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Noot van de redactie…
Onlangs hebben we besloten ons logo in een wat nieuwer jasje te gieten. Het oude logo was
in de loop der tijden dusdanig “afgesleten” dat het niet echt scherp meer was af te beelden,
zeker niet in een wat groter formaat.

Aanleiding was de aanschaf van een nieuwe vlag voor de winkel, waar ons logo natuurlijk
fors op moet worden afgebeeld.
Hieronder ziet u het resultaat. Het aloude kringetje met de handen ineen geslagen is er nog
steeds. De armen staan iets meer omhoog, waardoor er meer vrolijkheid uit straalt. Ook de
wereldbol is er nog, en daaromheen de naam van onze vereniging Levenkans voor Allen.
Kortom een nieuw logo met behoud van tradities!
Binnenkort kunt u de nieuwe vlag aan onze gevel zien wapperen!

Jaarverslag 2008
Vereniging Levenskans voor Allen

Leden
De vereniging Levenskans voor Allen had op 31-12-2008 een
ledenbestand van 292 personen. Op de in mei gehouden
jaarvergadering waren 16 leden aanwezig. De drie aftredende
leden van het bestuur werden herkozen, zodat de
bestuurssamenstelling gelijk bleef.

Na de het officiële gedeelte was er een leuke workshop waarbij
lekkere gerechten werden gemaakt van Wereldwinkel-producten.
Uiteraard werd daarna uitgebreid geproefd!

De gerechten, niet alleen
smakelijk maar ook mooi!

Publiciteit
De leden kregen dit jaar drie maal het verenigingsblad “Winkel en Wereld” waarin naast
informatie over de Wereldwinkel en haar producten ook informatie over
ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel werd gegeven. Tevens verscheen een aantal
malen de nieuwsbrief. Deze wordt verspreid onder onze actieve vrijwilligers. Hierin staan
nieuwtjes en mededelingen met betrekking tot de winkel.
Eind november werd er huis-aan-huis gefolderd vanwege de extra inkopen voor de
decembermaand.
Medewerkers
De Wereldwinkel Haastrecht draait geheel op vrijwilligers. Helaas vertrekt er af en toe een
medewerker en dan wordt het soms moeilijk de bezetting rond te krijgen. Gelukkig vonden
we eind 2008 twee nieuwe winkelmedewerkers. Overigens blijven we constant op zoek naar
nieuwe mensen.
Subsidie
Elk jaar vragen we aan de Rabobank sponsoring voor een speciaal doel. Dit jaar hadden we
een bijdrage gevraagd om eens iets extra‟s te doen voor de vrijwilligers. Na toekenning van
de subsidie heeft het bestuur een gezellige avond geregeld met een chinees buffet. De
avond was heel geslaagd en werd door iedereen zeer gewaardeerd.
Financiën (zie Winst- en Verliesrekening)
Het financiële resultaat van 2008 blijft wat achter ten opzichte van andere jaren, maar is nog
steeds positief. De Wereldwinkel heeft geen winstoogmerk. Opvallend was dat de verkoop
van non-food producten wat achterbleef ten opzichte van vorig jaar. In 2007 hadden we een
Beurs, waar flinke omzet werd gedraaid.
In 2008 zijn er acht certificaten uitgeloot. Van deze acht werden er drie geschonken. Op 31

december 2008 staan er nog 123 certificaten uit. Op de lening is €2.000 afgelost. Het restant
is € 5.000.
In mei is aan weeshuis Pattaya in Thailand € 300 overgemaakt waarvan € 19 uit de
fooienpot. In 2008 is er door de jeugd van Moordrecht ruim € 200 voor Patyaya
bijeengebracht en in de fooienpot zat eind 2008 ongeveer € 30. In mei 2009 zal die met
eventueel een aanvulling uit eigen middelen worden overgemaakt.
Misschien iets over
Activiteiten
De Wereldwinkel was weer op alle Haastrechtse activiteiten
aanwezig. Zo stonden we met een kraam op de jaarmarkt,
proeverij en kerstmarkt. Ook waren we een aantal malen op
de weekmarkt te vinden. Daarnaast waren we aanwezig op
de jaarmarkt in Stolwijk, kerstmarkt bij de twee Hoeven, en
de kerstmarkt in Vlist. In drie Haastrechtse kerken werd ons
de mogelijkheid geboden om onze producten onder de
aandacht te brengen en daar werd goed verkocht.
Op de kerstmarkt

