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Noot van de redactie…

Als u dit blad ontvangt zit de zomervakantie er al weer op. Vol frisse moed gaan we weer aan het
werk. Zo ook in de Wereldwinkel. Na de relatief rustige zomerperiode worden er weer nieuwe
producten ingekocht en treffen we voorbereidingen voor de volgende activiteit: de Proeverij op 9
september.
Tijdens de jaarvergadering is al gemeld dat het goed loopt met de financiering van het winkelpand.
Gelukkig is door de aankoop van het pand de continuïteit van de Wereldwinkel in Haastrecht
gewaarborgd.
Rustig aan bereiden we ons al voor op de drukste periode voor de winkel: de decembermaand. Mocht
u interesse hebben in kerstpakketjes van de Wereldwinkel, neemt u dan gerust alvast contact op. Wij
kunnen pakketjes in elke prijsklasse volledig naar wens samenstellen. En tijdig inkopen zorgt ervoor
dat u zeker bent van levering op tijd!

}

Afscheid Mariëtte Verdoes
Tijdens de jaarvergadering op 9 mei 2006 heeft Mariëtte Verdoes haar bestuursfunctie neergelegd.
Mariëtte heeft als secretaris jarenlang een spilfunctie in het bestuur vervuld. Gelukkig gaat zij niet
helemaal weg, de winkeldiensten zal zij blijven doen.
Tijdens diezelfde vergadering trad er een nieuw bestuurslid aan: Mireille van der Wurff . Mireille neemt
de functie van secretaris over van Mariette.

}

Bijzondere ervaring als vrijwilligster in Kenia
Door Esther van Lieshout, dochter van Annie, vrijwilligster in de Wereldwinkel
Vanaf mijn achtste levensjaar had ik altijd al het idee naar Afrika te gaan. Na mijn studie Tropische
Landbouw en 3 jaar gewerkt te hebben bij een importeur van eerlijke handelsproducten uit Indonesië,
wilde ik dolgraag naar Afrika om erachter te komen of mijn dromen van vroeger over Afrika nog steeds
in me zaten.
Ik ging op zoek en via Internet kwam ik bij het echtpaar Ria en Matheka terecht. Zij wonen in
Mombasa (stad aan de kust) en hebben een weeshuis opgezet. Dit weeshuis, “Dickons Children
Centre”, biedt een thuis aan 24 weeskinderen. Daarnaast zijn zij samen met Mirjam (een Nederlandse
vrouw) een rehabilitatiecentrum voor straatjongens begonnen. In dit “Onesimus Boys Centre”, worden
19 jongens opgevangen. Ze hebben hier een thuis, gaan allen naar school en worden begeleid door 4
stafleden.
Gedurende 2 maanden heb ik in het weeshuis gewoond en heb ik zowel in het weeshuis als het
rehabilitatiecentrum voor de straatjongens gewerkt. Ik heb o.a. les gegeven, sport en spelactiviteiten
georganiseerd, geholpen met dagelijkse huishoudelijke klussen en ik heb het initiatief genomen
sieraden te maken met de ex-straatjongens.
In deze 2 maanden heb ik veel mogen leren. Zowel de kinderen als de ex-straatjongens hebben veel
meegemaakt, teleurstellingen en verdriet. Maar hun levenslust is bewonderswaardig. Het is
ongelofelijk hoeveel aandacht en liefde ze je geven, terwijl zij die in hun leven niet altijd hebben
gekregen.
Door de armoede en het overlijden van veel ouders door AIDS zijn veel kinderen wees geworden en
zijn veel kinderen op straat terecht gekomen. Wanneer ik door de straten van Mombasa liep zag ik
vele jongens verslaafd aan de lijm en bedelend voor een paar shilling. Ze hebben de verantwoording
van een volwassen persoon, namelijk elke dag vechten voor hun bestaan. Maar de jongens zijn
eigenlijk nog kinderen, die willen spelen met hun leeftijdsgenoten en dolgraag naar school willen.
In het weeshuis en het jongenscentrum krijgen de kinderen de liefde en aandacht die ze verdienen. Ik
kon heel goed merken dat ze ontzettend dankbaar zijn dat ze deze plek hebben mogen vinden.
Natuurlijk is het lang niet altijd gemakkelijk. Maar ze gaan graag naar school en werken er hard voor.
De kinderen hebben weer een toekomst en kunnen vechten voor hun dromen in plaats van voor hun
eten.
Ik ben erg dankbaar voor deze bijzondere 2 maanden en zal zeker terug keren naar Mombasa om
daar meer voor de projecten te kunnen betekenen.
Wilt u meer lezen over deze projecten kunt u op www.helpachildinkenya.org kijken.

