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Jubileumavond.
Op 27 oktober 2015 werd tijdens de jubileumavond Coen Pinkse, als dank voor al zijn werkzaamheden de afgelopen 35 jaar, benoemd tot
erelid van de Vereniging Levenskans voor Allen.
Dhr. Boon heeft een interessante uitleg gegeven over hoe
de certificering van Max
Havelaar, Fair Trade en Fair For Live tot stand
komt. Dat er zoveel voor komt kijken, voordat
een product dat keurmerk krijgt, was voor velen
een eye-opener. Samen met leden en vrijwilligers
van omliggende Wereldwinkels hebben we met
een hapje en een drankje deze avond afgesloten.
We kijken terug op een geslaagde avond.
Kerstpakketten.
We zijn blij dat we dit jaar al rond de 170 kerstpakketten
hebben kunnen verkopen. Nog steeds is het niet te laat. Een
afspraak maken is wel aan te raden. In alle rust kunt u samen
met een van onze vrijwilligers uw eigen pakket gaan samenstellen. Neem gerust contact op met 0182-501025 of 0612139460
Kerstmarkt.
Ook dit jaar kunt u ons weer vinden
op de kerstmarkten:
* 12 december in Haastrecht
* 19 december in Vlist
Vrijwilligers-dag.
Het bestuur heeft in november de vrijwilligers gefêteerd op
een middagrondleiding in het Passionistenklooster met
daarna een door de bestuursleden bereide maaltijd. Ook
zijn enkele topics besproken om het werk van de vrijwilligers te veraangenamen: wat zijn je kwaliteiten, hoe wil je
die inzetten.
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Korting.
In december krijgt u 10% korting op alle dieren van hout en keramiek.
Project 2016.
In 2016 gaan we een project in Uganda
steunen. Een van onze leden heeft ons gewezen op dit project, dat door Jolien v.
Zuilen en haar moeder, beiden uit Haastrecht, wordt ondersteund.
Waar gaat het om:
“Ongeveer vijf jaar geleden is Elitia, een
Australische vrouw, naar Uganda gekomen
en is hier getrouwd met Adams. Inmiddels hebben zij een school opgericht voor kinderen uit het
dorp, met daarnaast een weeshuis. Het gezamenlijke project heeft de naam “Another Life International”. Er wonen 67 kinderen in het weeshuis die ook naar deze school gaan. Samen met een klasgenootje heb ik hier vorig jaar drie maanden gewerkt en hebben de kinderen een plekje in mijn hart
gekregen. Zelf heb ik lesgegeven op de school en gepoogd de onderwijskwaliteit op langere termijn
te verbeteren. Nog steeds heb ik contact met de mensen rondom het project en ik heb gehoord dat ze
inmiddels bezig zijn met het bouwen van een vernieuwd weeshuis en een tweede waterput, dichterbij de gemeenschap. Destijds sliepen de kinderen met zijn vijven op één matrasje, in een hutje in
stapelbedden. Hierin worden op dit moment verbeteringen aangebracht en daar is nou eenmaal heel
veel geld voor nodig”
In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van dit project.
Het bestuur van “levenskans voor Allen”
wenst ieder een gezellige decembermaand toe en ook een heel voorspoedig
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