De R.K.-kerk in Moordrecht heeft medewerking gevraagd aan de Wereldwinkel Haastrecht
om tijdens een informatie-bijeenkomst iets vertellen over eerlijke handel en de Wereldwinkel.
De jongeren waren zeer enthousiast. Op 22 November hebben deze jongeren zelf van alles
gemaakt van recycle-materiaal (schilderijen, kettingen e.d.). Dit hebben ze vervolgens 's
middags en de volgende dag na de kerkdienst, verkocht. De opbrengst van de verkoop is
geheel geschonken aan het weeshuis in Pattaya. Ook de Wereldwinkel was tijdens de
middagverkoop aanwezig met een kraampje.
We waren aanwezig op de Beauty & Brains beurs. Deze druk bezochte beurs werd
georganiseerd door vrouwelijke ondernemers uit Haastrecht en omstreken. De beurs werd
geopend door burgemeester Evenhuis en er was veel publiciteit en ook veel bezoekers.
Leden van de MOVgroep Moordrecht (Missie, Ontwikkeling en Vrede) organiseerden op 9
maart een meditatieve wandeling vanuit het Passionistenklooster. Een gedeelte van de
opbrengst van deze wandeling was bestemd voor het Vastenaktieproject Bangladesh. De
Wereldwinkel was ook aanwezig met een stand met o.a. artikelen uit Bangladesh. Veel
wandelaars steunden het project door goed bij ons te kopen.
Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk omdat we blij kunnen zijn met een heel stel
enthousiaste vrijwilligers. Daarvoor zijn we heel dankbaar.

Unicef in Wereldwinkel Haastrecht.
Door Elly van Tol
Sinds enkele jaren heeft de Wereldwinkel in Haastrecht ook Unicef producten in haar
assortiment. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Ook de samenwerking met Truus Kalkman
werkt uitstekend. Ook landelijk is er sprake van meer samenwerking tussen Unicef en de
Wereldwinkels.
Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt wereldwijd op voor de
rechten van kinderen, ongeacht hun ras, nationaliteit of politieke gezindheid.
In 155 landen realiseren veldkantoren in nauwe samenwerking met lokale
overheden en andere hulporganisaties programma‟s voor schoon water,
gezondheids-zorg, voeding, onderwijs en bescherming. Voor de financiering
van dit alles is Unicef volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van
particulieren, stichtingen, bedrijven en regeringen.
Ondanks alle hulp is nog altijd één op de zes kinderen ondervoed, en
beschikt één op de vijf niet over schoon drinkwater. Al die kinderen hebben
de steun van Unicef hard nodig. Daarom het motto van Unicef: KINDEREN
EERST !!!

Unicef in Nederland:
Sinds 1955 is er een Nederlands Unicef Comité, heeft Unicef 273.000 vaste
leden en werken er door heel Nederland meer dan 4000 vrijwilligers. De
vrijwilligers geven voorlichting op scholen (ook in Haastrecht zijn er al
verschillende malen gastlessen verzorgd op de basisscholen, organiseren
evenementen (in 2009 in Gouda de zwemvierdaagse) en verkopen kaarten
en andere artikelen op markten, braderieën, in winkelcentra, op scholen en via bedrijven.
De verkoop van producten via vrijwilligers heeft een afdrachtpercentage van 80 %. Via de
Wereldwinkels is dat wat minder omdat de Wereldwinkel ook een percentage voor hun (goede)
werk ontvangt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk van Unicef of belangstelling hebben voor
gastlessen op scholen of bij een ander evenement, kunt u voor meer informatie altijd contact
opnemen met ondergetekende.
In maart zal de nieuwe voorjaarscollectie weer komen. Dat betekent weer mooie kaarten en
cadeaus. Deze producten en de brochure voorjaar 2009 zult u zeker in de Wereldwinkel
aantreffen. Mochten er producten zijn die niet in de winkel liggen, dan kunt u mij altijd bellen. Ik
ben depothouder van Unicef voor de regio en heb alle producten in huis.

Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw steun? Alvast bedankt (namens de kinderen).
Elly van Tol
Liezeweg 29, Haastrecht, tel. 522277, evtol@dds.nl

Voor de kinderen
De lente komt eraan. Dan krijg je weer zin om leuke plannen te maken. Jij ook? Ga je soms je
kamertje opknappen? Nieuwe gordijnen? Een vrolijk dekbedhoes? Veel kussens? Maar dan
kom je toch ook naar de Wereldwinkel voor leuke spulletjes!!!
Denk eens aan dromenvangers vanaf €1,50. Hang „m boven je
bed en je nare dromen vallen door het gat van het web en zullen
je niet langer plagen.

Raffia giraffen en olifanten, vanaf € 2,50
Spiegels, bijv.in de vorm van een poes,€
9,95
Schattige poesjes en vogels om op je tafeltje te zetten, vanaf €1,80
Kleine trommels, vanaf € 5,90
Is je kamertje mooi geworden?
Ga er vaak zitten, geniet van je mooie spulletjes en doe dan een spelletje vleermuis/spin. Het is
zoiets als boter, kaas en eieren. Er is ook nog een slang/krokodil uitvoering, € 4,65
Kom je vlug naar de winkel?

Groenteballetjes in kerrie-notensaus
VEGETARISCH HOOFDGERECHT voor 4 personen

Ingrediënten
300 g Fair Trade Original Zilvervlies Pandanrijst
450 gram spruitjes (vers of diepvries)
20 g boter
200 gram kant-en-klare groenteballetjes
1 zakje kerriesaus (voor 250 ml saus)
275 ml halfvolle melk
50 g Fair Trade Original Cashewnoten

Bereiden
 Kook de Fair Trade Original Zilvervlies pandanrijst volgens de aanwijzingen op de
verpakking.
 Maak de spruitjes schoon en kook ze in ca. 8 minuten beetgaar.
 Verhit de boter in een koekenpan en bak de groenteballetjes in ca 5 minuten gaar.
 Bereid de kerriesaus met melk volgens gebruiksaanwijzing.
 Roer de Fair Trade Original Cashewnoten door de saus en schenk dit over de
groenteballetjes.
 Schep de rijst op de borden, leg de groenteballetjes met kerriesaus op of naast de
rijst.
 Serveer met de spruitjes.

Pattaya, december 2008
Namens de hele staf en alle kinderen van de Father Ray Foundation, wens ik alle lezers en
weldoeners een gelukkig 2009.
December is voor ons de drukste maand van allemaal. Budgetten maken, activiteiten plannen
voor het nieuwe jaar. Maar bovenal is het een feestelijke maand voor de kinderen.
Er komen veel bezoekers naar al onze projecten. Eén van de opmerkingen
die we veel horen is dat de kinderen en studenten zo beleefd zijn. Vooral
als ze hun handen voor hun gezicht vouwen en de traditionele Thaise
begroeting doen : de WAI. Onlangs werd een bezoeker verrast toen hij in
de kleuterklas van de School voor Blinde Kinderen kwam. In plaats van de
gebruikelijke Thaise begroeting kreeg hij een “G‟day mate” compleet met
Australisch accent. Dit hadden ze geleerd van een Australische vrijwilliger
die drie middagen per week Engelse les geeft.
De verjaardag van de koning is een grote dag in Thailand. Het is vaderdag. De kinderen en
studenten van de Fr. Ray Foundation hebben er een feestelijke dag van gemaakt. De kinderen
van het Inloopcentrum organiseerden een tekenwedstrijd met prijzen voor de meest
betekenisvolle en mooiste tekeningen. De kinderen van het Kinderdorp hielden een sportdag.
De studenten van de Gesproken School liepen met duizenden toeristen en lokale bevolking de
“Parade van Pattaya” om de koning te eren. Voor het 3e jaar op rij gebruikten de chefkoks van
de grootste hotels in Pattaya hun talent om een 100 voet hoge taart te bakken ter ere van de
verjaardag van de koning. Ze gebruikten de hal van onze Gesproken School voor hun
smakelijke creatie. De taart werd ceremonieel aangesneden door de burgemeester en iedereen
kreeg een stuk. In totaal konden er 4.500 stukken uit! Iedereen smulde ervan en bracht zo een
toast uit op de verjaardag van de koning.
Vele jaren geleden opende Fr. Ray een tehuis voor dakloze ouderen. Onze oudste bewoner
daar is een lieve, oude Birmese dame die bij iedereen bekend staat als “Tantetje” Vele jaren gaf
Tantetje Engelse les op een school in Bangkok. Nu is ze blind en doof aan één oor. Kort
geleden vierde ze haar 96ste verjaardag omringd door personeel en vrijwilligers met een grote
taart met een heleboel kaarsjes om uit te blazen. Dit lieve vrouwtje heeft elke dag bezoek van
vrijwilligers en nergens geniet ze meer van dan eens lekker te roddelen. Ze weet binnen een
uur na de eerste ontmoeting het hele levensverhaal los te peuteren van de vrijwilligers.
Voor meer nieuws, foto‟s en filmpjes van de Fr. Ray Stichting bezoek de site : www.fr-ray.org

