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Wereldwinkel Venlo lanceert webshop en biedt kijkje in verruimde winkel 

 

Op 4 september zal wethouder Marij Pollux van Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen de 

openingshandeling verrichten voor de lancering van de webshop en de verruimde winkel aan 

de Gasthuisstraat in Venlo. 

 

Met de vergroting van de winkelruimte legt de wereldwinkel de basis om een breder assortiment 

van fairtrade en anderszins duurzame producten te bieden. De winkel gaat fungeren als eerste 

infopunt van het Global Goals Platform Venlo en er wordt gedacht aan shop-in-shopactiviteiten.  

 

Wethouder Pollux zal de openingshandeling verrichten en de rol van de gemeente met betrekking 

tot fairtrade en de Global Goals toelichten. 

 

Wereldwinkel Venlo is al 46 jaar springlevend en wordt gerund door 30 enthousiaste vrijwilligers. 

In de lockdownperiode zijn de plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de winkel en voor de 

webshop. De wereldwinkel speelt met deze projecten in op landelijke ontwikkelingen binnen 

Wereldwinkels en de nieuwe situatie. 

 

Op vrijdag 4 september 2020 houdt de winkel van 16.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst in de 

Joriskerk waarin we de webshop lanceren, een kijkje bieden in de verruimde winkel en 

toekomstplannen presenteren. Verder zijn er passende muzikale en dichterlijke bijdragen. 

 

Vanaf 17.00 uur kan vanuit de Joriskerk in kleiner verband de vergrote winkel bezocht worden.  

 

Zowel bij het officiële deel als in de Wereldwinkel zullen de geldende coronarichtlijnen in acht 

genomen worden. De bijeenkomst is derhalve besloten en wordt via livestream wel breder 

beschikbaar gemaakt. Belangstellen die live of via livestream aanwezig willen zijn, kunnen zich 

aanmelden via info@wereldwinkelvenlo.nl.   

 

Over de Wereldwinkel: 

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. 

Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals 

zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze 

een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij! 
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