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Jaarvergadering.
De jaarvergadering van onze vereniging
zal plaats vinden op donderdag 3 april
2014 in de zaal van de Gereformeerde
Kerk aan de Hoogstraat.
Na het officiële gedeelte zal aan juf Lieke
en Hetty Brunt van het project 2013:
JufliekenaarMalawi een bedrag worden
overhandigd. Ook zullen zij nog het een
en ander van dit project vertellen.
Het nieuwe project voor 2014 is een project in Kenia voor kinderen van de straat,
kinderen die de hoop op een beter leven
hebben verloren en moeten overleven op
een vuilnisbelt of drugs gebruiken om hun honger en pijn te onderdrukken.
Hierover zal Esther Riphagen en/of Jorien van Lieshout, dochters van één van
onze vrijwilligers, iets meer vertellen.
Project. (enkele wetenswaardigheden)
De straatjongens zijn super leergierig en gedreven, vinden het geweldig om na een lange
schooldag direct hun huiswerk te maken, schoenen te poetsen en een potje memory met ons te
spelen.
Er is hier op school respect voor
de leraar, kinderen zijn dankbaar
dat zij naar school mogen en al
gedragen zij zich niet dan krijgen
zij een ‘tik’ met de stok op de vingers.
De jongens hebben hun schoolspullen gekocht en gaan vandaag
starten. Ze zijn trots op hun spullen. (zie foto)
Uitloting certificaten.
Door de penningmeester zijn weer 5 certificaten uitgeloot. De houders van deze certificaten zijn al op de hoogte gebracht en krijgen
hun geld (dit is beschikbaar gesteld voor de aankoop van ons winkelpand) op hun rekening gestort.
Vrijwilligers.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor winkeldiensten, bezorgen nieuwsbrieven, helpen bij allerlei activiteiten
e.d.
Het aantal vrijwilligers loopt momenteel iets terug en we willen de
druk op de huidige vrijwilligers liefst niet verzwaren door hen meer
taken te laten vervullen.
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Muziek: cd Native America
Intrigerende fluitmuziek en hypnotiserende vocals tonen de kracht van
hedendaagse native american muziek uit de VS en Canada. Het muzieklabel Putumayo bracht onlangs de cd Native America uit met nummers
van singer-songwriters en instrumentalisten die zich laten inspireren door
de tradities van hun inheemse Noord-Amerikaanse voorouders.
Het cd-boekje bevat tevens een traditioneel recept voor het bakken van
Navajo brood van wilde salie. Salie wordt door de Navajo indianen gebruikt om culinaire en spirituele redenen. Het kruid geeft het brood een
zoete, aromatische smaak. Een deel van de opbrengst komt ten goede
aan Seva, een non-profit organisatie die al 35 jaar oogzorg biedt aan kwetsbare bevolkingsgroepen
in de wereld.
Deze CD is te bestellen in de Wereldwinkel.
Nieuw inkoopadres.
De inkoop voor onze winkel wordt door enkele vrijwilligers gedaan.
In Culemborg bezoeken zij Centrum Mondiaal en Fair Trade. Beide organisaties zitten in een reorganisatie. De leveranciers van beide organisaties
zijn in andere samenwerkingsverbanden gaan ondernemen. In beide hallen
wordt een onderkomen opgebouwd. Zij hopen eind augustus de beide hallen te heropenen.
De verkoop gaat gewoon door, dat betekent voor de inkopers een beetje
aanpassen in de magazijnopstellingen. Begin van deze maand is er weer
ingekocht. Daarnaast heeft Fair Trade food in de afgelopen maanden enkele artikelen uit de handel
genomen.
Dit zijn o.a. kooksausen bobotie, peper en kerrie, koffiebabbelaars, tomaten chunteysaus, stroopwafels.
Het assortiment koffie en thee is vernieuwd en uitgebreid en de koffieprijs is omlaag gegaan.
Loop gerust de winkel eens binnen om de nieuwe artikelen te bekijken.
Contributie.
De contributie voor 2014 is ongewijzigd vastgesteld op
€ 7.50 (meer mag natuurlijk ook) Er worden geen contributienota’s verstuurd, maar we vragen u
beleefd de contributie voor het jaar 2014 over te maken op onze bankrekening:
NL 27 RABO 0118 5460 82 tnv de Vereniging Levenskans voor Allen. Contant in de winkel kan
ook.
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