Vrijwilliger in de Wereldwinkel: Waarom?
Regelmatig worden er vrijwilligers gevraagd om te helpen in de Wereldwinkel. Waarom zou
ik het niet doen, nu ik er de tijd voor heb? Omdat ik geen reden kon vinden om nee te
zeggen op die vraag, heb ik me aangemeld en………ik werd aangenomen.
Waarom je zoiets doet is voor mij gemakkelijk te beantwoorden: omdat de problematiek van
de zogenaamde “derde wereld” van jongs af aan mijn belangstelling heeft gehad.
In het begin van de jaren vijftig begonnen enkelen van de studenten op het klein seminarie
van de Passionisten in Haastrecht met een cursus Spaans omdat er vanuit de congregatie

plannen waren een nieuwe missie te beginnen in Argentinië. (Die plannen zijn uiteindelijk
niet doorgegaan: in plaats van Argentinië werd het Brazilië).

In 1962 werd ik priester gewijd en vroeg ik om naar Brazilië uitgezonden te
mogen worden. En ……het werd goedgekeurd! Er werd echter één
voorwaarde aan verbonden: ik moest/mocht ter voorbereiding eerst politieke
en sociale wetenschappen gaan studeren aan de universiteit van Leuven. In
die drie jaren volgde ik ook een cursus Portugees en een extra college
“sociologie van de ontwikkelingslanden”.
Maar ik ben nooit als “missionaris” in Brazilië geland. Na afronding van mijn
studie in Leuven moest ik eerst een enquête houden voor onze congregatie. We schrijven
dan het jaar 1967: de woelige jaren na het Tweede Vaticaans Concilie, toen alles in rep en
roer was, ook in de kerk en in de kloosters. We moesten gezamenlijk een nieuwe weg
zoeken. Eenmaal dat karwei achter de rug, werd ik gekozen in het bestuur van de
Nederlandse Passionisten met als gevolg: weg met je plannen voor Brazilië.
Maar omdat ik het vierde bestuurslid was, heb ik naar een taak gezocht waarin mijn studie
van Leuven tot haar recht zou komen. Zo kwam ik bij het KASKI in Den Haag (Katholiek
Sociaal Kerkelijk Instituut). In die zes jaren bij het Kaski kreeg ik de opdracht om
verschillende congregaties van paters, broeders en zusters te begeleiden op hun weg naar
aanpassing en vernieuwing van het religieuze leven. Dat bracht me in veel verschillende
landen in Europa, USA en Azië. Vooral in India werd ik getroffen door de verschrikkelijke
armoede en uitzichtloosheid van de armsten der armsten.
Ik heb dit werk zes jaar mogen doen, en ik zou het langer hebben gedaan ware het niet dat
ik tot provinciaal gekozen zou zijn. Provinciaal wil zeggen: dat je de eerste verantwoordelijke
bent van de Nederlandse Passionisten, toen nog werkzaam in Nederland, Duitsland,
Bulgarije, Brazilië en Indonesië. Dus ook die zes jaren brachten me weer heel concreet in
aanraking
met
ontwikkelingslanden en hun
situatie
(in
Indonesië,
Brazilië, Filippijnen, Peru).

Na zes jaar was ik weer „vrij
man‟ en heb ik werk gezocht
in
de
sfeer
van
de
ontwikkelingsproblematiek.
Dat werk was er volop bij
CEBEMO (Centrale voor Bemiddeling voor Medefinanciering van Ontwikkelingsprojecten)
later voortgezet en nog altijd actief onder de naam CORDAID). In die zes jaar was ik lid van
de sectie die de eindverantwoordelijkheid had voor alle projecten, die ter financiering aan het
ministerie van ontwikkelingslanden werden aangeboden. (Leuk om te weten dat geen enkel
ingediend project geweigerd is, maar dat lag natuurlijk niet aan mij alleen). In die jaren
kwam ik dus in aanraking met nagenoeg alle landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Ik had
echter een bureaufunctie en hoefde dus niet op reis.

