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Relatiegeschenken en kerstpakketten.
… die u, uw medewerkers en de producenten een goed gevoel geven.

Cadeau's met een meerwaarde, die
ook uitstekend passen in een ondernemingsbeleid waar maatschappelijk
verantwoord ondernemen hoog in
het vaandel staat, daar kunnen wij voor zorgen! Mooie, gunstig geprijsde pakketten, door uzelf samengesteld of met hulp van ons.
Interesse? Stuur een mail naar info@wereldwinkelhaastrecht.nl of bel met
Greet van Zuijlen 0182-501025 of Toos Groenewegen 06-28414712
Proeverij.
Dit jaar geen wereldse hapjes bij de wereldwinkel maar "eerlijke thee, koffie
en sapjes"'. Het was een geslaagd experiment.
Het verkopen van de munten, glazen en ook nog de koffie, thee en sap schenken.... dat is echt aanpoten voor onze vrijwilligers.
RABO Sponsortocht Krimpenerwaard in Beweging
Zaterdag 8 september jl. was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een mooie
dag om te wandelen of te fietsen. 9 Fietsers hebben voor onze vereniging het
mooie bedrag van € 45,00 opgebracht.

Advertentie nieuw

Vrijwilligers.
Dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers is het mogelijk om bijna de hele
week de winkel een paar uur open te houden, naar de groothandel te rijden om
inkopen te doen voor de winkel,
activiteiten te organiseren e.d.
Her bestuur is dan ook trots op
deze vrijwilligers en dit hebben
we onlangs laten blijken tijdens
een zeer geslaagde vrijwilligersavond.
Het is nodig dat deze actieve
groep wordt uitgebreid daar er
wel eens mensen uitvallen door
ziekte, vakantie e.d. Heeft u interesse of weet u iemand, die belangstelling hier voor heeft, laat
het ons weten. (06-33743757)
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Cadeaus voor sinterklaasfeest.
Bent u op zoek naar een leuk en passend sinterklaascadeau, dan kunt u ook even langs komen in de Wereldwinkel. Van leuke kunstnijverheidproducten voor kinderen en
volwassenen, zoals sieraden, dieren gemaakt van afvalproducten (bv. blik), boeken, kaarsen en kaarsenhouders
e.d. Maar natuurlijk kunt bij ons ook terecht voor levensmiddelen en de heerlijkste chocolade. Hier willen we graag voor u een mooi pakket van maken.
Project 2018.
Liza de Jong uit Haastrecht bouwde in de zomer van 2018 een school en legde een moestuin
aan met 7 andere jongeren uit Stolwijk in Rwanda, het land van 1000 heuvels met prachtige
theeplantages en mooie mensen. De “locals” zijn zo gastvrij dat ons plekje als een thuis voelt
en moeilijk blijkt om achter te laten. Heerlijk om drie weken met de Afrikaanse mentaliteit te leven. Even meedoen op hun tempo en niet zo prestatiegericht zijn. Wat je vandaag kan doen is
goed en meer hoeft niet, dat komt morgen wel weer. Hierdoor besef je dat onze culturen een wereld van verschil zijn.
Tijdens een huisbezoek dringt het door
dat het leven hier zo anders is. Dit is het
leven dat zij kennen en zij als normaal
zien en ga dan maar eens uitleggen wat
een afwasmachine is. Tegelijk is er een
grote verbondenheid, want we bouwen
aan dezelfde school. We kunnen samen
dansen, lachen en spelletjes spelen. In
de kerk staan zwart en wit in een kring
naast elkaar als we bidden tot dezelfde
God. Zoveel verschillen we dus toch
weer niet blijkbaar.

Onze plaatselijke sponsors

