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Wereldwinkel Haastrecht
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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van 10.00 uur tot 16.00 uur.
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Inhoud:


Jaarmarkt



Krimpenerwaard in beweging



Proeverij



Nieuwe producten 1



Nieuwe producten 2



Bestuur

Wereldwinkelnieuws nr. 21

augustus 2015

Jaarmarkt.
Het raden van het aantal plastic flesjes (115)
bij onze kraam op de jaarmarkt is 3 mensen
met succes gelukt. Zij, Naomi Verstoep, Rick
Verwoerd en Corrie v. Rijen, kregen hun prijs,
een Dopper (plastic drinkfles van recycled plastic), in de Wereldwinkel uitgereikt.
Proficiat.

advertentie

Krimpenerwaard in Beweging.
Op zaterdag 12 september 2015 is de vierde editie van deze sponsortocht. U kunt kiezen uit verschillende fietsroutes.
Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar
wordt ook dit jaar de kabouterroute in het Loetbos georganiseerd. Voor de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar is er een avontuurlijke survivaltocht door het Loetbos. Kinderen kunnen zelf
of met hun ouders aan deze tocht meedoen.
Door mee te doen sponsort u de Wereldwinkel;
de RABO bank stort per deelnemer € 3,50 op
onze rekening.
U hoeft dus zelf geen sponsors te zoeken; u
geeft bij inschrijving op voor welke vereniging u
gaat meedoen.
Proeverij
Op zaterdag 12 september 2015 staan we weer
op de Proeverij. Het is een gezellig samenzijn
voor iedereen met een hapje en een drankje.
Ook de fietsers van Krimpenerwaard in beweging zijn van harte welkom

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Nieuwe producten 1.
Ons assortiment is uitgebreid met:
* ananas in kleine verpakking (blik)
* kokosmelk in kleine verpakking
* honing in een knijpfles.
* zwarte thee met kaneel.
Deze producten zijn van Fair Trade.
Nieuwe producten 2.
Naast bovenstaande nieuwe producten gaan we
ons assortiment uitbreiden met producten van
Cero Azul.
Bij deze onderneming is het uitgangspunt niet alleen fair trade, maar gaat men nog een stap verder De producten worden namelijk zoveel mogelijk
in het land van herkomst verwerkt en gebruiksklaar verpakt. Dit levert bij de bron meer werk op
voor de plaatselijke bevolking.
Naast de Divine chocolade die wij al in ons assortiment hebben zal er o.a. ook koffie, thee, verschillende pasta soorten van deze leverancier verkrijgbaar zijn.
Wilt u de koffie eens proberen? Kom gerust langs, er zijn proefverpakkingen beschikbaar.
Bestuur Levenskans voor Allen.
Na de jaarvergadering is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Fred Wegman
voorzitter
Lida Verdoold
secretaris
Lia Maijenburg
penningmeester
Joke Brenkman
lid
Emmi Vermeulen
lid
Neventaken zijn o.a.: onderhoud website, nieuwsbrief redactie (Fred), winkelrooster maken, voorraad bijhouden (Lida), kassa controleren, cadeaubonnenadministratie (Lia), contact met commissies, verspreiden nieuwsbrief (Joke), contact met OVH, contact met VVE, onderhoud winkel
(Emmi).

Onze plaatselijke sponsors