Daarna werd ik weer provinciaal gekozen en na zes jaar kwam ik te werken als past(o)or in
Warmond. Na dertien jaren in de parochie gewerkt te hebben, kwam ik in 2005 definitief
terug in het klooster in Haastrecht. En nu heb ik alle tijd om me nog enigszins verdienstelijk
te maken.
Excuses dat dit artikeltje zoveel over mezelf gaat, maar dat was de vraag van de redactie.
Ik hoop dat ik nog heel wat jaar tijd krijg om als vrijwilliger in de Wereldwinkel te helpen, in de
veronderstelling natuurlijk dat ik door de leiding van de Wereldwinkel niet ontslagen word.
De Wereldwinkel lost natuurlijk geen problemen op, maar helpt op kleine schaal waar dat
mogelijk is en – wat nog veel belangrijker is – houdt onze gedachten bij de uitzichtloze
situatie in zoveel landen. Op kleine schaal willen Wereldwinkels laten zien dat we solidair
willen zijn met mensen die nauwelijks iets hebben om in hun allernoodzakelijkste
levensbehoeften te voorzien.
Namens alle medewerk(st)ers van de Wereldwinkel: van harte welkom!
Een hartelijke groet aan allen die dit lezen,

Cor Spruit cp

Eerlijke spijkerbroek
Door duurzame producten te kopen, kun je armoede
bestrijden. Via een eerlijk kopje koffie. Een faire
banaan. Ook kunt u tegenwoordig voor eerlijke
kleding kiezen.
Katoen, grondstof voor veel kleren, is een zachte, wollige plant. De omstandigheden
waaronder katoen verbouwd, geplukt en geverfd wordt, zijn echter niet zacht en wollig. Door
onwetendheid gebruiken veel katoenboeren (te dure) chemische bestrijdingsmiddelen. Dat
maakt katoenplanten kwetsbaar. Om ze gezond te houden zijn nog meer
bestrijdingsmiddelen nodig. Het sproeien van die middelen is zo gevaarlijk dat boeren er
(letterlijk) dood aan gaan.
Van alle chemische bestrijdingsmiddelen in de wereld wordt 10% op katoenvelden verspreid.
Een fractie van die middelen komt op de juiste plek. De rest verdwijnt in het drinkwater en
het milieu. Hierdoor veroorzaken ze ook ziektes als kanker. Ze zijn duur, terwijl de prijs van
katoen op de wereldmarkt de afgelopen jaren laag is geweest.

Verven en naaien
Katoen wordt garen en garen wordt doek. Voor het verven van doek is veel energie en warm
water nodig. In Zuid-India verdwijnen dagelijks stapels hout ter grootte van voetbalvelden in
de boilers. Het verven gebeurt met (chemische) kleur- en hulpstoffen, die na gebruik, soms
zonder filtering in het oppervlaktewater verdwijnen.
Na het verven gaat het katoenen doek naar naaiateliers waar de
stoffen tot kleren worden gemaakt. Lange dagen, beroerde
arbeidsomstandigheden en slechte lonen komen veel voor.
Onder andere in China waar circa 25% van onze kleding
gemaakt wordt.

Eerlijke katoen
Solidaridad is een Nederlandse, interkerkelijke ontwikkelingshulp-organisatie met als belangrijkste doel de bestrijding van
armoede in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Solidaridad werkt
aan een duurzame keten van katoenteler tot kledingkoper.
Solidaridad ondersteunt katoenboeren bij het
overschakelen op biologische teelt en begeleidt
katoenververijen bij het milieuvriendelijker verven van katoen. Er wordt gewerkt
aan betere arbeids-omstandigheden in naaiateliers en afzet van duurzame
katoen in Europa en de VS door het introduceren van duurzame kledingmerken
en een keurmerk voor duurzame kleding.

