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Nieuwsbrief

Wereldwinkelnieuws nr. 51 september 2020
Hoe is het de wereldwinkel in deze coronatijd vergaan
De eerste paar weken van de pandemie was de winkel helemaal dicht. Langzaam zijn we, met
in achtneming van de regels van het RIVM, weer opgestart en zijn alleen op zaterdagmorgen
open gegaan. Nog steeds kunnen we de bezetting van de winkel niet helemaal rond krijgen en
zijn we genoodzaakt de winkel op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen gesloten te houden. We
respecteren de meningen van onze vrijwilligers om al dan niet in de winkel te willen staan.
Gezondheid gaat immers voor alles. Financieel kunnen we ons staande houden door uw steun
en contributie. Maar door het wegvallen van de omzet van de extra verkoopmomenten zoals
jaarmarkten, kerkverkopen en grootverbruik is de omzet flink gedaald. Hierdoor staat het
resultaat onder druk. Gelukkig hebben we weinig vaste lasten en verkeren we in de gelukkige
omstandigheden dat het pand eigendom is en er dus geen huurkosten zijn. We houden het
vertrouwen in de toekomst en hopen u in de komende tijd weer in de winkel te kunnen

begroeten.

Mondkapjes nu te koop in de winkel.
Deze vrolijke mondkapjes zijn gemaakt in de werkplaats
van stichting Adwuna Ye in Ghana. Met aanschaf helpt
u mee om de werkplaats ook in coronatijd draaiende te
houden. Ze zijn gemaakt in prachtige, kleurrijke
Afrikaanse prints en zijn genaaid als een pocket zodat
er desgewenst een filter in gedaan kan worden.
De mondkapjes zijn nu te koop in de winkel voor € 4,50.

Project 2020
In 2020 is World Servants Krimpenerwaard
als het te steunen project uitgekozen. Jouri,
Martijn, Wilmer en Stijn zouden in 2020 een
kliniek en woning voor medisch personeel
gaan bouwen in Changilo in Zambia. Helaas
kan dit door de pandemie niet doorgaan. Het
plan is nu in 2021 te gaan. Dit uitstel brengt
extra kosten met zich mee. Ook voor de
Wereldwinkel zijn het onzekere tijden, maar
we hopen dat wij deze jongens ook volgend
jaar kunnen steunen.

.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen

nieuwsbrief

Pagina 2

Inzamelingsactie oude brillen.
De afgelopen weken hebben de Wereldwinkels door het hele land
de handen ineen geslagen om mensen in Cambodja met
oogproblemen te helpen. Deze inzamelingsactie van oude brillen
was een enorm succes. Wij kunnen de oogkliniek in Kep in
Cambodja een grote hoeveelheid brillen aanbieden. Namens de
Stichting Sawasdee willen wij iedereen die brillen bij ons heeft
ingeleverd hartelijk bedanken.
Heeft u nog oude brillen dan kunt u deze tot 15 september bij ons
inleveren.

December cadeaus
Juist nu, in deze corona tijd is het mooi om
familie, vrienden of werknemers te kunnen
verrassen met een leuk pakketje voor de
feestdagen. In de wereldwinkel zijn er volop
mogelijkheden. Wij kunnen in de winkel
samen met u een mooi pakket samenstellen.
Kom bij ons langs of stuur een mail naar
info@wereldwinkelhaastrecht.nl of bel met
Greet van Zuijlen: 0182-501025 of
Toos Groenewegen: 06-28414712.

Onze plaatselijke sponsors

