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Project.
Voor 2012 hebben we een nieuw project geadopteerd: World Servants Haastrecht. In de zomervakantie van dit jaar gaan 14 jongeren van de Gereformeerde
en Hervormde Kerk uit Haastrecht drie
weken helpen in Ghana of Ethiopië.
Daar wordt meegebouwd aan schoollokalen en toiletgebouwen. Om dit allemaal te bekostigen is veel geld nodig
€ 34.000,-. De jongeren zullen zelf via
allerlei persoonlijke acties hun reis- en
verblijfskosten moeten verdienen. Dat
is ongeveer de helft van het bedrag;
de andere helft is voor bouwmaterialen en lesmiddelen.
Wilt u persoonlijk een bijdrage aan dit
project leveren dan kunt u een bedrag
overmaken op Rabobank
11.14.32.413 t.n.v. World Servants
Haastrecht.
Uitloting van certificaten.
Er zijn dit jaar weer vijf certificaten uitgeloot. De betrokkenen hebben inmiddels
bericht gehad.
Contributie 2012.
De contributie voor 2012 is € 7,50. Heeft u de contributie voor 2012 nog niet
overgemaakt op onze bankrekening 1185.46.082 t.n.v. vereniging Levenskans
voor Allen dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Alvast bedankt.

Jaarvergadering.
De jaarvergadering van onze vereniging
zal plaats vinden op dinsdag 15 mei 2012
in het zaaltje van de Gereformeerde Kerk
aan de Hoogstraat.
In de volgende nieuwsbrief wordt u verder
geïnformeerd.
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Stage.
In de wereldwinkel wordt regelmatig door leerlingen uit het middelbaar onderwijs een maatschappelijke stage gelopen. Hieronder het verslag van Agnes:
Hallo ik ben Agnes Hol en zit op de Willem de Zwijger in Schoonhoven. En ik heb 2 tot 3 maanden
in de wereldwinkel mijn maatschappelijke stage gelopen en ik vond het heel erg leuk en gezellig. Ik
heb gekozen voor deze stage, omdat het goed is dat de mensen in ontwikkelingslanden een goed
salaris krijgen. Ik stond bijna elke zaterdag middag in de winkel. Achter de kassa, vakken aanvullen, artikelen prijzen, mensen helpen en nog veel meer van zulk soort dingen. Ik heb daar erg veel
van geleerd en ik hoop nog vaak in de winkel te komen.
Cadeaubonnen.
Wist u dat wij ook cadeaubonnen uitgeven? Ze zijn al verkrijgbaar vanaf € 5,- (alleen inwisselbaar
in onze winkel). De cadeaubonnen worden leuk verpakt met o.a. informatie van de winkel, de vereniging en het project dat we steunen.
Wij accepteren naast onze eigen bonnen ook de cadeaubonnen van de OVH, de VVV en de landelijke vereniging van Wereldwinkels.

Wij willen u op de hoogte houden van de stand van zaken rond de verzendingen. In de afgelopen twee
maanden zijn er 20 mensen bijgekomen die hun nieuwsbrief liever digitaal willen ontvangen.
Wie volgt? Er zijn nu nog 177 leden die de nieuwsbrief per post ontvangen. Meldt u aan op:
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl voor de digitale ontvangst.

Chocoladepaasmuffins
Voor 8 eenpersoonscakejes - bereidingstijd: 20 minuten - baktijd 10-15 minuten
25 g zachte boter
Verwarm de oven voor op 200°C en vet de muffinvorm in met een
extra boter voor invetten vorm
beetje boter. Smelt de chocolade au bain-marie
200 g Chocolade Puur *
(in een metalen kom die je boven een pan met kokend water hangt).
100 g bruine basterdsuiker
Roer regelmatig tot de chocoladestukjes zijn gesmolten.
3 grote eieren
Klop in een andere schaal 25 g boter met de basterdsuiker
25 g amandelmeel(of bloem)
om en voeg één voor één de eieren toe.
mespuntje zout
Meng de gesmolten chocolade erdoor en daarna
8 paaseitjes in pure chocolade*
het amandelmeel en een mespuntje zout. Verdeel het beslag over
de muffinvorm en bak de cakejes in 10-15 minuten gaar. Neem ze uit de oven er druk er een paaseitje in.
Serveer de muffins wanneer ze nog lekker warm zijn.
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