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Terugblik 2013
Het was alom in het nieuws: Nederland houdt de hand op de
knip. Het midden en kleinbedrijf heeft het moeilijk. Helaas heeft
de Wereldwinkel hier ook mee te maken. De omzet kunstnijverheid stond onder druk. Ook de verkoop van levensmiddelen is
ten opzichte van 2012 gedaald. In de decembermaand is er
door de vrijwilligers veel werk verricht. Naast de kerstmarkten
en de verkopen in de kerken werden er 142 kerstpakketten samengesteld.
Het voortbestaan van de Wereldwinkel is mogelijk door de vrijwilligers, de leden en de ondernemers die op onze website en
nieuwsbrief adverteren. Alleen samen kunnen we van 2014
weer een wereldjaar maken.

Contributie 2014
De contributie voor 2014 is ongewijzigd vastgesteld op
€ 7.50 (meer mag natuurlijk ook)
Er worden geen contributienota’s verstuurd, maar we
vragen u beleefd de contributie voor 2014 over te maken
op onze bankrekening NL 27 RABO 0118 5460 82 tnv
de Vereniging Levenskans voor Allen. Contant in de
winkel kan ook .
Wist u dat onze vereniging een door de Belastingdienst
erkend ANBI is? Dit houdt in dat uw contributie/gift binnen de fiscale regels voor aftrek in aanmerking komt.

Opruiming
Om plaats te maken voor de nieuwe producten wordt er
opgeruimd.
Kom eens langs en kijk of er in de opruimingshoek misschien iets voor u bij is.

Vrijwilligers.
De Wereldwinkel is op zoek naar mensen die zich actief
willen inzetten voor onze vereniging. Te denken valt aan:
* verkoop van onze producten in de winkel,
* helpen bij het plannen/organiseren van activiteiten,
* een bestuursfunctie,
* rondbrengen van de nieuwsbrief,
* e.d.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Joke Brenkman, telefoon: 0182 - 509145
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Project 2014: Wana Wa Mola in Kenia
Jorien en Esther van Lieshout, de dochters van een van onze vrijwilligsters, zijn begin januari 2014
2 weken naar Kenia gegaan om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.
Wana Wa Mola is een project voor kinderen van de straat, kinderen die de hoop op een beter leven
hadden verloren en moesten overleven op een vuilnisbelt of drugs gebruikten om hun honger en
pijn te onderdrukken.
Wana Wa Mola biedt momenteel 19 jongens een thuis. Een plek waar ze voedsel, onderwijs, training en begeleiding krijgen. Wana Wa Mola werkt veel met muziek, kunst, drama en acrobatiek. Op
deze manier zorgen ze voor een dynamisch programma wat de jongens nodig hebben omdat ze
van een leven op straat komen. Ook zorgt dit voor zelfvertrouwen en leren de jongens samenwerken.
Een verslag van hun reis komt in de volgende nieuwsbrief.

Snuiven van lijm als drug

Straatjongens die op vuilnisbelt leven

Daniel maakt muziek tussen straatkinderen

Hoe komen Ester en Jorien bij dit project terecht?
Zeven jaar geleden ben ik, Esther, voor 10 weken in Mombasa geweest en heb daar ook vrijwilligerswerk voor straatkinderen gedaan. Dit project was opgezet door Mirjam, zij heeft zich al die jaren ingezet voor de kinderen van de straat en heeft nu samen met haar man Daniel (Ugandees) de
leiding over Wana Wa Mola. Het contact met Mirjam is altijd gebleven en ik zit nu in de net opgerichte Stichting voor het project. Ik weet dat zij zich met hart en ziel inzetten voor deze kinderen. Ik
vind het fantastisch dat ik samen met Jorien daar naartoe ben gaan en ook daadwerkelijk onze
hulp hebben kunnen aanbieden.
Wij willen graag in de volgende nieuwsbrief en tijdens de jaarvergadering op donderdag 3 april as.
meer vertellen over onze ervaringen, achtergronden en de besteding van de giften.
Wij vinden het fijn dat de Wereldwinkel in 2014 ons project gaat ondersteunen.
In de Wereldwinkel staat momenteel al een giftenpot voor dit doel op de toonbank.

Onze plaatselijke sponsors

