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Etalage.
De etalage in de winkel is aangepakt. In
plaats van losse kisten en planken is er nu
een mooie plank gemaakt met opbergruimte eronder. Erboven een “hangende plank”.
Vrijwilligers hebben dit bedacht en uitgevoerd met hulp van wat technische mensen. De kosten voor deze “verbouwing”
zijn betaald uit een gift van de Rabobank.
Krimpenerwaard in Beweging.
De Rabobank sponsorloop werd op 10
september jl. gehouden. Een aantal deelnemers heeft aangegeven voor de Wereldwinkel te willen fietsen. Dit heeft de Wereldwinkel een bedrag van € 22,50 opgeleverd. Alle deelnemers bedankt.
Braderie Stolwijk, Proeverij
en najaarsmarkt Welkoop.
De Wereldwinkel heeft, na een lange afwezigheid, weer een kraam kunnen bemannen op de Braderie van Stolwijk.
Op de proeverij vonden onze wereldse hapjes weer gretig aftrek.
Op de najaarsmarkt bij de Welkoop waren we
voor het eerst aanwezig.
Het was gezellig, een mooie omzet en de mensen hebben de Wereldwinkel weer eens gezien.
Nieuw project.
Dit jaar ondersteunen we het project van
“Another life International” in Uganda. (zie verderop in de Nieuwsbrief)
Elk jaar willen we, indien mogelijk, een ander
project in de schijnwerpers zetten dat door mensen uit de regio wordt ondersteund/geleid. Mocht
u zo’n project kennen, laat het ons weten.
Certificaten.
In de laatste bestuursvergadering is besloten om
in het najaar 13 certificaten uit te loten.
De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. Momenteel staan er nog 27 certificaten uit. We hopen deze in de komende 2 jaar te kunnen uitbetalen.
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Kerstpakketten.

Op de website (www.wereldwinkelhaastrecht.nl) vindt u de folder van Fair
Trade met vele voorbeelden van kerstpakketten.
De heerlijke en inspirerende producten in deze folder hebben alles in zich
om er een prachtig pakket van te maken.
Door de verre herkomst zijn ze verrassend, heerlijk van smaak en mooi
verpakt.
Ook de mensen die de producten maken, verras je met jouw aankoop. U
bent natuurlijk vrij om zelf een pakket samen te stellen. Alle artikelen zijn
afzonderlijk geprijsd.
Wilt u hulp bij het samenstellen, laat het ons weten via
info@wereldwinkelhaastrecht.nl.
Momenteel hebben we al een order binnen van een bedrijf voor 220 pakketten.

Another Life International.
Er is sinds de tijd dat ik er samen met mijn moeder was, weer een grote vooruitgang geboekt. Zo is
er naast de school en het weeshuis nu ook een kleine kliniek geopend waar de mensen van de village tegen een kleine vergoeding naar de dokter kunnen. Een dokter uit het ziekenhuis van Luweero komt hier 2 keer per week langs. In februari hebben wij geholpen met het maken van een
prijslijst, openingstijden en hebben wij alle medicijnen
gesorteerd en erbij geschreven waar deze voor gelden. Denk hierbij echt aan een paar cent per pil en
niet zoals hier dat je gelijk een strip krijgt, want veel
mensen hebben daar geen geld voor. Hierbij een foto
waarop te zien is dat we de slappe lach kregen van
de ongestructureerde bende van alle medicijnen en
waar we dus op dat moment nog uren mee bezig zijn
geweest! Ik was dan ook erg verrast en blij dat de kliniek eindelijk officieel geopend is en dat het nu toegankelijk is voor alle bewoners uit Bukomba. Tot de
volgende update!! Jolien v. Zuilen.
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