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Jaarvergadering.
De jaarvergadering van 3 april jl.
is maar matig bezocht. Jammer,
want het zijn juist de leden die de
Wereldwinkel in Haastrecht mogelijk maken.
Na de pauze gaf juf Lieke een inkijkje in de vorderingen van het
project: Juf Lieke naar Malawi en
de noodzaak van de financiële
support. Met het aanbieden van
een cheque van € 200,00 werd
door ons het projectjaar 2013 afgesloten.
Het project voor 2014 Wana Wa Mola, opvang voor straatkinderen in Kenia,
werd door Jorien van Lieshout toegelicht. Samen met haar zus is zij
daar een paar weken geweest en gaf ons aan de hand van foto’s een beeld
van de straatjongeren cultuur in Kenia Zij kreeg een cheque van € 25,overhandigd en gedurende het jaar zal er in de nieuwsbrief aandacht aan dit
project worden besteed. De opbrengst van de fooienpot, die in de winkel
staat, zal voor dit project zijn.
Contributie.
De contributie voor 2014 is € 7.50 (meer mag natuurlijk ook) Er worden
geen contributienota’s verstuurd, maar we vragen u beleefd de contributie
voor het jaar 2014 over te maken op onze bankrekening:
NL 27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. de Vereniging Levenskans voor Allen.
Contant in de winkel kan ook.
Ledenwerving.
Daar ons ledental langzaam aan terugloopt en de inkomsten via de contributie voor de Wereldwinkel van groot belang is, vragen wij aan onze leden om
in je eigen vriendenkring rond te kijken en een nieuw lid aan te brengen.
Voor deze inspanning willen wij u en het nieuwe lid belonen met een kleine
attentie. Bij deze nieuwsbrief vindt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u
in de Wereldwinkel afgeven. Zodra het nieuwe lid haar/zijn contributie betaald heeft, ontvangt u beiden de attentie. Alvast bedankt voor de moeite!!
Jaarmarkt.
Op zaterdag 31 mei 2014 wordt in Haastrecht weer jaarmarkt gehouden. Wij
hopen op mooi weer en een goede opkomst bij onze kraam. Net als andere
jaren kunt u weer mooie en/of nuttige dingen kopen. Met het enveloppen
trekken (3 voor € 2,50) kunt u weer leuke prijsjes winnen. Voor 50 ct kunnen
de kleintjes weer grabbelen in de grabbelton.
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Dopper.
"In Nederland alleen al worden per dag meer dan 500.000
plastic (water)flesjes weggegooid. Ze belanden op de vuilnisbelt, maar ook op straat of in de zee waar ze een plastic
soep vormen. In deze soep drijft 100 miljard kilo plastic. In de
vijf grote oceaangebieden waar dit afval zich concentreert zit
36 keer meer plastic dan plankton.
Kun je het je voorstellen?
En wist je dat er voor 1 plastic flesje water nog eens 1 liter
water en een kwart liter olie nodig zijn?
Dopper wil de groei van deze plastic soep een halt toeroepen en laat mensen zien dat ze daar zelf
iets aan kunnen doen. Door bijvoorbeeld zelf eens een stuk zwerfafval op te rapen of door uit de
Dopper te drinken. De Dopper wordt klimaatneutraal geproduceerd, zonder BPA (= een organische
verbinding). Hij kan zo de vaatwasser in (tot 65 °C) en je kunt hem ook gemakkelijk schoonmaken
met een afwasborstel."
Een deel van de opbrengst van Dopper via Stichting Dopper Foundation gaat naar waterprojecten
in ontwikkelingsland Nepal. Er worden waterputten geslagen en schone wc’s en rioleringen aangelegd dankzij jouw Dopper. De Dopper Foundation werkt hiervoor samen met Simavi en lokale partners. Simavi let bij de projecten extra op de moeders, omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie.
De Dopper is ook te koop bij onze kraam op de jaarmarkt.

Oranje koorts.
In juni start het WK voetbal. Wellicht gaat u daar
veel kijkplezier aan beleven of wilt u zich daar verre van houden. In de winkel hebben we nu wat
leuke dingen om de oranje koorts wat te verhogen, zoals: armbandjes, stressballetjes, sporttassen in de Nederlandse kleuren (zie foto) en sleutelhanger met leeuwtje. Je kunt het voor jezelf kopen, maar natuurlijk ook een fanatieke supporter
cadeau doen. Kom dus zeker even kijken.
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