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Jaarvergadering.
De jaarvergadering van onze vereniging is gepland op dinsdag 15 mei 2012 in
het zaaltje van de Gereformeerde Kerk aan de Hoogstraat.
Aanvang 20.00 uur.
Het jaarverslag en het financiële verslag kunt u op de vergadering bekijken; er
zullen voldoende exemplaren beschikbaar zijn. De agenda (uitnodiging) wordt
met de nieuwsbrief meegezonden.
Na de pauze zullen de mensen van World Servants Haastrecht hun project
komen toelichten. Dit project zullen we het komende jaar gaan ondersteunen.
Punten uit het jaarverslag:
Project: In 2011 steunden wij
het project Rotary Doctors
Bestuur: Truus Kalkman trad af,
Lida Verdoold en Fred Wegman werden nieuw bestuurslid.
Publiciteit: de website
www.wereldwinkelhaastrecht.nl
werd in gebruik genomen.
Medewerkers: er kwamen 2
nieuwe medewerkers bij.
Activiteiten: jaarmarkt Haastrecht en Stolwijk, Proeverij,
Chocoladefestival en kerstmarkt in Vlist en Haastrecht.

Een nieuw gordijn.
Wij (Marianne, Greet en ik) zagen tijdens ons bezoek aan Culemborg een batikgordijn hangen.
Heel mooi. Maar ja, aan zo`n gordijn zit een prijskaartje, te duur.
In mijn enthousiasme zei ik: oh, dat wil ik wel maken hoor, zo moeilijk is dat niet,
ik vind het wel leuk om het te maken. Ik heb nog wel een lapje liggen, meegenomen uit Indonesië.
Thuis zocht ik mijn lapjes op en ging er gelijk mee naar de winkel, zodat Greet
en Marianne mee konden uitzoeken welke lap het beste zou staan. De lap is
van een bepaalde afmeting, en was te kort voor in de opening waar hij moest
komen, waarop Marianne met een lapje dat gebruikt wordt voor de etalage, aan
kwam zetten. Het paste er precies bij. En de achterkant werd een donker stofje.
Daarna, na wat passen en meten, hup achter de naaimachine. Voor de finishing
touch heb ik nog wat pailletten er 1 voor 1 opgenaaid.
Stans Duits
(Lees het hele verhaal van Stans op de website www.wereldwinkelhaastrecht.nl
bij winkel/info)
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Contributie 2012.
De afgelopen maand ontvingen wij enkele dubbele betalingen. Sommigen van u zagen de opmerking in de vorige nieuwsbrief als een betalingsherinnering. Maar de opmerking is bedoeld voor die
leden die nog niet hebben betaald. Op dit moment zijn er nog 128 leden die de contributie 2012
nog niet hebben betaald. Behoort u tot deze groep, dan verzoeken wij u de contributie van € 7,50
over te maken op rekening nummer 1185.46.082. Contant in de winkel kan natuurlijk ook.
Wij willen u op de hoogte houden van de stand van zaken rond de verzendingen. In de afgelopen 6 weken zijn er 5 mensen bijgekomen die hun nieuwsbrief liever digitaal willen ontvangen. Wie volgt? Er zijn nu nog 170 leden die
de nieuwsbrief per post ontvangen. Vergeet het niet; meldt u aan op:
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl voor de digitale ontvangst.
Afghaanse rozijnen in de wereldwinkel.
Van de Afghaanse regering mag er geen drank worden gemaakt
van druiven; dus drogen en exporteren van rozijnen is de enige keuze voor telers.
Afzetgebieden (behalve Engeland) zijn moeilijk te vinden, omdat de
grootste concurrenten al voor zijn geweest en er bijna niet meer tegen de prijs is op te boksen.
De Fairtrade fruitimporteur Fullwell Mill werkt samen met telers in de
provincie Parwan; het bedrijf heeft als toekomstvisie de leidende
Fair Trade rozijnenleverancier te worden.
De toekomst voor de Afghaanse druiventeelt ziet er rooskleurig uit.
De druivenproductie draagt meer dan $ 20 miljoen bij aan de lokale
economie. Afghanistan is een ideale plaats om te telen.
De Jaarmarkt.
OVH organiseert op 2 juni weer de jaarlijkse jaarmarkt op het Havenplein in Haastrecht. De wereldwinkel is ook dan weer aanwezig
met leuke artikelen, voor ieder wat wils. Dit jaar enveloppen trekken
en als u een nummer in de envelop aantreft, heeft u prijs. Voor de
kinderen een grabbelton, 1 x grabbelen en altijd prijs. Ook schenken
we koffie uit de winkel met een zelf gebakken plakje cake en of een
glas sap voor de dorstige onder ons. Om aan de activiteiten deel te nemen, steunt u het doel van
de Wereldwinkel. Wij hopen u te mogen begroeten op 2 juni bij de onze kraam op de jaarmarkt.
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