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Wereldwinkel
40 iaas in Haastrecht
Goen Pinkse vanaÍ het begin betrokken
Eind jaren zeventtg wilde pater Pascalis Bakker
van het Passionistenklooster, met een g:oepje
wilwilligers iets voor de derde wereld doen.
Men overwoog een kind te adopteren.
Maar voor sommigen was dit niet voldoende.
Coen Pinkse had in Gouda een soort voorloper
van een wereldwinkel gezien en dit sprak hem
wel aan. Al pratende vond men dat dit wellicht
iets vooÍ Haastrecht kon betekenen.
Op 19 maart 1980 werd 'Levenskans voor
Allen' opgericht . Zij stelde als doel kennis over
de ontwikkelingslanden te verspreiden en
tevens producten uit die zelfde landen te koop
aan te bieden. Dit was tevens de start van de

Wereldwinkel
De Wereldwinkel kwam in de oude schuur van
Coen Pinkse op de hoek Hoogstraat - Veerstraat.
Op 16 mei 1.980 was het dan zover.De toenmalige
huisarts Jaap Barendrecht verrichtte de opening
onder grote belangstelling. Hij meende dat de
Wereldwinkel geheel past in de nieuwe vormen van
hulp aan de derde wereld. Vervolgens trok hij een
scherm weg als symbool van de verbondenheid van
Haastrecht met de derde wereld.
De ledenwerving liep voorspoedig, hieraan werd
ontleend dat de Wereldwinkel in Haastrecht breed
werd gedragen.

Uerkoop en Gursussen
Producten werden ingekocht bij S.O.S.
Wereldhandel in Oosterhout. Tegenwoordig zijn de
importeurs voornamelijk geconcentreerd in
Culemborg en worden er ook online inkopen
gedaan. Voorwaarde is dat de producten afkomstig
zijn uit de derde wereld. In de beginjaren lag het .
aècent voornamelijk bU de verkoop van levensmiddelen, maar tgen werden er.ook al kunstniiverheid
verkocht. De supermarkten bieden tegenwoordig
steeds meer fair trade producten aan.
De Wereldwinkel ging veel aan scholing doen en
veel wijwilligers volgden cursussen zoals
'ontwikkelingssamenwerking'. De scholen werden
bezocht en er werd een kwartaalblad uitgegeven.
Ook nu verschijnt er nog ongeveer zesmaal per jaar
een nieuwsbrief. Mede dankzij de grote inzet van
zeer trouwe wijwilligers is de wereldwinkel een
groot succes geworden.

Nieuwe behuizing
Na lang zoeken naar een geschikte locatie verruilde
na ruim twintig jaar de Wereldwinkel van de ruimte
bij de familie Pinkse naar een wat ruimere winkel
op de I-loogstraat. De eerste vijf jaar is het pand
gehuurd. Maar toen de huur werd opgezegd is het
dankzij de sponsoien en donaties mogelijk
geworden het pand te kopen. Opnieuwwerd
duidelijk dat de Wereldwinkel nog steeds breed door
de bevolking van Haastrecht wordt oedragen.

bii 'Levenskans voor Allen'

Het assortiment van producten werd uitgebreid en
de openingstijden werden verruimd.
In maart 20L9 werd de winkel vernieuwd en
aangepast aan de moderne tijd en door wethouder.
Jan Vente heropend.

0ndersteuning proiecten
Coen verielt dat door de acties 'Fietsen en
wandelen over grenzen'veel geld ingezameld werd.
In de beginjaren werden grote bedragen
overgemaakt naar het Weeshuis en de school voor
dove kinderen en blinden in het Thaise Pattaya.
"Er waren jaren bij dat we tot 4.000 gulden voor
dit goede doel mochten overmaken." Tot op de dag
van vandaag worden nog steeds diverse projecten
gesteund.
Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld die
van World Servants. Maar ook de stichting

'Help mij leven'. het waterfilter project op Bali en
Juf Lieke naar Malawi heeft de vereniging kunnen
ondersteunen.
In dit jubileumjaar wil de Wereldwinkel een nieuw
project van World Servants steunen.

Vrijwilligers
De wereldwinkel wordt helemaal gerund door
wijwilligers. Al de wijwilligers, van toen en nu, zijn
er waren heel trouw. Het is niet bijgehouden maar
'velen waren of zijn al jaren actieÍ. Maar één daar
van spant de kroon, Coen Pinke.
Coen is vanaf het begin betrokken bij 'Levenskans
voor Allen' Vele jaren was hij bestuurlijk actief .
Nu is hij nog vaak in de winkel. Sinds 2015 is
Coen erelid van 'Levenskans voor Allen'.
Tijdens de viering van het Z1-iarig bestaan in mei
2005, kreeg Coen voor zijn jarenlange ïnzet een
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Coen wil opmerken dat naar zijn mening de
economische volksverhuizing minder groot zou zijn
geweest als de wereldwinkelbeweging vele malen
iterker was aangeslagen. Hij meent dat men dit
toen nog niet had zien aankomen.

Jubileumjaar
Vol verhouwen zielhet bestuur het iubileumjaar
tegemoet. Men is er best een bee§e trois op dat in
een klein dorp dit 40-jarig jubileum gevierd mag
worden. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan, maar
door de coronacrisis is alles op dit moment op een
laag pitje gezet. De jaarvergadering wat de aftrap
van het jubileumjaar had moeten worden en de

kinderspeurtocht van 18 april zal ook worden
verplaatst. De Were.ldwinkel is in ieder geval tot
6 april dicht.
Op aÍspraak kan de winkel worden bezocht
(zie raambiljet bij de winkel). Er komen beslist
betere tijden om dit jubileum uitgebreid te gaan
vieren.

