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Jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jan Willem
Kroone. Hij is twee jaar voorzitter geweest van onze vereniging
“Levenskans voor Allen”. Hij kreeg als dank voor zijn diensten een wijnpakket uit de Wereldwinkel. De vergadering heeft Emmi Vermeulen als
nieuw bestuurslid aanvaard.
Er is aandacht gevraagd voor de financiële
situatie: er is nog geen noodzaak om erg
ongerust te zijn, maar we zouden het fijn
vinden als er iets meer armslag zou zijn.
Mocht u mensen kennen, die ons een warm
hart toedragen, maak ze lid voor € 8,00 per
jaar.
Tot slot hebben we afscheid genomen van
ons project Wana WA Mola uit 2014 met het
overhandigen van een cheque van € 250 en
het nieuwe project voor 2015 aan de leden
voorgesteld: World Servants Haastrecht.
(zie verderop in de nieuwsbrief) Zij kregen
een voorschot van € 25,00.
Na de pauze kregen we een workshop bloemschikken van Annet Bos van Atelier Natuurschatten.
Jaarmarkt.
Zaterdag 30 mei as. wordt in Haastrecht de traditionele Jaarmarkt gehouden. In verband met ons jubileum willen we daar dit
jaar een feestelijk tintje aangeven. Wat u precies kunt verwachten, moet u zelf ontdekken door gezellig langs de kraam van de
Wereldwinkel te komen.
Verkoopactie.
In 2015 willen we in het kader van ons jubileumjaar elke maand
een artikel (of een groep artikelen)
aan u aanbieden met een korting
van 10%.
De hele maand mei alle sieraden
met 10% korting te koop.
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Nieuwe vlag.
Onze vlag was aan vervanging toe;
door hangen in weer en wind was hij
aardig versleten. Firma Floor Haastrecht heeft twee nieuwe vlaggen geleverd, die er qua kleur opvallend mooi
uitzien. Om dit te bereiken hebben ze ons logo handmatig moeten bijkleuren. Dit alles hebben ze gedaan tegen een gereduceerd tarief en wij danken langs deze weg nogmaals firma Floor Haastrecht voor deze bijdrage.
Project World Servants Haastrecht.
'Tijdens de zomer van 2015 nemen wij met 7 jongeren deel aan een ontwikkelingsproject in Malawi. Samen met 30 andere jongeren uit heel Nederland zullen wij drie weken lang bouwen aan een school, sanitaire voorzieningen en lerarenwoningen.
Dit zullen wij doen in Mazanga, een dorpje op de steppen in het noorden
van Malawi. In dit dorpje wonen 1600 mensen, waarvan 400 kinderen.
Voor deze kinderen zijn slechts 2 goede klaslokalen en dat is te krap voor
de leerlingen van de basisschool.
Vanuit de lokale gemeenschap is al begonnen met de bouw van nieuwe
latrines en met behulp van dit project kunnen wij dit verder uitbreiden.
Het project wordt begeleid door World Servants, een christelijke ontwikkelingsorganisatie die jaarlijks zo'n 25 projecten in Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Europa en Azië realiseert. De groep uit Haastrecht bestaat nu een aantal jaar en wij hebben al deelgenomen aan projecten in Ghana, Ecuador,
Ethiopië en Zambia. Uiteraard kost een project als dit veel geld. Alle bouwmaterialen worden lokaal
gekocht om het belang in het land te stimuleren. Daarnaast wordt er samengewerkt met een plaatselijke ontwikkelingsorganisatie, welke zorg draagt voor de juiste leveranciers en koks, die gedurende het project ons eten zullen verzorgen. De kosten voor het project zijn € 2.475,- per persoon.
De vliegtickets worden door de groep zelf betaald. De rest van de bedrag, zegge € 1.675,- per persoon, wordt met behulp van acties verzameld. Wij zijn ontzettend blij dat de Wereldwinkel ons hierbij helpt. Zo kunnen wij bouwen aan een betere toekomst voor iedereen!'
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