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Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 maart om 20.00 uur
in de ontmoetingsruimte bij de Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136 te
Haastrecht. Noteer deze datum vast in uw agenda. De uitnodiging volgt.
Wij zoeken nog nieuwe bestuursleden . . . Iets voor u?
E-mail.
Veel leden ontvangen de nieuwsbrief via de e-mail. Hier
zijn we heel blij mee; het scheelt veel werk aan het afdrukken van de nieuwsbrief, het rondbrengen hiervan
en natuurlijk ook het gebruik van papier, inkt en enveloppen. Heeft u een mailadres en ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier, dan willen we u vragen de digitale
nieuwsbrief te proberen. U kunt ook (als proef) kiezen
voor beide opties: en per mail en in de brievenbus.
Stuur een mail naar mail@wereldwinkelhaastrecht.nl en wij regelen het.
Het gebeurt regelmatig dat wij de mail terugkrijgen, omdat de mailbox vol
is of dat het adres niet meer bestaat. Wilt u a.u.b. bij wijziging van uw
mailadres, dit aan ons doorgeven via bovenstaand mailadres.
Decembermaand.

We kunnen terug kijken op een mooie verkoop van kerstpakketten en eindejaarsgeschenken. In september gingen we al van start met het benaderen van
bedrijven, die hun relaties een fairtrade geschenk wilden aanbieden.
Samen met het bedrijf werd een passend pakket samengesteld. Er werd gekeken of er leuke en nuttige artikelen zijn, waar je mensen blij mee kunt maken.
Ook de verpakking mocht er zijn. De eerlijke producten werden verpakt in bv.
jute tassen uit India met evt. een bijzondere tekst van
henna print of in een mand uit Bangladesh.
Er moesten 88 pakketten gemaakt worden in
verschillende prijsklassen variërend van € 10,tot € 70,- per pakket.
We zijn blij met deze
mooie orders, die ervoor
zorgen dat de mensen,
die deze producten maken, kunnen werken aan
een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en
hun leefgemeenschap.
Werk in uitvoering ►
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Project 2018.
In 2018 gaan we de World Servants
Haastrecht ondersteunen. Hier hebben
we meerdere malen al ondersteuning
aan gegeven. Het enthousiasme van
deze groep jongeren straalt er van af.
Wat gaan ze doen?
Ze bouwen een school en twee lerarenwoningen.

Voor wie?
Voor de 5 leraren op de school, zodat zij dichterbij kunnen wonen. Daarnaast bouwen ze ook
voor de 409 leerlingen.
Waar gaan ze dat doen?
Ze bouwen en verblijven in Sumniboma, een uitgestrekt dorp in het noorden van Ghana.
Unieke van dit project
Ze gaan bouwen aan verandering in een uniek dorp, waar families van twee verschillende
stammen samen leven.
Wat doen ze nog meer?
Naast het bouwen van de lerarenwoningen spelen ze met de kinderen, sporten ze met de jongeren en dansen ze met de inwoners tijdens de kerkdienst. Natuurlijk trekken ze er ook op uit
om de omgeving te verkennen.
Contributie.
U krijgt dit jaar weer een contributienota thuisbezorgd, 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.
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