
             
 

Tekst You Tube promotie video Wereldwinkel Venlo, 3 december 2020 

Rondleiding door dé fairtrade cadeauwinkel van Venlo 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh8gZ8omNrg  

Welkom bij Wereldwinkel Venlo, dé fairtrade cadeauwinkel van Venlo. Onze winkel ligt 

halverwege de Gasthuisstraat in het bruisende hart van Venlo. De meest middeleeuwse straat van 

Nederland ook, met een diversiteit aan winkels.  

Onlangs verruimden we de winkelruimte van 60 naar 90 m2, wat meer mogelijkheden biedt qua 

assortiment en om u kennis te laten maken met de duurzame ontwikkelingsdoelen ofwel Global 

Goals van de Verenigde Naties en de campagne van de wereldwinkels ‘Koop een betere Wereld’. 

De Global Goals zijn wereldwijd het kompas naar een betere, veilige en duurzame wereld in 2030  

Mijn naam is Joop Karremans en ik ben een van de 30 vrijwilligers bij de wereldwinkel. Ik geef u 

graag met een rondleiding langs de 8 categorieën producten, die u ook op onze webshop vindt.  

Gaat u mee?  

Allereerst onze fairtrade food producten, waaronder een uitgebreid, kleurrijk assortiment Tony 

Chocolonely. Met direct daarboven aanverwant de lunch bags, een product uit India, gemaakt van 

duurzaam materiaal en geschikt voor de vaatwasser.  

Onze etaleuse creëert steeds opnieuw sfeervolle etalages. In de december maand staat 

gezelligheid en kerstsfeer centraal met een mooie ingerichte tafel met design servies en een keur 

aan kerstartikelen, zoals deze vilten producten uit Nepal, en ambachtelijk keramiek uit Tunesië.   

De decoratieve artikelen lenen zich uitstekend om uw woning stijlvol in te richten, zoals deze 

kussens uit India, manden uit Bangladesh of olijfhouten producten uit Tunesië en cottonballs met 

ledlampjes uit Vietnam. 

Ook voor de jongsten is er volop keus met speelgoed en knuffels, zoals beren van Unicef en vilten 

mobiles uit Vietnam.  

Met de categorie spiritualiteit dragen we bij aan global goal 3, gezondheid en welzijn: wierook uit 

India, klankschalen en heilzame stenen.   

Vervolgens komen we bij modeaccessoires, ambachtelijke keramische kralen, warme sjaals, hand 

warmers en Buffjes uit Nepal. En in de coronatijd heel gewild: kleurrijke mondkapjes, onder 

andere uit Ghana. 

In de nieuwe uitbreiding komen we eerst bij wenskaarten, notebooks, kalenders en agenda’s, 

onder andere van Novib en Unicef. Via wat ooit de sponningen van de middeleeuwse ramen 

waren, met uitzicht op de binnenplaats, gaan we naar onze ‘huiskamer’. Een stukje van de 

robuuste buitenmuur lieten we zichtbaar. 
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Rechts ziet u ons food assortiment, met fairtrade koffie en thee en producten voor bij het ontbijt 

en lunch en om de warme maaltijd te koken. 

Dan komen we bij de Doppers, de originele en de thermo versie. Deze duurzame cradle to cradle 

flessen zijn een statement tegen het gebruik van eenmalig plastic en de vervuiling van de oceanen. 

Zo dragen ze bij aan Global Goal 12, verantwoorde consumptie en productie en 14, leven in het 

water.  

Vervolgens een schap met duurzame gebruiksartikel in de categorie Fris & Schoon, Marcels Green 

soap, ecologisch verantwoorde schoonmaakproducten en zepen. Tevens fairtrade Seepje, 

gemaakt van de schillen van noten uit Nepal.   

Wereldwinkel Venlo is het eerste fysieke infopunt in Venlo van het Global Goals Platform Venlo. 

Achter me ziet u informatie via flyers, brochures en via video’s en de banner van de campagne 

‘Koop een betere wereld’ 

Als laatste wil ik graag vertellen over een compleet nieuw product, niet materieel, maar financieel. 

Het is een soort microkrediet en biedt u de mogelijkheid met name agrarische ondernemers in 

ontwikkelingslanden via een eerlijke lening werkkapitaal te verschaffen. Zo kunnen zijn lokaal 

bijdragen aan voedselzekerheid en werkgelegenheid, respectievelijk Global Goal 2 en 8. 

Koop een betere wereld en investeer  in een betere wereld. Juist nu!  

We zien u graag in onze winkel of 24/7 in onze webshop.  

 

  
 

 
 


