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Sponsor wandel/fietstocht.
Dit jaar hebben we van de Rabobank een bedrag van € 60,00 mogen ontvangen
voor de deelnemers die voor de Wereldwinkel hebben gefietst of gewandeld.
Op deze zaterdag 13 september was het een drukte van belang; het was mooi
weer en naast deze tocht was er ook monumentendag. Tijdens de tocht was er
gelegenheid om monumenten te bezoeken. Dit was in de routebeschrijving opgenomen.
In het Loetbos was een streekmarkt met bijzondere producten en op de route
stonden bij de boerderijen veel verkoopstandjes; fietsen met zijtassen was deze
dag erg praktisch.
Voor volgend jaar zeker een aanrader.
Proeverij.
Ook dit jaar waren we met de Wereldwinkel weer present op de proeverij. Met
heerlijke gerechten waarin ingrediënten uit onze winkel verwerkt waren. o.a. :
Gazpachosoep van paprika’s , maaltijdsalade met runderreepjes, Quinoa salade
met courgette en olijven , bananencake en kokosballetjes met chocolade. We
kregen leuke complimenten over deze lekkernijen..
Vanuit onze kraam verkochten wij de munten en glazen. Hiermee verdient de
Wereldwinkel de prijs van de kraam terug. De band speelde mooie Franse chansons dat verhoogde de goede sfeer van deze activiteit.
We kunnen terug kijken op een geslaagde avond.
Barnabas-verkoop.
De verkoop bij de Barnabas kerk heeft € 85,00 opgebracht.
Contributie.
De leden die de contributie over 2014 nog niet betaald hebben, krijgen bij deze nieuwsbrief een
schriftelijke herinnering. Wij vragen u om deze contributie per omgaande te betalen.
Project 2015.
Dit jaar hebben we het project Wana Wa Mola in
Kenia ondersteund. Voor 2015 zijn we op zoek naar
een nieuw project. Het criterium voor dit project
moet zijn, dat het een plaatselijk karakter heeft
waardoor het herkenbaar is voor alle leden.
Heeft u een suggestie, laat het ons weten.
Fairtrade Week.
In de week van 27 oktober t/m 2 november, is het
Fairtrade Week. In heel Nederland wordt aandacht
besteed aan fairtrade.
Ook in onze winkel willen we hier aandacht aan
besteden.
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Wist u dit…..
Uw lidmaatschap van onze vereniging is onder bepaalde voorwaarde bij uw inkomstenbelasting
aftrekbaar als gift. Als het totale bedrag van uw giften meer is dan het drempelbedrag mag u deze
giften in mindering brengen op uw inkomen. (de giften aftrek is wel aan een maximum gebonden)
De mogelijkheid bestaat om het volledige bedrag als gift te mogen aftrekken. Voorheen moest je
daarvoor naar een notaris maar nu mag dit onderhands worden geregeld.
Voorwaarde voor volledige aftrek:
* u de gift hebt laten vastleggen
* u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de vereniging die in een
schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
* deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
* u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of
vereniging
* de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
* de vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Iets voor u?
Onze penningmeester kan voor een overeenkomst zorgdragen.
Vragen : 06-12139460 of 0182-502430
Project 2014.
School
Op het moment wonen 20 jongens in Wana Wa Mola, 11 jongens zitten op de lagere school en
doen het goed, 2 jongens doen volgende maand hun Nationaal Examen en het plan is dat ze in januari 2015 naar de middelbare school gaan. Vijf jongens volgen een goede technische vakopleiding die 2 jaar duurt. Wanneer zij deze hebben afgerond verwachten we dat zij zullen uitstromen
naar een eigen plek (met ambulante begeleiding). Een jongen zit in de brugklas. Drie jongens zullen in het nieuwe jaar ook naar school gaan. Ze krijgen nu thuis les.
Tevens willen Daniel en Mirjam bedanken voor de kralen die via de Wereldwinkel aan het project
geschonken zijn. De oprichters komen binnen kort naar Nederland en zullen de kralen, die in onze
winkel zijn ingezameld, meenemen naar Mombasa.
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