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Jubileum.
60 jaar
Fair Trade begon met het verkopen van producten in kerken in de rijke westerse landen. Hiermee
verzamelden ze geld in voor de armere landen. Veel mensen vonden dit een goed idee en zo werd er op 4
januari 1959 het Comité Steun Onderontwikkelde Streken (S.O.S.) opgericht. Hiermee werd de basis
gelegd voor de duurzame manier van handel. Het eerste fair trade product was een houten beeldje uit Haïti.
50 jaar
In 1969 werd de eerste Wereldwinkel geopend in Breukelen. Je kunt gerust stellen dat de wereldwinkels
aan de basis hebben gestaan van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
10 jaar
In 2009 werden Goes en Groningen de eerste fair trade gemeenten van Nederland.
Fair Trade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt
aan fair trade.
De gemeente Krimpenerwaard is sinds 2018 een Fair Trade Gemeente.
Ook al is er in de loop van jaren al veel bereikt, eerlijke handel blijft actueel.
Het idee van eerlijk delen, eerlijke handel en eerlijke productie kan alleen slagen als we een steeds wijdere
kring van mensen gaan bereiken. Landelijk maar ook lokaal. De vereniging Levenskans voor Allen die de
Wereldwinkel in Haastrecht mogelijk maakt, wil daaraan blijven werken.
Volgend jaar bestaat de Wereldwinkel in Haastrecht 40 jaar.
We hopen er met elkaar een mooi jubileumjaar van te maken.

Zomeractiviteiten
Braderieën in Stolwijk en Bergambacht.
De laatste twee zaterdagen van augustus hebben we een
kraam bemand op de braderieën in Stolwijk en Bergambacht.
Het weer was prima en dat was aan het aantal bezoekers te
merken. De hele dag door werden de braderieën goed
bezocht. Veel mensen hebben onze kraam gevonden en in
het bijzonder de grabbelton en het envelop trekken. Er zijn
niet veel producten verkocht, maar de Wereldwinkel is wel
onder de aandacht gebracht bij veel mensen.
Proeverij in Haastrecht
Met een stralend zonnetje werden aan het eind van de
middag de kramen ingericht door de ondernemers/winkeliers.
Omdat de muntverkoop dit jaar was ondergebracht bij de
organisatie van de proeverij hoefden wij ons alleen bezig te
houden met het schenken van koffie, thee en wijn. Het mooie
weer, het goede humeur van de bezoekers en de gezellige
sfeer zorgden voor een zeer geslaagde avond.
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Marokkaans stoofpotje
Marokko ligt op de eeuwenoude karavaanroutes waarover specerijen uit
de hele wereld worden aangevoerd. Ze worden in elke Marokkaanse
keuken gebruikt. Zo ook in deze stoofschotel die traditioneel wordt
gegeten met rundvlees, groente en aardappelen maar zich ook leent voor
een vegetarische stoof. Probeer het zelf.
Zo maak je het zelf voor 3 á 4 personen.
Snijd de sukadelappen in stukjes en bak deze in een stoofpan met de helft
van de kruidenpasta in 5 minuten op matig vuur. Voeg 150 ml. water toe
en laat het vlees afgedekt op een laag vuur 25 minuten zachtjes stoven.
Snijd de ui en paprika en voeg deze samen met de aardappeltjes,
pompoen, gezeefde tomaten en de rest van de kruidenpasta toe. Laat
afgedekt op een laag vuur in nog ca. 25 minuten zachtjes gaarstoven. Af
en toe roeren. Verwarm ondertussen het brood en serveer dit erbij.
Probeer ook eens de Marokkaanse gehaktballetjes.

Opbrengst Hollandse IJssel in beweging
Mensen samenbrengen en iets in beweging zetten. Dat
is de gedachte achter de Rabo actie ‘Hollandse IJssel in
Beweging’. Op zaterdag 14 september kwamen ruim
2600 deelnemers in beweging.
Voor Levenskans voor Allen is er een bedrag van
€ 55,00 door de fietsers en wandelaars bijeengebracht.
Alle deelnemers heel erg bedankt voor jullie sportieve
inzet.
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