Uit het dagboek van Ester:
Woensdag 19 april:
……..Vervolgens verder met een les geografie. Opnieuw het continent Afrika herhaald. De jongens
hadden wat zelfstudie
gedaan, want ze wisten echt al veel beter dan de vorige keer welke landen er in Afrika liggen en waar.
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In de middag samen met Muli, Franco en Hamisi naar een plek waar we de kapotte voetbal, die we
voor de middag nodig hadden, konden repareren. Maar dit kostte wat meer tijd dan gepland.
Als ik had geweten dat het zo’n lange
wandeling was hadden we de matatu (een
minibusje) kunnen nemen. Maar goed, het
was een boeiende wandeling door de
achterbuurten. Het duurde ook nog even
voor de bal gerepareerd was maar na 3
uur kwamen we weer terug met een
superbal. Iedereen stond op ons te
wachten, dus we gingen direct door naar het voetbalveld. Ik probeerde even mee te doen met voetbal,
maar na een kwartiertje te rennen zonder de bal aangeraakt te hebben, gaf ik het op. Deze jongens
zijn ver boven mijn niveau, qua voetbal.
In de avond geluisterd naar het levensverhaal van Denis, een 14-jarige jongen. Het is niet te geloven
wat deze jongen mee heeft moeten maken. De jongens komen in eerste instantie vrolijk, vriendelijk en
vol energie en levenslust over, maar deze avond besefte ik hoeveel verdriet en pijn hierachter schuil
gaat.

Chocolate, chocolat, cioccolata, sjokolade,
chokolade, schokolade, choklad, chocolata,
chocola: gelukkig heten eerste
levensbehoeften in veel landen ongeveer
hetzelfde!

Katoen, het witte goud
De vruchtbare, groene Valle de Cañete, 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima, is een van
de meest verontreinigde landbouwgebieden in Peru. Toch koos Solidaridad juist deze streek om er de
biologische katoencoöperatie Oro Blanco op te zetten.
De Peruaanse katoenboeren van Oro Blanco hebben hun bedrijf “het witte goud” genoemd. Door de
omschakeling naar biologische teelt en de verkoop onder eerlijke handelsvoorwaarden aan o.a.
Kuyichi en Imps & Elfs verwachten de boeren hun situatie te kunnen verbeteren. Dit project wordt
gesteund door Solidaridad.

Katoenplukker op de velden van Oro Blanco, Peru. Foto: Caspar Haspels/Jos Kuijer.

http://www.solidaridad.nl/Soja.htmlVroeg dag
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Het is vroeg opstaan
voor de katoenplukkers.
De vrouwen koken ’s
morgens ook nog eerst:
zij staan om drie uur
naast hun bed. Van zes
uur ’s morgens tot drie
uur ’s middags wordt er
geplukt,
onderbroken
door een lunchpauze.
Tot vijf uur worden de
takjes
en
andere
ongerechtigheden
uit
het geplukte katoen
gehaald. Daarna wordt
er
gewogen
en
uitbetaald.
Tegen
worden
deuit het boekje (of k
Kijkdoos:zessen
Haal dit blad
voorzichtig
plukkers
naar
hun
achtergrond van de kijkdoos, rechts staan de figuurtjes.
onderkomens
en in je kijkdoos plakken.
Veel knutselplezier!
teruggebracht.

Het
gemiddelde
dagloon
voor
een
katoenplukker in Oro
Blanco is €4,88 voor de
eerste pluk, de tweede
pluk levert €4,48 en de
derde €5,36 en de
vierde €5,53. Daarvoor
werkt men dan twaalf
uur per dag.
De dagloners werken 3
maanden in de katoen
en moeten van het geld
dat ze overhouden de
rest van het jaar zien
rond te komen.

Verbeteringen
Oro Blanco draagt de
verantwoordelijkheid
voor de oogst; ze huurt
de plukkers in, betaalt
hen een fatsoenlijk loon en zorgt voor sociale verzekering. Kinderarbeid is uitgesloten. Voor de
oprichting van Oro Blanco sliepen de plukkers in grote open betonnen schuren. Inmiddels is er een
“herberg”waar men slaapt op matrassen. Elk gezin heeft een eigen kamer, er zijn extra toiletten
gemaakt, douches en wasbekkens en schoon drinkwater. Ook is er een telefoon voor noodgevallen.
Voor de kleintjes is er een crèche en de grotere kinderen krijgen les.

