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Sponsor fietstocht 13 september 2014.
Ook dit jaar wordt door de RABO bank een sponsortocht uitgezet in de Krimpenerwaard.
Door mee te doen kunt u een bijdrage van € 3,50 p.p. bij elkaar fietsen voor de Wereldwinkel. U hoeft bij het inschrijven (in het gemaal te Haastrecht) alleen op te geven dat u
voor de Wereldwinkel fietst en de RABO bank maakt het geld naar ons over. Voor de jonge kinderen (tot 8 jaar) is er een speciale Kabouterroute in het Loetbos en voor de wat
oudere kinderen (tot 13 jaar) is er een Survivaltocht in het Loetbos.
In de winkel vindt u informatie over dit evenement.

Uit de nieuwsbrief van Wana Wa Mola.
Om extra inkomsten te genereren voor Wana Wa
Mola zijn we samen met de jongens sieraden aan
het maken. We maken mooie creaties, een combinatie van Westerse met Afrikaanse kralen. Verschillende winkels in Mombasa
zijn geïnteresseerd, we
komen bijna tijd tekort om
aan de orders te voldoen.
We voelen ons erg gezegend met dit succes. Tijdens onze bezoeken aan
Amerika en Nederland nemen we de sieraden natuurlijk mee.
Oproep: Heeft u sieraden die u niet meer draagt, wij willen ze
graag hergebruiken. Wie weet kunt u een volgende keer uw kralen in een nieuw sieraad terugvinden. Lever u bijdrage in in de
Wereldwinkel en wij zorgen dat ze ter plekke komen.
De Straatjongeren volgen onderwijs voor een betere toekomst.
Niet dat we willen opscheppen hoor, maar we willen graag met
jullie delen dat onze jongens op school uitblinken. Juma
is zoals elk jaar nummer 1 in de klas, ook wanneer hij
een klas overslaat, zoals ook dit jaar. Andere jongens
staan in de top 10. De vijf jongens die in januari aan de
vakschool zijn begonnen doen het heel goed op het
praktische vlak, voor het schriftelijk examen moeten zij
hard studeren. Marc, een van deze jongens leert voor
timmerman. Marc is ontzettend gemotiveerd en is op alle
gebieden de beste van zijn klas. Dit doet ons goed en
we zijn trots op de jongens. Ondanks hun moeilijke achtergrond en negatieve ervaringen in hun jonge levens
hebben zij de goede richting gevonden, dromen ze over
hun toekomst en stellen ze doelen die ze serieus nastreven en met succes.

Ledenwerfactie.
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft 6 nieuwe
leden opgeleverd. Hopelijk volgen er door uw inzet nog
meer.
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Agenda:
september: Sponsortocht en Proeverij op 13 september (u kunt dit combineren)
oktober: vrijwilligersavond op 9 oktober.
Gezocht:
Omdat de rentevaste periode van de hypotheek € 40.000 op 30 september afloopt en er dan de mogelijkheid ontstaat
om vervroegd af te lossen, zijn we op
zoek naar leden die de Verenging een
lening zouden willen verstrekken van €
4.000.
Over dit bedrag ontvangt de verstrekker
jaarlijks een rente van 2,5% . Dit percentage is aanzienlijk hoger dan de rente
die op dit moment over uw spaarrekening wordt vergoed, en vermoedelijk
voor de vereniging aanzienlijk lager dan
het percentage dat betaald moet gaan
worden aan de hypotheek verstrekker.
Als we 10 leden bereid vinden om € 4.000 uit te lenen zal er voor beide partijen een voordeel ontstaan. Voor een goede leningovereenkomst zal worden zorggedragen.
Iets voor U, of nog vragen, neem dan contact op met onze penningmeester 0182-502430
of 06-12139460
Contributie.
Er zijn nog 80 leden die de contributie over 2014 nog niet hebben betaald.
Mede door de contributie van € 7,50 per jaar blijft de Wereldwinkel in Haastrecht mogelijk.
Graag uw betaling op rekeningnummer NK27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen te Haastrecht.
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