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Openingstijden tot j juli:
donderdag en vrijdag: 14.00-16.00 uur
zaterdag:
10.00-13.00 uur
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Net als alle winkeliers heeft ook de wereldwinkel last van de covid-19 crisis.
De eerste weken van de crisis waren we helemaal gesloten en tot 28 mei was de winkel alleen op
zaterdagmorgen geopend. Dit zorgde voor een sterke daling van de omzet. Tel daarbij op het
wegvallen van de omzet bij extra activiteiten zoals de jaarmarkten, de kerkverkopen en het groot
verbruik bij horeca en kerken. Dan kunt u begrijpen dat we ons zorgen maken. Gelukkig worden
we gesteund door bijna 275 leden die met een bijdrage van € 8 per jaar er voor zorgen dat wij de
huisvestigingskosten ook nu kunnen dragen. Een aantal van onze vrijwilligers hebben aangegeven
nog even liever niet in de winkel te willen staan. Wij hebben daar alle begrip voor, gezondheid gaat
immers boven alles. Dit heeft wel als gevolg dat er ook in de komende maand een beperkte
openstelling zal zijn. Vanaf 28 mei tot 1 juli zijn de openingstijden van de winkel als volgt:
donderdagmiddag 14.00-16.00
vrijdagmiddag
14-00-16.00
zaterdagmorgen
10.00-13.00
Wij houden rekening met de door de RIVM voorgeschreven richtlijnen. Desinfecteringsmiddelen
zijn in de winkel aanwezig. Na 1 juli bekijken we opnieuw wat er binnen onze mogelijkheden ligt.
Mocht u buiten bovengenoemde openingstijden toch iets nodig hebben of op uw gemak alleen wilt
rondkijken, dan kunt u een afspraak maken door één van de volgende nummers te bellen:
06-12139460 of 06-28414712.
Wij hopen dat u de weg naar de wereldwinkel weer weet te vinden.
Welke wens laat u uitgroeien?
Maak van de geschreven wensen
een herinnering door papier te
laten ontkiemen. In deze
groeikaarten zitten kleine zaadjes
verwerkt die de wens op de kaart
laten uitgroeien tot een duurzame
herinnering. Wie stuurt u zo’n
geluksmomentje?
Contributie.
Ongeveer 60 leden hebben de contributie 2020 nog
niet betaald. Bent u daar ook bij?
U zult begrijpen dat wij uw bijdrage nu meer dan
ooit hard nodig hebben.
Bankrekeningnummer: NL27 RABO 0118546082
t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Steun aan het Project 2019 wordt goed besteed.
Op 19 maart zou ik aanwezig zijn bij jullie
jaarvergadering om de mooie
cheque van 600 euro in ontvangst te nemen. In het
afgelopen jaar bij elkaar gespaard voor
waterfilterproject van Stichting Kolewa. Een week
later zou ik naar Bali vertrekken en was vast van plan
met een fotoverslag terug te komen van het uitreiken
van 'jullie' waterfilters. En toen stond de wereld stil.
Maar Kolewa niet. Want onze hulpverlening aan de
Indonesische bevolking gaat onverminderd door.
Wekelijks delen wij nu noodhulp voedselpakketten
uit aan de gezinnen binnen onze projecten en
inmiddels ook aan vele anderen want nu het toerisme
volledig stil ligt op Bali wordt de nood met de dag
hoger. Steeds meer families op Bali kampen met
grote problemen door het Corona virus en de
economische crisis.
In een aantal gevallen krijgen deze families ook een
waterfilter. Wij screenen alle aanvragen zorgvuldig
mede door een huisbezoek. Zo overtuigen wij onszelf
ervan dat de filters bij de mensen terecht komen
die het echt heel hard nodig hebben.
Namens alle gezinnen heel hartelijk dank.
En namens ons allemaal bij Kolewa, blijf gezond en
hopelijk tot ziens,
Met vriendelijke groet,
Annemiek van Haastregt
Stichting Kolewa

Onze plaatselijke sponsors

Dankzĳ Wereldwinkel
Haastrecht;
bĳna 25 gezinnen in
bezit van een
waterfilter en zo de
komende jaren
toegang tot schoon
drinkwater.
In deze tĳden van
corona meer dan ooit
welkom.

! Dank u wel

