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Gezocht.....

Vrijwilliger.
De laatste tijd is, om verschillende redenen, het aantal vrijwilligers aan het dalen. In het najaar
gaan Fred en Gada verhuizen en dat zal voor o.a. de winkelbezetting een gemis zijn. Beiden
zijn regelmatig als vrijwilliger in de winkel te vinden. Tot nu toe is het met de inzet van de
vrijwilligers gelukt om de winkel van dinsdag tot en met zaterdag open te houden, maar het
wordt steeds moeilijker de bezetting rond te krijgen.
Kortom we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vindt u ook dat we trots mogen zijn dat in Haastrecht de Wereldwinkel al bijna 40 jaar bestaat
en dat wij met zijn allen door de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden mee
werken om veel mensen een beter bestaan te bieden?
Heeft u misschien een paar uurtjes over om in onze winkel te staan? U kunt zelf aangeven
hoe vaak en op welke dag u in de winkel zou willen staan. Eens in twee of drie weken. Eens in
de maand of zes weken. Wij zullen blij zijn met elke invulling. Met elkaar maken we de
Wereldwinkel in Haastrecht mogelijk.
Iets voor u? Of heeft u nog vragen, laat het ons weten info@wereldwinkelhaastrecht.nl of
telefoon: 06 28414712

Bestuurder.

advertentie

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid. Onze voorzitter, Fred Wegman, gaat dit jaar het
bestuur verlaten. Hij is ruim 7 jaar in het bestuur actief geweest, waarvan de laatste 5 jaar als
voorzitter. De reden van zijn vertrek is: hij gaat verhuizen naar Uithoorn; dichter in de buurt van
zijn familie. Als u interesse heeft in een bestuursfunctie en dit hoeft niet meteen als voorzitter,
laat het ons dan weten: info@wereldwinkelhaastrecht.nl of
telefoon: 06 33743757

Rabo ClubSupport.
Met Rabo ClubSupport viert de RABObank samen de winst.
Daarom geven ze als coöperatieve bank ieder jaar een deel
van hun winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij
kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt
voor buurt, beter maken.
Bent u lid van de RABObank dan kunt u mede de verdeling
van de winst bewerkstelligen. Dit doet u door vanaf 27
september 2019 op uw favoriete vereniging te stemmen. U
krijgt als lid hiervoor een uitnodiging (met code). De
mogelijkheid tot stemmen stopt op 9 oktober.
In 2018 hebben we een bedrag van ruim € 400,00 ontvangen.
Volgend jaar bestaat de Wereldwinkel 40 jaar en met de
opbrengst van deze actie kunnen we extra aandacht aan dit
jubileum geven.

Herinnering Contributie.
Bij de eerste nieuwsbrief van 2019 stuurden wij de contributie
nota mee. Nog niet alle leden hebben de contributie voor
2019 van € 8,-- betaald. Mogelijk aan uw aandacht ontsnapt?
Graag overmaken op bankrekeningnummer
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.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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“Hollandse IJssel in Beweging” is op zaterdag 14 september.
“Hollandse IJssel in beweging” is de Rabobank Sponsorfietstocht (Voorheen Krimpenerwaard in Beweging)
Dit jaar biedt de bank in samenwerking met TC de Waardrenner uit Lekkerkerk en Bureau Mens & Groen twee
mooie fietstochten en een wandeltocht door de Krimpenerwaard aan. Voor de kinderen is er ook dit jaar weer een
avontuurlijke kinderroute en een stoere Survivaltocht in het Loetbos. Kinderen kunnen zelf of met hun ouders aan
deze tochten meedoen.
U kunt zich inschrijven op 14 september vanaf 9.00 uur voor deze tocht bij De Molen achter het zwembad “De
Loete” en opgeven dat u voor de Wereldwinkel deelneemt. De RABObank zorgt voor de sponsorgelden; u hoeft
alleen maar te fietsen of te wandelen.

Vazen.
Deze vazen hebben een authentiek etnisch ontwerp uit de Indiase Provincie
Rajasthan. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en ontwerpen. Het hele jaar,
maar zeker ook in de zomer, een perfect cadeau voor vrienden, familie of voor uzelf.

Kolewa waterproject.
Wij hebben dit jaar het
waterfilterproject van de
Stichting Kolewa gekozen
als ons te ondersteunen
project.
Voor € 25 zorgt de stichting
dat een gezin een filtersysteem ontvangt waarmee zij
water kunnen filteren tot schoon drinkwater.
Schoon drinkwater... voor ons zo gewoon, maar in
Indonesië echt niet vanzelfsprekend.
De stichting streeft ernaar om dit jaar 400 gezinnen van
een filtersysteem te voorzien. Wij willen er graag een
steentje aan bijdragen.
In de winkel staat een fooienpot waarin u uw bijdrage
kunt stoppen. Aan het eind van het jaar doen wij er, als
het resultaat het toelaat een mooi bedrag bij.

Onze plaatselijke sponsors

