
      

   

  

 

Oxfam Wereldwinkelnieuws 
Beste klant en sympathisant, 

Van 8 tot en met 15 oktober vindt de Week van de Fair Trade plaats, met tal van 

activiteiten die worden georganizeerd in Dilbeek. Kom ons opzoeken tijdens één van de 

volgende activiteiten: 

 zaterdag 8 oktober: verwendag van de bib, van 11 tot 13 uur bieden we jullie in 

samenwerking met de bibiliotheek een wijntje of een sapje aan 

 zondag 9 oktober: Oxfam Wereldwinkelstand in het Neerhof (kinderboerderij) in 

Itterbeek 

 dinsdag 11 oktober: om 19.30 uur, voor de dinsdagavond film in Westrand, 

bieden we een glaasje en een hapje aan, allen welkom 

 vrijdag 14 oktober: op de parking Westrand kan je tijdens de fruitpershappening 

je appels laten persen (voor meer info ga naar de website van de gemeente 

Dilbeek) 

 zaterdag 15 oktober Wereldwinkeldag: bij aankoop van een Oxfam 

geschenkcheque van 5€ krijg je twee chocoladerepen gratis, naar keuze 

 

 

 

Gratis kookboek Fair Trade Pajottenland Zennevallei 
De Fair Trade Gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei hebben de krachten 

gebundeld en hebben samen een prachtig kookboek gemaakt met exotische 

gerechten bereid door inwoners van elf gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. 

Ook Tamara Cruz, vrijwilligster in de Wereldwinkel Dilbeek, heeft haar steentje bijgedragen. 
De voorstelling van het kookboek gaat door op zaterdag 8 oktober op de Grote Markt in 

Halle. De activiteiten starten om 11 uur. 

Elke klant van de Wereldwinkel heeft vanaf woensdag 12 oktober recht op een gratis 

kookboek en dit zolang de voorraad strekt.  

 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/


 

 

 

Zin in een kopje verse koffie met 

vers gemalen bonen? 

 

Naar de Wereldwinkel komen is meer dan 

gewoon winkelen. Het is een beleving. 

Om deze beleving nog sterker te maken 

bieden we je voortaan een kopje koffie 

aan telkens wanneer je de Wereldwinkel 

bezoekt. 

We maken de koffie op het moment zelf, 

met vers gemalen koffiebonen. Heerlijker 

kan het toch niet zijn? 

Onze vrijwilligers heten je zoals steeds 

van harte welkom.  
 

 

 

 

Nieuwe produkten in de Wereldwinkel 

 Truffels en pralines. De eindejaarsperiode 

komt in zicht. Maar waarom wachten om deze 

nieuwe lekkernijen te proeven? Truffels met een 

smeuïge hazelnootvulling, met chocolade uit 

Peru en Dominicaanse Republiek, rietsuiker uit 

India, vanille uit Madagaskar. Of een 

pralinebox met 16 artisanale pralines en een 

selectie van 4 overheerlijke smaken: Caramel 

Brésilienne, Brut de noir, Mokka en Melk 

pistache. 

 Kokosolie met een bewaarde zoete, 

nootachtige kokossmaak. Te gebruiken zoals 

olijfolie of boter, om je gerechten een heerlijke 

tropische touch te geven. Verkrijgbaar in de 

Wereldwinkel. 

 

 



 

 

 

  

 

Onze contactgegevens zijn: 

Wereldwinkel Dilbeek, Berchemstraat 20, 1700 Dilbeek 

Tel: 0497 517675  dilbeek@oww.be 

We zijn open: 

woensdag 10.00-12.30 en 14.00-16.00 

vrijdag 10.00-12.30 en 14.00-17.00 

zaterdag 10.00-12.30 
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