De Bijenkorf
De Bijenkorf presenteert binnenkort een lijn T-shirts van het fair trade-merk Kuyichi. De katoen voor
deze kleding wordt geleverd door de coöperatie Oro Blanco uit Peru. De bedoeling is dat de
aangesloten boeren uiteindelijk voor een derde deel eigenaar van Oro Blanco worden. Zo krijgen ze

}

een aandeel in de winst van de fair trade-kledingmerken van Solidaridad zoals Kuyichi. Het is dan ook
direct in hun belang dat de kleding van Kuyichi het goed doet in Nederland.

Meer informatie op :
www.ontmoetdemakers.nl
www.solidaridad.nl
www.sincero.nl

tand van zaken financiering winkelpand
Vorig jaar, net voor de zomervakantie werd met een bliksemactie het besluit genomen om
het winkelpand te kopen. De reactie van de leden was overweldigend en overtrof de stoutste
verwachtingen van het bestuur. Uiteindelijk is door middel van leningen (al dan niet rentedragend)
een bedrag bij elkaar gebracht van € 35.500 Samen met een hypotheek van € 40.000 en wat eigen
middelen was de financiering rond.
Een van onze leden heeft € 20.000 ter beschikking gesteld. Hiervoor is een leningovereenkomst
opgesteld. Voor de overige € 15.500 zijn certificaten van € 100 uitgegeven, die vanaf 2007 zullen
worden uitgeloot.
Naast deze leningen is er ook nog een totaal bedrag van € 7.400 als schenkingen binnengekomen.
Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om eerder te beginnen met aflossen.
Op de lening van € 20.000 werd eind december 2005 een bedrag van € 7.500 afgelost, en er werden
vijf certificaten uitgeloot en onder dankzegging terugbetaald aan de leden.
Inmiddels heeft één lid besloten 5 certificaten om te zetten in een gift. Hierdoor wordt het geleende
bedrag weer € 500 lager.
Kortom het was door de aankoop van het winkelpand financieel gezien een heel heftig jaar maar
dankzij de brede steun van onze leden zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
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Pattaya, brief Pasen 2006
Op 2 maart hielden we een bijeenkomst omdat de eerst paal de grond inging voor onze nieuwe
slaapzalen en klaslokalen voor de Gesproken School. Het hoofd van de redemptoristen en de
burgemeester van Pattaya waren aanwezig en natuurlijk sponsors, het personeel en de studenten.
Een bijzondere Thaise ceremonie werd opgevoerd namelijk het in de grond slaan van 9 kleine, houten
stokjes en het leggen van symbolische stenen. Nu zijn de bouwvakkers hard aan het werk om de
funderingen te leggen en hopen we dat het gebouw klaar is voor het einde van het jaar.
Op 10 maart was onze diploma uitreiking van 11 leerlingen van onze Doven School. Zuster Suphatra
en de leraren hadden een prachtig feest georganiseerd met alle ouders, vrienden en vrijwilligers. De
jonge leerlingen hadden goed geoefend en liepen een voor een het podium op om hun diploma in
ontvangst te nemen. Daarna voerden ze een paar dansen op. Dit was extra bijzonder wanneer je je
realiseert dat wij de muziek wel konden horen, maar zij niet.
Op 3 april werd een speciaal feest gegeven voor de kinderen van het Straatkinderen tehuis. Het feest
was ter ere van het einde van het schooljaar en om de leerlingen te feliciteren dat ze allemaal
overgingen naar de volgende klas. Bisschop Lawrence Thienchai deelde oorkondes uit aan de
kinderen. Gezien hun trieste achtergrond is een heel jaar op school een hele prestatie voor hen.
Verschillende kinderen kregen een speciale vermelding vanwege hun hoge cijfers.
April is altijd een hete maand in Thailand. Het WaterFestival (Het Thaise Nieuwjaar) halverwege deze
maand is een goede manier om af te koelen. Dit jaar hadden onze vrijwilligers een nieuw idee om niet
alleen de hitte te verslaan maar ook om het genot en de voordelen van zwemmen te introduceren bij
onze gehandicapten.

