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Juf Lieke naar Malawi
De stichting Juf Lieke naar Malawi stelt zich
ten doel de lagere school in het dorpje Cape
Maclear, aan de zuidkant van het grote meer
van Malawi, te ondersteunen met materialen om
de leeromstandigheden voor de 2400 kinderen
te verbeteren. Vorig jaar zijn er 82 tafels en 324
bankjes gemaakt zodat de meeste leerlingen
kunnen zitten tijdens de les. Onze projectmanager, mr. Kingston Nkhoma, is regelmatig op
school te vinden om te zien of er reparaties nodig zijn. Hij mag hiervoor beschikken over een budget van de stichting.
De school beschikt nauwelijks over schrijfmateriaal, wat het voor de leerlingen lastig maakt om de
aangeleerde lesstof te verwerken. Aan het begin van dit schooljaar hebben we de school voorzien
van schriften, pennen, potloden, schoolbordkrijt en
schoolbordlinealen. Dit willen we de komende vijf jaar
blijven doen. Het is hard nodig dat de leerlingen schrijfmateriaal krijgen, want van de overheid krijgen ze
slechts één schrift en één pen per jaar!
Om ook de hele arme kinderen, wiens ouders geen
schooluniform kunnen betalen, de kans op onderwijs te
geven hebben we een klein uniformenfonds opgezet.
Onze projectmanager heeft samen met het schoolhoofd
zo’n 70 kinderen gevonden, die een uniform hebben gekregen. De stof voor de uniformen moest in Mangochi
worden gekocht, een halve dagreis van het dorp. De
plaatselijke kleermaker van Cape Maclear heeft de uniformen gemaakt. De leerlingen kunnen bij
hem terecht als hun uniform kapot is. Op deze manier verschaffen we hem een klein basisinkomen
en zorgen we voor duurzaam gebruik van de kleding.
Wilt u kennismaken met onze projectmanager? Kijkt u dan eens naar het filmpje op de website van
de stichting, waar u ook alles kunt lezen over wat we
al bereikt hebben en wat we verder nog willen doen.
Eind december gaat Juf Lieke voor enkele weken
naar het dorp en zullen we proberen een eerste stap
te zetten voor ons volgende project: water bij de
school! Een school die 2400 leerlingen huisvest en
niet beschikt over goed water (dus geen schone
w.c.’s en geen handwasfaciliteiten) heeft hier volgens ons dringend behoefte aan.
Vindt u het leuk om meer informatie te krijgen,
wordt dan vriend van de stichting. Dat kan ook via
onze website www.jufliekenaarmalawi.nl

We zijn ongelofelijk blij dat de Wereldwinkel Haastrecht dit jaar ons project heeft
uitgekozen! Alle kleine beetjes helpen!
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Kerstpakketten 2013
Onze kerstpakketten worden gevuld met ambachtelijke, kleurrijke cadeaus en lekkernijen.
Elk artikel, food en non-food, uit het assortiment is op lokale en traditionele wijze vervaardigd. Bij de Wereldwinkel Haastrecht zijn de pakketten op maat samen te stellen in verschillende prijsklassen en aantallen. U maakt daarbij niet alleen relaties, werknemers en familie blij,
maar u draagt ook bij aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de makers in de ontwikkelingslanden, zodat hun toekomstperspectief beter wordt. Loop gerust even binnen en informeer
geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Neem voor informatie contact op met Greet v. Zuijlen, telefoon
0182501025.
Kerstmarkten.
In Haastrecht is de kerstmarkt op donderdag 12 december
Op zaterdag 14 december zal er een kerstmarkt in Vlist zijn.
Kerstbraderieën UNICEF:
Winkelcentrum Bloemendaal Gouda: 30 november, 7 en 14 december van 09.30-17.00 uur.
Winkelcentrum Goverwelle Gouda: 23 november, 7 en 14 december van 09.30-17.00 uur.

Verkoop Barnabaskerk
Aan het einde van het jaar wordt de Wereldwinkel in verschillende kerken in de gelegenheid gesteld om na de
dienst producten te verkopen.
Op 27 oktober waren we voor het eerst aanwezig in de
Barnabaskerk.
De opbrengst bedroeg +/- € 125.
Op 24 november stelde de Gabrielkerk haar deuren open.
We verkochten voornamelijk december cadeautjes en
kerstkaarten voor een totaal bedrag van +/-€ 350.
Op 1 december zijn we aanwezig in de Gereformeerde kerk
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