De keten in het kort:
Boeren in Afrika, Azie en Zuid-Amerika worden gestimuleerd over te stappen op biologische
katoenteelt – zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Er wordt geholpen bij de
voorfinanciering van die overstap en bij het oprichten van coöperaties. De toegang tot de fair
trade markt wordt geregeld waar betere prijzen gelden voor katoen.
Ververijen worden geholpen om milieuvriendelijker te
werken. Bijvoorbeeld door geen hout meer te stoken
maar kokosnootschillen; door het isoleren van
warmwaterleidingen en het beter afstellen van
machines. Zo kunnen ververijen veel energie en geld
besparen.
Afvalwater zuiveren voor het de ververijen verlaat,
voorkomt
vervuiling
van
oppervlaktewater en verzilting van
landbouwgrond. De aanschaf van
filterinstallaties is duur en het goed
gebruiken ervan is werk voor specialisten. TNO geeft samen met locale
partners advies. Per dag met maar één kleur verven bijvoorbeeld zodat
filtermachines maar één keer per dag hoeven worden ingesteld. Blauwe
maandag, roze zaterdag…
In de naaiateliers wordt gestreefd te gaan voldoen aan internationale
normen voor sociaal beleid.
MADE-BY is opgericht: een onafhankelijk keurmerk voor modemerken en retailers die de
sociale, economische en ecologische omstandigheden in de katoenketen willen helpen
verbeteren. Merken die aangesloten zijn bij
MADE-BY gebruiken duurzaam katoen.

Wat kun jij doen
Duurzame kleding kopen... Verkoopadressen kun je vinden via http://www.made-by.nl
Organic Cotton is te koop in supermarkten als Albert Heijn, warenhuizen en
grootretailbedrijven (seizoensgebonden).
Bij Sari Wereldmode kun je de spijkerbroeken van Global Woman vinden. Sari kun je vinden
in Gouda, op de Lange Groenendaal.
Bij C&A zijn zowel dames-als heren modellen bio-cotton spijkerbroeken te koop.

Koffie op de Kili
Eigenhandig een geurend kopje koffie zetten op de flanken van de Kilimanjaro. Het kan
tijdens “coffee farm camping” bij Tanzaniaanse koffieboeren.
Een koffiepauze op weg naar de top van de hoogste berg van Afrika? Het is mogelijk in Uru,
een dorpje op 1700 meter hoogte op de “Kili”. En omdat de meeste Muzungi (“blanken”in het
Swahili) ook aanschuiven in het restaurant en een nachtje blijven slapen, zorgen ze behalve
voor extra werk ook voor extra inkomsten. Inkomsten die voor 70% gebruikt worden voor
verbeteringen van de schoolvoorzieningen, de wegen en duurzamere landbouwmethoden.
“Als bestrijdingsmiddelen gebruiken we, net als onze grootvaders, een mix van koeienpoepen urine, die we laten fermenteren”, aldus boer Dennis die ook rondleidingen verzorgt.
Amper vijf jaar geleden was de productie van koffie op sterven na dood, maar dankzij Max
Havelaar en andere fair-trade-initiatieven werd het weer interessant om “Arabica” te leveren.
Het kleinschalige, duurzame toerisme is een extra steun in de rug. Want nu is er ook geld
voor aanplant van nieuwe koffiestruiken. Zodat in de toekomst extra veel toeristen zelf
koffiebonen kunnen plukken, branden en vermalen om hun eigen “bakkie” te zetten boven op
de berg.

Diaconaction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie.
Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen die wel een
(materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren kunnen veel betekenen voor
mensen in hun omgeving, door samen in actie te komen.
Deze jaarlijkse actie werd gehouden in het weekend van 21, 22 en 23 november 2008.
Jongerengroepen uit de kerken, maar ook van daarbuiten, kozen zelf een project en voerden
dat ook zelf uit.
Jongeren (leeftijd 10 – 16 jaar) uit de parochie St. Johannes Onthoofding Moordrecht/Gouderak
vroegen aan de Wereldwinkel Haastrecht informatie over eerlijke handel. Twee vrijwilligsters
van de Wereldwinkel vertelden hen over eerlijke handel en de Wereldwinkel. Ook werden er
producten getoond. De jongeren waren zeer enthousiast.
Op 22 November hebben deze jongeren zelf van alles gemaakt van recycle-materiaal
(schilderijen, kettingen e.d.). Dit hebben ze vervolgens „s middags en de volgende dag na de
kerkdienst, verkocht. De opbrengst van de verkoop (€ 218,00) is geheel geschonken aan het
weeshuis in Pattaya. Ook de Wereldwinkel was tijdens de middagverkoop aanwezig met een
kraampje.

