede prijs
voor geeft. In de winkel
huizen nog een paar
superkippen, open aan de
bovenkant, zodat ze met Pasen vol eieren gelegd kunnen
worden, hoewel dat natuurlijk helemaal niet alleen hoeft
te zijn voorbehouden aan de Paasdagen. Zowel die
zangvogel als die kippen en ook de hagedisjes en
kikkertjes zijn zo fantastisch geglazuurd in heldere, frisse
kleuren, dat we er lang bij hebben stilgestaan. In de
verleiding om er een paar te kopen, ook al kunnen we ze
in huis nauwelijks kwijt omdat het er allemaal al zo vol
staat met van alles wat van de Wereldwinkel afkomstig is.
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Rond de dertig jaar geleden
hebben we ook van die
prachtige Mexicaanse
keramiek gehad, toen vooral
de vorm van bekers en
kommen en ook toen waren
we al onder de indruk van de
fraaie kleuren en het mooie
glazuurwerk. Tot op de dag
van vandaag hebben ze aan
kleur niet ingeboet.
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