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Aangepaste openingstijden rondom Kerst en Oudjaar.
Wilt u nog een kerstpakket laten maken?
Of zoekt u nog een leuk kerstcadeau?
Ook dit jaar kunt u in de Wereldwinkel weer volop kiezen uit
verschillende kerstartikelen.
Rond de kerstperiode hebben wij aangepaste openingstijden.
23, 24 en 31 december zijn wij open van 10.00-15.00 uur.
Op deze dagen is de winkel dus ook ’s morgens geopend.
Komt u gerust even binnenlopen.

Rabo ClubSupport.
In oktober hadden de leden van de Rabobank weer de
gelegenheid om op hun favoriete vereniging te stemmen.
De vereniging “Levenskans voor Allen” was één van die
verenigingen. Wij hebben uit deze pot een bedrag mogen
ontvangen van: € 565,--. Met deze cheque zijn wij natuurlijk
ontzettend blij. Wij bedanken iedereen die op ons heeft gestemd.

Kerkverkoop.
Op 24 november stelde de Gabrielkerk
haar deuren open voor de Wereldwinkel.
We verkochten veel chocolade, december
cadeautjes en kerstkaarten voor een totaal
bedrag van maar liefst € 258,--.
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Vrijwilligersbijeenkomst.
Als dank voor alle inzet van de vrijwilligers van de Wereldwinkel
was er op vrijdag 11 oktober weer een hele gezellige
middag/avond. Dit keer werd het gehouden in de oude refter van
het klooster in Haastrecht. Er werden heerlijke crêpes gebakken.
Iedereen kon onbeperkt eten en kiezen uit zowel hartige als zoete
crêpes.
Ook werd er op deze avond afscheid genomen van onze voorzitter
Fred. Hij gaat samen met zijn vrouw Gada in januari verhuizen
naar Uithoorn. Fred werd benoemd tot erelid van de vereniging
“Levenskans voor Allen” en kreeg uit handen van Lia een
bijbehorende oorkonde.

Project 2020.
Dit jaar hebben we het waterfilterproject van de Stichting Kolewa
ondersteund. Voor 2020 zijn we op zoek naar een nieuw project.
Het criterium is dat het project wordt aangestuurd, of goed
bekend is bij een van onze leden. De doelstelling van het project
is o.a. een verbetering van de leefomstandigheden in een
ontwikkelingsland. Door bekendheid bij een van onze leden
hopen wij erop te kunnen vertrouwen dat elke euro goed besteed
wordt. Heeft u een suggestie, laat het ons weten.

Onze plaatselijke sponsors

Fijne Kerstdagen en een
heel Gelukkig Nieuwjaar.

