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Terugblik 2019
Het winkeljaar 2019 is afgesloten met een mooi positief resultaat van ruim € 3.500,- De omzet in de
winkel is mede door de herinrichting en het in gebruik nemen van een pinapparaat gestegen. Door
de dalende omzet grootverbruik en het achterblijven van de verkoop op braderieën en jaarmarkten is
de totale omzet ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Op de jaarvergadering zal de
jaarrekening worden besproken. Vol vertrouwen zien we 2020 tegemoet. We mogen best trots zijn
dat wij in een klein dorp dit jaar ons 40- jarig jubileum te mogen vieren.
Project 2020
In 2015 hebben we World Servants gesteund, waarbij een aantal
jongeren uit Haastrecht werden uitgezonden om in Malawi te
helpen bij de bouw van o.a. klaslokalen, latrines en een
verschoningsruimte voor oudere meisjes. Dit jaar gaan we
opnieuw via deze organisatie een aantal jongeren steunen. In de
Krimpenerwaard is een groep van 4 jongeren die in 2020 met de
organisatie van World Servants naar Zambia gaat om daar met
26 andere jongeren in het dorp Changilo een kliniek te bouwen.
Zij gaan bouwen aan aparte ziekenzalen voor mannen en
(zwangere) vrouwen en een extra woning voor medisch
personeel. De inwoners van Changilo leven voornamelijk van
landbouw. De meeste mensen hebben hun eigen boerderijtje
waar zij mais, sojabonen of tomaten verbouwen. Het is ieder jaar
weer spannend of de oogst voldoende is om de rest van het jaar
van te leven. De afgelopen jaren is er regelmatig
voedselschaarste geweest.
De vereniging Levenskans voor Allen vindt zo’n initiatief heel
lovenswaardig en heeft niet lang geaarzeld om een soortgelijk
project als in 2015 opnieuw te gaan steunen. U kunt
daadwerkelijk uw steentje bijdragen door een donatie te doen in
de fooienpot in de winkel.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Jubileum jaar.
Dit jaar bestaat de Vereniging Levenskans voor Allen 40 jaar. Dit willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Het is toch heel bijzonder dat in ons dorp Haastrecht al zo lang een
Wereldwinkel is gevestigd. Al 40 jaar verkopen we producten met een eerlijk karakter en
proberen we bij te dragen aan een eerlijkere verdeling van de welvaart.
Er wordt nog hard nagedacht hoe we aan dit jubileum aandacht zullen besteden. We houden u
op de hoogte.
Jaarvergadering 19 maart 2020
U kunt de datum van onze jaarvergadering vast in uw agenda noteren.
Naast de vaste punten op deze vergadering zal er ook wat meer uitleg
gegeven worden over ons project 2020. Verder informatie volgt nog.
Nieuw in onze winkel.
Nooit meer plastic wegwerpzakjes voor de lunch. Met
deze nieuwe lunchbag van Keep Leaf ben je de "Star"
van de school of op het werk. Handig om je fruit, brood
en drinken in mee te nemen. De tasjes zijn gemaakt van
biologische katoen in India. De binnenkant is gemaakt
van polyester, zodat je het tasje makkelijk kunt wassen
in de vaatwasser of wasmachine. Natuurlijk zijn de Keep
Leaf producten food save en BPA vrij. Nu verkrijgbaar in
onze winkel.
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