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Het bestuur wenst ieder een voorspoedig en
gezond 2015.

Decembermaand
Met tevredenheid kunnen we terugkijken op een mooie decembermaand. De winkel werd goed bezocht, de verkopen in de verschillende kerken en de kerstmarkten in Haastrecht en Vlist hebben bijgedragen aan een mooie omzet. Jammer dat
de kerstpakketverkoop ver achter gebleven is ten opzicht van andere jaren. Hopelijk weet men in 2015 ons weer te vinden.
Bestuur.
Wegens drukte in zijn nieuwe baan
heeft onze voorzitter, Jan Willem
Kroone, zijn functie neergelegd. Tot de
jaarvergadering in april/mei zal Fred
Wegman zijn taken in het bestuur overnemen. Emmi Vermeulen heeft één vergadering bij het bestuur meegekeken
en besluit binnenkort of zij tot het bestuur zal toetreden.
Project 2015.
In 2012 hebben we World Servents gesteund, waarbij een
aantal jongeren uit Haastrecht werden uitgezonden om in
Ghana te helpen bij de bouw van een school. Dit jaar
gaan we opnieuw via deze organisatie een aantal jongeren steunen, die dit keer in Malawi hun hulp aanbieden.
De volgende jongeren gaan mee: Jurjan Rietveld, Nane
Hofland, Dennis Blokland, Judith Mulder, Melanie Scheffers, Jet van Nierop, Frederique Speksnijder en Iris Cornelissen. Ze gaan op 30 juli naar Mazanga, zij bouwen
dan twee klaslokalen, latrines en een verschoningsruimte
voor oudere meisjes. Zij voeren ook zelf actie om voldoende middelen bij elkaar te krijgen. U komt vast een
van hun acties in ons dorp tegen.
De Vereniging Levenskans voor Allen vindt zo´n initiatief
heel lovenswaardig en heeft niet lang geaarzeld om een
soortgelijk project als in 2012 opnieuw te gaan steunen. U
kunt daadwerkelijk uw steentje bijdragen door een donatie
te doen in de fooienpot in de winkel.
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Contributie
In de vergadering van 3 april 2014 is besloten de contributie te verhogen naar € 8,--. Dit is
de eerste verhoging sinds 2002 bij het invoeren van de euro. U krijgt dit jaar een contributienota thuis bezorgd, waarin u wordt verzocht de contributie over te maken onder vermelding van uw lidnummer. Contant in de winkel kan natuurlijk ook.
Dan ook graag uw lidnummer vermelden.
Jubileum jaar.
Dit jaar bestaat de Vereniging Levenskans voor
Allen 35 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is toch heel bijzonder dat wij lees: u als lid en koper - in ons dorp al zo lang
de Wereldwinkel mogelijk maken.
Al 35 jaar verkopen we producten met een eerlijk karakter en proberen we bij te dragen aan een eerlijkere verdeling van de welvaart.
Er wordt nog hard nagedacht hoe we aan dit jubileum aandacht zullen besteden. We houden u op de hoogte, of misschien heeft u wel een mooi idee.
Leden.
In het afgelopen jaar hebben we 9 nieuwe leden mogen bijschrijven. De meesten zijn door
onze leden zelf aangedragen: het voortbestaan van de Wereldwinkel is afhankelijk van
haar betalende leden.
Het ledental is op is op dit moment 275 en hopelijk kunnen we dit in 2015 uitbreiden tot
300. Helpt u mee met werven?
Opruiming.
We willen plaats maken voor nieuwe dingen, kom gerust even kijken in onze snuffelhoek
met opruimingsspullen.
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