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Jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering waren 20 leden
aanwezig.
De jaarvergadering is een goed moment om
de leden te informeren over de gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur legt
hierover verantwoording af. De jaarcijfers
worden toegelicht en de bestemming van het
resultaat wordt besproken. Zoals u weet probeert de vereniging jaarlijks een project te
ondersteunen.
Na het officiële gedeelte overhandigde de
voorzitter een cheque van € 250 aan twee enthousiaste deelnemers van het World Servants
project. Zij gaven met een mooie presentatie een indruk van het vrijwilligerswerk dat zij in
de zomer van 2012 hebben verricht in Ghana. Er werd in tijd van een paar weken een schoolgebouw gebouwd een geweldige ervaring voor deze jonge mensen. Ze zijn zelf zo enthousiast dat een aantal van hen deze zomer weer deelnemen aan een World Servants project.
Voor ons kwam met het overhandigen van de cheque een
einde aan de ondersteuning van dit project.
Ook in 2013 willen wij, ondanks het feit dat ook in de winkel te merken is dat er minder te besteden is een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van kansarmen.

Daarna vertelde mevr. Brunt, aan de hand van foto’s,
over ons nieuwe project: juf Lieke naar Malawi. Juf Lieke helpt op dit moment in Malawi om dit project al gestalte te geven. Bij het opknappen van de school krijgt de
plaatselijke middenstand de voorrang. Zo hebben alle lokalen nieuw meubilair gekregen
door de plaatselijke timmerlieden vervaardigd. Voor meer informatie kijk op de website
van juf Lieke: www.jufliekenaarmalawi.nl

Vakantietijden Wereldwinkel.
Van dinsdag 7 augustus t/m zaterdag 24 augustus is de vakantieperiode voor de Wereldwinkel. Dat betekent dat de winkel alleen op vrijdag en zaterdag open zal zijn op
de gebruikelijke tijden.
Sponsors.
We zijn zeer verheugd er 2 nieuwe sponsors bij te hebben: bakker Jan v. d. Eijk en
Slingerland Fietsen. We hopen op een fijne en langdurige samenwerking.
Contributie.
Door de hoge kosten ervan sturen wij de laatste jaren geen acceptgirokaarten meer voor het
overmaken van de contributie. In de eerste nieuwsbrief van het jaar vragen wij u de contributie (€ 7,50) over te maken. Ruim 100 leden hebben tot op heden niet betaald, zij ontvangen
bij deze nieuwsbrief een herinnering
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Moederdag.
Deze kinderen maakten van theezakjes en chocolade een mooi
boeketje voor moeder.
De Rabo-bank brengt de ”Krimpenerwaard in beweging”
(en als u meedoet beweegt de Wereldwinkel financieel mee)
Net als vorig jaar kunt u op zaterdag 14 september 2013 voor
onze vereniging een financiële bijdrage bij elkaar wandelen of
fietsen. U kunt kiezen uit een aantal routes in de Krimpenerwaard
met verschillende startpunten. Haastrecht heeft bij Het Gemaal aan
de Hoogstraat ook een startpunt.
Tijdens het wandelen of fietsen van één van die routes komt u langs controleposten waar u uw stempelkaart
laat invullen. Per volle stempelkaart wordt door de organisatie, Rabo-bank Krimpenerwaard, een bedrag overgemaakt naar onze vereniging. Neem voor de gezelligheid (en voor het goede doel) familie en kennissen mee.
Per volle stempelkaart ontvangt de Wereldwinkel € 3,50 als u gaat wandelen en € 5,00 als u gaat fietsen.
De stempelposten van de wandel of fietstochten zijn open van 9.00 uur tot 16.00 uur. De wandelroutes zijn 5
of 10 km lang en de fietsroutes zijn 25 of 30 km.
Voor deelname moet u ons inschrijfnummer hebben; dat wordt nog opgestuurd. We houden u op de hoogte.

Jaarmarkt.
Zoals alle jaren kon men bij onze kraam weer enveloppen trekken en was er de grabbelton.
Mede door het mooie weer was er de gehele dag een gezellige aanloop. De grabbelton was leeg, de meeste
prijzen waren weg en de verkoop was ook nog goed. Voor ons was het een zeer geslaagde dag.

Vrijwilligers.
Wie komt ons team van vrijwilligers versterken?
Wij kunnen wel wat versterking gebruiken. Wie heeft er zin om zo af en toe in onze winkel te staan?
Eens in de drie of vier weken een paar uurtjes over? U kunt zelf aangeven welke dagdeel u het beste past.
Meldt u aan via info@wereldwinkelhaastrecht.nl en wij nemen contact met u op.

Spreuk.
Dit keer een spreuk uit Tibet:
"Het is beter één dag als tijger te hebben geleefd dan duizend jaar als schaap"

Onze plaatselijke sponsors

