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maart 2017
RABObank Clubkas Campagne.

Leden van de RABObank
kunnen in maart stemmen uitbrengen op verenigingen in de
Krimpenerwaard. Een van die
verenigingen is de vereniging
“Levenskans voor Allen”, dus stem op ons. U mag 5 stemmen uitbrengen, en
deze mag u verdelen over 3 verenigingen of meer. Leden krijgen via de post een
(digitaal) stembiljet en kunnen vanaf 28 maart tot en met 11 april hun stemmen
uitbrengen. Voor deze campagne is een bedrag van € 50.000,- te verdelen. Bent
u klant van de RABObank, heeft u een betaalpas van de RABObank dan bent u
niet automatisch ook lid. U krijgt in dat geval dus geen stembiljet.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden: Joke Brenkman en Lida Verdoold. Beiden
hebben veel voor de Wereldwinkel betekend.
Zij ontvingen als dank een bos bloemen en
een verrassingspakket. We verwelkomen Arda
Mul als nieuw bestuurslid en hopen binnenkort
de andere lege plaats op te kunnen vullen.
Na de pauze werd het project voor 2017 gepresenteerd: hulp aan straatkinderen in Brazilië. De stichting „Help mij leven” ondersteunt
het werk van REMER in Brazilië.

Haastrechtse Kring.
Tijdens een tweetal activiteiten van deze culturele vereniging, die momenteel 50 jaar bestaat, werd wijn en sap
geschonken uit de Wereldwinkel. Wij zijn daar uiteraard
heel content mee en wensen de Haastrechtse Kring een
mooi jubileumjaar toe.
Uitloting certificaten.

Er zijn weer 10 certificaten uitgeloot. De betrokkenen hebben bericht gehad. De
nummers vindt u op onze website.
advertentie

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.

Telefoonnr. Winkel: 06-12049783
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Contributie.

Bij de Nieuwsbrief van januari heeft u de contributienota ontvangen. We hebben al van veel leden
de contributie ontvangen. Wilt u nog eens nakijken of u ook bij deze groep behoort.

Project

De stichting “Help mij leven” ondersteunt het werk van REMER in Brazilië. Aan dit project wordt
door een Nederlander ter plaatse al 30 jaar vormgegeven.
REMER wil Braziliaanse kinderen in de meest ellendige en uitzichtloze omstandigheden een toekomst bieden. De aanpak van REMER verschilt binnen en buiten de stad:
In de krottenwijken van Rio de Janeiro is het werk van REMER gericht op het vermijden van de
stap naar drugshandel en -gebruik, door sport en educatie aan te bieden.
Buiten Rio, in de staat Minas Gerais, verzorgt REMER opvang en ontwikkeling van verwaarloosde
en mishandelde kinderen.
Op www.wereldwinkelhaastrecht vindt u meer informatie en een link naar de website REMER.
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In februari hebben een aantal van onze vrijwilligers een avond verzorgd voor “Vrouwen ontmoeten
vrouwen”. Na een korte inleiding over het ontstaan en de werkwijze van de Wereldwinkels en onze
vereniging “Levenskans voor Allen” werd een kwartetspel gespeeld. Elk kwartet vertelde iets over
eerlijke handel.
De prijswinnaars (zie foto) ontvingen uit handen van de ontwerper van het kwartetspel een cadeaubon. Het was een gezellige avond waarbij er ook gelegenheid werd geboden om producten te proeven en te kopen.

Onze plaatselijke sponsors

