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Jaarvergadering.
De jaarvergadering van onze vereniging zal
plaats vinden op dinsdag 23 april 2013 in de zaal
van de Gereformeerde Kerk aan de Hoogstraat.
Na het officiële gedeelte zal aan een afgevaardigde van het project van 2012: World Servants
Haastrecht, een bedrag worden overhandigd.
Het nieuwe project voor 2013 is een onderwijsproject gericht op een betere huisvesting en beter onderwijs in een dorp in Malawi. Kijk voor informatie op: www.jufliekenaarmalawi.nl

Weldadige thee
Mogen we je ons prachtige, nieuwe assortiment kruidentheeën voorstellen? Zinnenprikkelende thee van verrassend mooie, grof versneden kruiden, die in het
piramidezakje ruimschoots tot hun recht komen. De combinatie met bloemfragmenten zorgt voor kleurrijke contrasten: iedere dag een cadeautje in je theekop!
De vier theesoorten hebben stuk voor stuk een weldadige werking:
Refreshing: verfrissende muntthee met kaneel en zoethout
Relaxing: rustgevende kamillethee met lavendel en vanille
Warming: hartverwarmende rooibos thee met gember
Purity: gezonde groene thee met granaatappel
Goed voor mens ..
Natuurlijk gaat het om fairtrade thee. Rooibos uit
Zuid-Afrika, Groene thee uit China, Munt en Kamille uit Egypte: de boeren kunnen echt vooruit als jij
kiest voor hun thee. In China bijvoorbeeld leggen
ze nu wegen aan van het dorp naar hun boerderijen. Zo kunnen ze de thee makkelijker naar de coöperatie brengen.
.. milieu
Alle ingrediënten in de nieuwe theesoorten zijn bovendien 100% biologisch. Daarbij zijn ze extra milieuvriendelijk verpakt. De thee zit in zakjes van afbreekbaar
nylon en de doosjes zijn zo gemaakt dat er geen extra folie omheen hoeft. Het
papier van de doosjes is FSC gekeurd. Helaas: omdat op Sri Lanka geen FSC
gecertificeerde drukkerij is, kunnen we het FSC logo niet gebruiken.
..en voor jou!
Met deze heerlijke theesoorten, voor € 2,39 per doosje verkrijgbaar bij de Wereldwinkel heb je 20 geweldige koppen thee in huis waar je ook je gasten een groot
plezier mee kunt doen.
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Houtsnijwerk Burgland (bij ons te koop)
De Foundation Burgland Charitas werkt samen met Ndirande Wooden Carvings; een kleinschalige onderneming in de sloppenwijk Ndirande bij de stad Blantyre in Malawi. Een bezoek aan deze wijk laat ongetwijfeld diepe sporen na. De circa 100.000 mensen in deze
wijk moeten bijna allemaal rond zien te komen van minder dan 2 US dollar per dag. De
leefomstandigheden zijn er schrijnend...
Foundation Burgland Charitas is de charitatieve dochterinstelling van de Burgland Groep te Stolwijk. “Ondernemerschap en
maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen hand in hand te
gaan”, aldus de directie. “Daarom hebben wij in 2004 een eigen
foundation opgezet.
Wij hechten waarde aan:
* het verschaffen van huisvesting en geven van zorg en aandacht;
* het geven van invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en
betrokkenheid
Voor meer informatie: www.burglandcharitas.org
Contributie 2013.

De contributie voor 2013 is € 7,50. Heeft u de contributie voor 2013 nog niet overgemaakt
op onze bankrekening 1185.46.082 t.n.v. vereniging Levenskans voor Allen dan verzoeken
wij u dit alsnog te doen. U kunt uw contributie ook in de winkel betalen. Alvast bedankt.
Spreuken uit Afrika:
In Europa hebben ze klokken, wij hebben de tijd.
Als twee olifanten vechten, wordt het gras vertrapt.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
Heeft u ook een leuke uitspraak of verhaal, laat het ons weten en wij zullen dit in de
nieuwsbrief publiceren. Geef uw bijdrage af in de winkel of mail het naar:
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl
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