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De website van de Wereldwinkel heeft
een nieuw jasje gekregen.
Na 5 jaar waren we een beetje uitgekeken op de oude versie.
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Uitverkoop

januari 2017

In de nieuwe versie hebben we foto’s
een prominente plaats gegeven en
onze adverteerders staan nu ook duidelijker in beeld. Heeft u nog suggesties voor zaken die anders of beter
kunnen, dan vernemen we dit graag.
Terugblik 2016
Op de jaarvergadering van maart hebben we samen met de verhalenvertelster
het jubileumjaar op passende wijze afgesloten. Op naar de 40 !!
Op 31 december 2016 telde de vereniging 265 leden en een erelid.
De kerstpakketten en de grootverbruikers zorgden ervoor dat we in 2016 een
omzetstijging van 15 % hebben gerealiseerd. De omzet in de winkel bleef nagenoeg gelijk aan het niveau van 2015.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op
donderdag 9 maart in de ontmoetingsruimte bij de Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136 te Haastrecht om 20.00 uur.
Twee bestuursleden hebben aangegeven te gaan stoppen en we zijn op zoek
naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse of weet u wie een goede kandidaat kan zijn, laat het ons weten.
Nadere informatie volgt.
Opknapbeurt winkel.
In de winkel wordt hard gewerkt om alles een sprankelendere uitstraling te geven. Alle planken krijgen een verfbeurt in een lichtere kleur. Dhr. Van Lieshout
zorgt voor het schilderwerk en de heer Boere voor het nodige timmerwerk.

advertentie

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Contributie
U krijgt dit jaar weer een contributienota thuis
bezorgd, waarin u wordt verzocht de contributie over te maken onder vermelding van uw
lidnummer. Dit nummer vindt u op uw nota.
Contant in de winkel kan natuurlijk ook. Dan
ook graag uw lidnummer vermelden.
Contributie is € 8,00.
Project.
Dit jaar sluiten we ons project Another Live International af. Tijdens de jaarvergadering zal Jolien v.
Zuilen nog vertellen wat de vorderingen zijn die zij in 2016 heeft bereikt.
In 2017 hebben 3 scholieren ons benaderd om hun project te steunen. Zij hebben een goedkope
regenmeter ontworpen, die in Tanzania terecht zou moeten komen. In Tanzania is namelijk een
groot tekort aan goede weersvoorspellingen en met meer regenmeters kunnen er betere weersvoorspellingen gemaakt worden en kunnen boeren dus beter hun oogst- en zaaitijd vaststellen wat
resulteert in een betere opbrengst. Hiernaast gaan we nog een project ondersteunen in Brazilië
waar de hulp is gericht op straatkinderen. Meer informatie kunt u vernemen op de jaarvergadering
van donderdag 9 maart of in de komende nieuwsbrieven.
VOV.
Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (VOV) hebben ons gevraagd een informatieavond te geven met als
thema de Wereldwinkel. Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 9 februari a.s.
Naast algemene informatie wordt ook een spel gespeeld, waarbij aspecten van de wereldhandel
(Fair Trade) een plekje krijgen.
RABO-bank actie.
Leden van de RABO-bank krijgen in februari/maart een stembiljet in de bus, waarmee ze een stem
uit kunnen brengen op hun vereniging. De RABO keert een bedrag uit naar het aantal stemmen
voor een vereniging. U stemt dus op ons, toch?
Tot 11 februari as. zijn een aantal kunstnijverheidsproducten
in de uitverkoop. Sieraden gaan zelfs met 20% korting.
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