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De nieuwe collectie tassen!  
Al geruime tijd verkopen wij van “Sjaal met 
Verhaal” vilten producten, maar ook mooie sjaals 
meerkleurig en effen. Sinds kort verkopen zij 
geweldig mooie (o.a. extra grote) strandtassen, 
toilettasjes en make-up tasjes.  De tassen zijn er 
in allerlei formaten, verschillende motieven en 
kleuren, zoals de ingetogen Hippy Chic en 
Mandala, de vrolijke Happy Birds, Happy Flowers, 
Chinese Rose, Ibiza Summer en tot slot de 
gewaagde Peacock. 
De tassen zijn gemaakt in Chiang Mai, Thailand. 
Ze zijn met de hand gezeefdrukt en voorzien van 
rits en hendels. De rits sluit vanaf de twee 
buitenkanten naar het midden. De binnenkant is 
gevoerd en er zit een apart vakje in met rits. 
Wees er snel bij voordat ze uitverkocht zijn!  

Ook leuk voor Moederdag! 
PROJECTEN  
Het uitgangspunt van “Sjaal met Verhaal” (de 
leverancier) is het creëren van werk voor 
vrouwen. Door de te zorgen voor een continue 
afname van producten, creëer je werk en werk 
zorgt voor een inkomen. 

              
 

 
Kom de nieuwste smaken van 
Tony Chocolonely proeven:  

         
melk, kaneelbiscuit melk, shortbread, karamel 

     

    

 
Maandaanbieding mei  
      AQUA FISH servies 
 
Deze hele maand mei krijg je 25% korting op de 
schalen en schaaltjes, in diverse uitvoeringen en 
afmetingen, van het “aqua fish” servies uit 
Tunesië.  
Dat wordt koken met een glimlach. Want zet eens 
een mooie schaal van dit servies op tafel. 

                

     

 

 
 
Moederdag 
Zondag 12 mei 2019 is het Moederdag.  
Wil je haar dit jaar echt verrassen geef haar dan 
een fairtrade cadeau. Daar wordt iedere moeder 
gelukkig van! 
Natuurlijk kan je ook gewoon een mooi cadeau 
aan iedere vrouw geven! 
Dit kan bijvoorbeeld een mooi sieraad zijn. 
Tot en met 11 mei 10% korting op alle 
sieraden.        
            
 

Houdt Facebook, Instagram en de website www.wereldwinkelmaarssen.nl in de gaten en blijf op de 
hoogte van onze producten en aanbiedingen 
 

                                                           