Er ligt een zwembad dicht bij onze school. Bijna niemand van onze gehandicapte studenten heeft ooit
kunnen zwemmen door hun handicap. Dus vandaar het geweldige idee van onze vrijwilligers om
zwemlessen te organiseren voor deze groep. Ze vonden een Thaise zwemleraar die ze hierbij wilde
helpen. Het begon allemaal met 2 studenten en is inmiddels uitgegroeid naar dagelijkse lessen met 25
tot 30 jonge mannen en vrouwen die samen leren zwemmen.
Zoals je begrijpt waren veel van hen in eerste instantie een beetje bang van het water. Om ze wat
zelfvertrouwen te geven kregen ze eerst zwemvesten om en een vrijwilliger aan elke kant terwijl ze
zich in het water lieten zakken. Na een poosje voelden ze zich op hun gemak en deden vaak al na 1
les hun zwemvest uit. En na een paar lessen vroegen ze de vrijwilligers niet meer om hulp maar
daagden ze uit voor een wedstrijdje !
Een 18-jarige verlamde student was een van de eerste in ons zwemlesprogramma. Hij beschrijft de
ervaringen als volgt : “ Ik heb veel gezwommen in de rivier bij ons huis, voor mijn ongeluk. Ik was er
niet erg goed in en zwom een beetje op zijn hondjes. Maar daar kwam na mijn ongeluk een einde aan.
Ik keek naar mijn lichaam en ik wist dat ik nooit meer zou zwemmen. Totdat de vrijwilligers me
overhaalden het in ieder geval te proberen. Het zwemvest heeft me geholpen te ontdekken dat ik kon
drijven en mezelf voortbewegen met behulp van mijn armen. Maar het zwemvest ging al gauw in de
weg zitten en tijdens mijn derde les zwom ik helemaal zelf. En ik kan nu zelfs beter zwemmen dan
voor mijn ongeluk.
Wij wensen jullie Vrolijk Pasen. We zijn jullie erg dankbaar voor jullie bijdragen. Zonder jullie hulp
zouden we de kinderen niet op deze manier kunnen bijstaan.
God zegene jullie !
Met vriendelijke groeten,
Father Larry Pattaya Weeshuis

}

Bets Slootjes,
het verhaal van een vrijwilligster van het
eerste uur
Mij is gevraagd om eens een stukje te
schrijven voor ons verenigingsblad. Ik ben
vrijwilligster vanaf 1985. Door Letta Stolwijk
werd ik gevraagd om haar plaats in te
nemen . Zij had andere bezigheden en
interesses maar wilde niet zomaar weggaan. Ik heb toen “ja” gezegd en ben in de Veerstraat mijn
winkeldiensten gaan draaien. De Wereldwinkel bestond toen 5 jaar.
Er was nog niet zo veel bekend wat voor vereniging we waren en wat de Wereldwinkels ten doel
hadden. De mensen die erbij hoorden waren heel gedreven en hadden echt een keuze gemaakt om
mensen met een achterstand te helpen op een praktische manier.Dit sprak mij erg aan. Zo ben ik er
ingerold en ben ik ook regionale en landelijke vergaderingen gaan bijwonen.
Daar hoorde ik hoe de organisatie werkt en leerde daar veel van. Zo kon ik ook meer informatie aan
de klanten in de winkel doorgeven.
Tegenwoordig is er meestal productinformatie op de verpakkingen en er zijn tijdschriften om je te
verdiepen in coöperaties waar levensmiddelen en kunstnijverheid worden geproduceerd.
In de beginperiode ware koffie, thee, suiker en cadeautjes van jute, leer, sieraden van verschillende
metalen, koper en aardewerk te koop. Van lieverlee kwamen daar ook textiel gerecycled glas, papier
maché, hergebruikt blik etc etc bij. Teveel om op te noemen.
Doordat er verschillende importeurs zijn waar wij kunnen inkopen, is het soms moeilijk een keuze te
maken wat we zullen inkopen voor onze winkel.
We hebben inkoopsters met verschillende smaken, zodat er een gevarieerd assortiment ontstaat.
Met ± 30 vrijwilliger wordt de Wereldwinkel draaiende gehouden.
Ik vind het fijn om met zo’n team aan de verbetering van de positie van talloze arme mensen te
bouwen en ze zo een betere toekomst te bieden. Door hun werk behouden zij hun gevoel van
eigenwaarde en spelen ze een belangrijke rol in hun eigen leefomgeving.
De stap die je zet is niet het belangrijkste, maar het spoor dat je achterlaat.
Graag tot ziens in de winkel,
Bets Slootje-Rietveld
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Koffie champ smoothie
Ingrediënten






120 ml koffie (afgekoeld in de ijskast)
120 ml thee (afgekoeld in de ijskast)
120 ml volle melk (afgekoeld in de ijskast)
10 ijsblokjes
4 koffielepels suiker

Bereiding
Doe de koffie, thee, melk, ijsblokjes en suiker in de mixer of blender, en mix tot een heerlijke "koffiechamp" smoothie
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