www.wereldwinkelhaastrecht.nl

info@wereldwinkelhaastrecht.nl

Nieuwsbrief
Datum nieuwsbrief

Wereldwinkel Haastrecht
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
vrijdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Opgericht 19 maart 1980
Inhoud:


Jaarvergadering



Cadeaubonnen



BTW verhoging



Pinautomaat



Winkel



Project 2019

Wereldwinkelnieuws nr. 42

januari 2019

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 21 maart om 20.00 uur in
het Passionistenklooster in “Goey Jan” te Haastrecht. Noteer deze
datum en plaats (anders dan vorige jaren) vast in uw agenda. De uitnodiging
volgt.
Cadeaubonnen.
Wist u dat er in de Wereldwinkel cadeaubonnen te verkrijgen zijn van
€ 5,00, € 7,50 en € 10.00. Leuk om iemand mee te verrassen.
BTW verhoging.
Per 1 januari is het lage BTW-tarief van 6% naar 9% gegaan . Deze BTW verhoging is alleen op food en boeken. Ook wij hebben de prijzen van levensmiddelen en boeken
moeten aanpassen. Bent u vaste klant van de
Wereldwinkel dan zult u deze prijsverhoging niet
zijn ontgaan.
Pinautomaat.
Ook wij moeten met de tijd mee. Klanten klagen wel eens dat ze bij ons niet
kunnen pinnen. Het gebeurt dan ook dat een klant eerst naar de bank moet
gaan om geld te halen om dan weer terug te komen. Dat moet makkelijker. Er
komt dus een pinautomaat bij ons op de toonbank te staan. We streven ernaar om vanaf 1 februari pinnen in de Wereldwinkel mogelijk te maken.
Winkel.
Al enige tijd wordt er gesproken hoe we de ruimte
in de winkel beter kunnen benutten en de winkel een modernere uitstraling kunnen geven. Het
bestuur alleen kwam er niet uit. Ieder zijn vak....
Maar gelukkig was er binnen ons netwerk iemand
met enige deskundigheid op dit gebied bereid een
kijkje te nemen. Hij heeft wat ideeën aangedragen
en een prijsindicatie gegeven. Wij willen de komende tijd veel van zijn adviezen gaan uitvoeren.
De adviseur wil zelf ook meehelpen een en ander
te realiseren. Samen met een paar handige vrijwilligers willen we ernaar streven om de veranderingen in een lang weekend te realiseren.
We houden u op de hoogte, of kom af en toe eens
een kijkje nemen.
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Het waterfilterproject van de stichting Kolewa
Voor ons is het zo gewoon dat er water uit de kraan komt, maar voor een groot deel van de eilanden in
Indonesië is dat niet vanzelfsprekend. Een groot deel van de bevolking op de eilanden in Indonesië
heeft geen aansluiting op het leidingwater. Water uit een fles is voor hen onbetaalbaar. Dit betekent dat
zij voor drinkwater afhankelijk zijn van de rivieren of van regenwater. Dit water is verontreinigd, waardoor veel ziektes ontstaan, met name bij kinderen. Zo stapelen de problemen zich op voor mensen die
toch al genoeg te doorstaan hebben.
Er is echter een relatief simpele en goedkope oplossing voor
dit probleem. Dit is de Tulip Waterfilter, een Nederlandse uitvinding die in India geproduceerd wordt. Deze filter, waarin
koolstof, zilver en keramiek verwerkt zijn, filtert zelfs het
smerigste rivierwater voor 99,995% van ongewenste stoffen
als parasieten, schadelijke bacteriën en andere ziektekiemen. Deze stoffen zijn verwekkers van cholera, diarree, tyfus
en parasitaire ziektes zoals cryptosporidiose en schistosomiasis.
Twee emmers, een filter en een kraantje: meer is er niet nodig om te zorgen voor gezond en veilig drinkwater. De filters
worden geïmporteerd door een weeshuis in Denpasar, de
emmers waar het water in gefilterd wordt worden lokaal geproduceerd. Het gebruikte plastic voor de emmers is veilig
en geeft dus geen schadelijke stoffen af aan het water.
In de winkel liggen folders van de stichting. Meer informatie
is ook te vinden op www.kolewa.com
Wij kwamen in contact met deze stichting via de schoonzoon van een van onze vrijwilligers. Zijn vader is direct betrokken bij de stichting. De lijn tussen de stichting en de
hulpverleners is kort, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat
elke euro goed terecht komt.
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