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Fairtrade gemeente.
In de nieuwsbrief van mei bent u al geïnformeerd
over de intentie van de Wereldwinkels Schoonhoven en Haastrecht om de gemeente Krimpenerwaard Fairtrade gemeente
te maken. Om het predicaat
Fairtrade gemeente te verkrijgen, moet in de gemeente
voldoende draagvlak zijn en ook een minimaal aantal
bedrijven en organisaties fairtrade producten gebruiken
(koffie en thee). Als zij dit doen, mogen zij het logo van
Fairtrade gebruiken in hun correspondentie, bevestigen
bij de entree van hun bedrijf, e.d. De gemeente zal deze
bedrijven vermelden in de gemeentegids.
De Krimpenerwaard in beweging.
Ook dit jaar kunt u weer geld verdienen met wandelen/fietsen. Door mee
te doen op zaterdag 9 september 2017 met deze gezellige sportieve dag
zal de Rabobank voor elke deelnemer een bedrag storten in de verenigingskas van uw keuze. Wij zouden het op prijs stellen als die keuze op
onze vereniging zou vallen. U kunt ook geld doneren door een deel van
de dag de stempelpost (bij de Boezemmolen) te bemannen. Bent u hiertoe bereid? Laat het ons weten.
(info@wereldwinkelhaastrecht.nl) en wij geven u op.
Naast wandelen/fietsen zal er onderweg van alles te beleven zijn: voor kinderen een kabouterroute met opdrachten of een survivalroute (beide in het Loetbos).
Verder kunt langs de route bij kraampjes streekproducten verkrijgen of een versnapering.
Startplaats van de wandel/fietstocht is bij de Boezemmolen nr. 6 achter het zwembad.
U kunt deze dag ook nog gezellig afsluiten op de Proeverij in Haastrecht, waar de Wereldwinkel weer met een
stand aanwezig zal zijn.
Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die in de Wereldwinkel
actief willen zijn. U kunt meedoen met winkeldiensten
(meestal 1x in de 3 weken, een
winkeldienst is voor 2 of 3 uur),
bezorgen van nieuwsbrieven, inkoop van producten, e.d.
Ook is er een vacante plaats in
het bestuur.
Braderie.
Stolwijk 19 augustus, Bergambacht 26 augustus.
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Projectnieuws. Verslag van een
(hulp)reis naar Brazilië.
Met een groep van 13 mensen gingen
we voor 3 weken naar Rio de Janeiro.
Er was een groot feest op de Sitio gepland met veel belangrijke bezoekers.
Robert Smits had het plan opgevat om
alle huisjes van de woonboerderij een
leuk kleurtje en ook het houtwerk een
opknapbeurt te geven. Ook de keuken
moest worden aangepakt.
Daarnaast wilde hij het paviljoen uitbreiden. Hierin slapen en eten we altijd.
Een klein deel van de groep ging met
Celso, de aannemer, aan de slag in de
bouw en de rest stortte zich op het schilderwerk.
Er werd door ons behoorlijk hard doorgewerkt, (het feest zou over 10 dagen plaats vinden) omdat alle huisjes er pico bello bij moesten staan.
We kregen het voor elkaar, 6 huisjes op de feestdag in allemaal verschillende kleuren.
Daarna gingen we verder met de uitbouw van de keuken en het schilderwerk van de huisjes
aan het begin van het sitio-terrein.
Schilderen staand op een ladder en ook nog muskieten wegslaan lukte niet echt.
Oud T-shirt op een lange bamboestengel in de kerosine drenken en de zaak uitbranden.
Zo werden nog veel meer klussen aangepakt en tot een goed einde gebracht.
Naast al deze noeste arbeid werd ’s middags altijd tijd ingeruimd om met de kinderen te spelen.
’s Avonds tijd voor volleybal en voetbal.
U zult begrijpen dat de 3 weken om vlogen en voor we het wisten gingen we weer met de bus naar Rio om vandaar naar Nederland te vertrekken.
Met een flinke hoeveelheid heimwee in ons lijf.
Lieve kinderen en educadores. We komen terug hoor!
Jopie Koop.

Onze plaatselijke sponsors

