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Donkere dagen
De eerste keer dat ik, na jaren in Afrika te
hebben gezeten, de dag voor Kerst in een
Parijs' hotel werd gewekt om half acht, was
de eerste gedachte:”Dat kan niet”. Want
het was nog donker. Het volgende moment
realiseerde ik me dat je van geluk mag
spreken als je zo rond het eind van het jaar
nog een glimp van de zon kan zien.
Het mag gezegd: voor Texelse begrippen
hebben we heel lang een heel kleurrijke
herfst gehad. Zelden heb ik met zoveel
plezier naar de herfst op Texel gekeken!
Elke foto was een plaatje.
In schrille tegenstelling tot het grijze weer
wat we buiten zien, doet een grote groep
mensen er alles aan om zowel buiten als binnen
licht te laten schijnen. Etalages zijn uitbundig
versierd. Er is zelfs een heuse wedstrijd
uitgeschreven wie de mooiste etalage heeft.
Ook de Goeie Zaak doet mee en heeft nummer
40. Of we de mooiste hebben? Een kwestie van

smaak. We hebben een heel uitbundige,
waaraan veel mensen van over de wereld heel
'Fair' hebben meegewerkt. Stem dus op onze
winkel door een mail te sturen aan
winkelhart@lenr.nl op nummer 40. Sms-en kan
ook, naar 3010: Xmas-40
Kan nog tot 7 januari.
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Fair Trade Original
Nauwelijks bekomen van de nieuwe introducties van Fair
Trade Original komt onze leverancier alweer met wat
nieuws. In het Jaar van de linzen introduceert Fair Trade
Original twee Rijstvariaties. Smakelijke mixen van rijst en/of
granensoorten waarmee je makkelijk kunt variëren: 3
kleuren Jasmijnrijst (zilvervlies – rode en zwarte
Jasmijnrijst) en Basmatirijst met linzen en quinoa. Deze
nieuwe combinaties zijn rijk aan vezels en biologisch
geteeld. Ze hebben een verrassende bite en zijn een
kleurrijk en lekker alternatief voor iedere maaltijd met rijst.
De Jasmijnrijst is afkomstig van Rice Fund Surin (Thailand)
en de Basmatirijst en linzen komen van de Fair Farming
Foundation in India. De quinoa is afkomstig van Asociación
Integral Capura Bolivia.
Met de ontwikkelingspremie werken deze boeren aan
verschillende projecten, zoals verhoging van de productie
door een nieuwe manier van aanplanten en afname van het waterverbruik.
Vooral de laatste, dus die met linzen en quinoa, is rijk aan eiwitten en bijna een volledige
maaltijd. Een feest voor vleesloze dagen! Ook voor niet-vegetarische dagen natuurlijk...
Cadeaubonnen
De laatste tijd is er wat onduidelijkheid ontstaan aangaande cadeaubonnen. Wat we in ieder
geval nu wel innemen zijn VVV bonnen. Er is besloten om cadeaubonnen van de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels voorlopig niet aan te nemen, omdat de uitbetaling niet lekker loopt.
Kerststallen
Als Goeie Zaak hebben we langzamerhand een reputatie als het
gaat om kerststallen. Vooral Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse en
soms ook Aziatische, hoewel in dat continent veel minder mensen
iets met Kerst hebben dan in de andere continenten. Bijzonder
trof mij de kerststal uit Oeganda. Van de streek Amuria, waar
mensen jarenlang hebben geleden onder een gruwelijke
burgeroorlog. Gemaakt van bananenblad, een bijzonder taai en
duurzaam materiaal, met hoofdjes van stukjes hout. Simpel en
barstensvol expressie. Kijk er nog eens naar, zolang ze er staan en
vergeet dan ook die andere juweeltjes niet nog eens extra te
bekijken.
Tony's Chocolonely
En nu zijn ze er ook in wit! Officieel heet dat geen chocolade,
maar cacaoboter. het is wel lekker. Dat was het ook eerder al
wel, maar toen was er geen witte cacao te krijgen die ook
'eerlijk' gecertificeerd was. nu dus wel. Er is een witte en een
witte met framboos en knettersuiker. Vast in het assortiment.
Dat inmiddels een hele plank begint te beslaan. Langzamerhand
begint het kiezen een probleem te worden, want er zijn zoveel lekkere experimenten uitgevoerd
met chocolade, dat het kiezen erg moeilijk wordt. Maar wie een keuze heeft gemaakt: met smaak!
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Drukte in de straat
Voor wie het is ontgaan: het is de laatste tijd smoordruk geweest op
de hoek Parkstraat- Weverstraat. Natuurlijk heel goed voor onze
winkel...
Jammer dat de drukte de straat zelf betrof, die over enkele
honderden meters werd opgebroken en waar vervolgens driftig werd
gegraven, dichtgestort, aangetrild en opnieuw gegraven. Resultaat:
weinig klanten in een tijd waarin we graag wat extra klandizie
krijgen. Bijkomstig resultaat is veel onbegrip voor de werkzaamheden
die niet leken te vorderen.
En nu maar hopen dat de straat er binnenkort weer mooi bijligt,
zodat ons publiek weer gemakkelijk bij onze winkel kan
binnenkomen.
Dopper
Grote groepen Nederlanders hebben de Dopper flesjes
ontdekt en omarmd. Hergebruik van plastic. Wie kan
daar tegen zijn. Ze zijn zo duurzaam dat op dit ogenblik
de verkoop ervan af gaat nemen. Eigenlijk wel goed
natuurlijk, maar ook Dopper wil wel blijven verkopen. Na
een handige sportdop zijn er nu sportdoppen in mooie
kleuren. Kopen natuurlijk!
En verder
Natuurlijk is er nog meer... Zeepjes van karité, of zo u wilt en dat als schoonheidsbeeld beter
'bekt': shea butter. Cosmetisch als bijzonder ervaren en ook uw schrijver zweert bij karité!
En zeepjes van amandelolie. Om zo maar wat te noemen.
Er zit eigenlijk nog veel meer in de 'pipeline', maar nog niet rijp voor publicatie. En wie weet
hebben we dat een volgende keer weer heel hard nodig om een paar woorden op de nieuwsbrief te
zetten. Rest nog om even te genieten van een paar sfeerimpressies in de winkel en dan weten we
ook weer waarom wij de mooiste etalage hebben. Om het hart wat erachter klopt!
Iedereen fijne Kerstdagen en een heel goed Nieuwjaar gewenst.
Zonder zorgen is het soms niet, maar ga vooral in vertrouwen!
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