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mei 2019

Opening Winkel
Vrijdag 29 maart was het dan zover. De winkel
was helemaal aangepast: muren gewit, planken
i.p.v. stellingkasten, een nieuwe toonbank, een
mooie boekenstandaard, nieuwe verlichting,
nieuwe etalage opstelling en nog veel meer.
Wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard heeft onze nieuwe vlag buiten gehangen en de eerste aankoop in de winkel gedaan.
Achter de mooie toonbank stond ons erelid Coen
Pinkse.

Voor de mensen, die dagen
achtereen aan deze opfrisbeurt
hebben gewerkt, was er een
bloemetje en een cadeau.
Voor alle vrijwilligers, die in deze nieuwe omgeving mogen
gaan werken, was er ook een
presentje.
Herinnering Contributie.
Bij de eerste nieuwsbrief van 2019 stuurden wij de
contributienota mee. Nog niet alle leden hebben de
contributie voor 2019 van € 8,-- betaald. Mogelijk aan
uw aandacht ontsnapt? Graag overmaken op bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw
lidnummer. U kunt uw contributie ook in de Wereldwinkel voldoen.
advertentie

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

Telefoonnr. Winkel: 06-12049783
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Jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering van 21 maart 2019 hebben we het project van World Servants afgesloten
met een donatie van € 500,00. Het nieuwe project
Stichting Kolewa heeft een cheque van € 100,00
ontvangen.
Jaarmarkt.
Tijdens de jaarmarkt van Haastrecht op zaterdag
25 mei bent u natuurlijk weer van harte welkom bij
de stand van de Wereldwinkel.
Troostvogeltjes.
Voor de vroege vogels onder ons hadden we bij de
vroeg-op-actie van 11 mei jl. alle vogels in de aanbieding, ook deze troostvogels (zie foto)
Troostvogeltjes worden ze genoemd, deze vogeltjes
met hun exotische uiterlijk, en in het MiddenAfrikaanse Tanzania zijn ze onderdeel van een oud
gebruik. Wanneer iemand in de put zit en een hart
onder de riem kan gebruiken, geven familieleden en
vrienden zo'n kleurrijk beestje cadeau. Een simpel
gebaar om mensen even op te vrolijken. De vogeltjes
worden stuk voor stuk met de hand beschilderd en
zijn dus allemaal uniek.
Met een toepasselijke wens voor iemand zijn ze nog steeds te koop in de Wereldwinkel.

Onze plaatselijke sponsors

