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Jubileum 35 jaar.
In het kader van ons jubileum hebben
wij Martin Boon uitgenodigd om wat
te vertellen over de Fair Trade organisatie. Op dinsdag 27 oktober zal hij
aan de hand van beeldmateriaal ons
meenemen in de wereld van de eerlijke handel. Zet deze avond in uw
agenda. Na afloop kunnen we onder
het genot van een hapje en een drankje nog wat napraten.

Project.
In 2015 heeft de Wereldwinkel World Servants gesteund met een donatie voor hun werk
in het ontwikkelingsland Malawi. (zie verderop voor een verslag van dit project).
De Wereldwinkel wil in 2016 weer een project steunen. Wij vragen onze leden of zij een
persoon of groep kennen uit onze regio die wij zouden kunnen helpen.

Inkoop.
De kunstnijverheid voor de winkel wordt ingekocht bij een groothandel in Culemborg.
Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers die dit op toerbeurt op zich nemen. Zou u een keer
met deze mensen willen meerijden om een kijkje te nemen wat er zo al in de groothandel
te verkrijgen is? Geef u dan op bij Joke Brenkman, telefoon 509145.
advertentie

Proeverij.
Op de proeverij was de Wereldwinkel weer aanwezig
met wereldse hapjes. Ook voor de muntenverkoop waren
de vrijwilligers weer bereid zich in te zetten.
Het weer werkte niet helemaal mee, waardoor er minder
mensen aan de proeverij deelnamen.
De temperatuur was niet verkeerd zodat het later op de
avond toch nog gezellig druk werd. De omzet van frisdrank en wijn zorgde voor een gezellig dorpsfeest.
Mede dank zij de kookkunsten van onze vrijwilligers én
de bereidheid van de vrijwilligers die de kraam bemanden kijken we terug op een (ook financieel) positieve
avond.

Krimpenerwaard in Beweging.
Op 12 september jl. hebben 9 mensen namens de Wereldwinkel gewandeld of gefietst. Een medewerker van
de RABO bank bemande namens de Wereldwinkel een
van de stempelposten De RABO bank heeft voor hun
deelname een bedrag van € 54,00 aan ons gedoneerd.
Wandelaars, fietsers en bankmedewerker bedankt voor
je inzet.
bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.
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Mazanga
Zand, stenen, rijst en een grote glimlach.
Dat is, kort samengevat, ons project in Malawi.
Op alweer het vijfde bouwproject van World
Servants Haastrecht zijn we afgereisd naar de
kleine nederzetting Mazanga. Dit dorpje ligt op zo’n 5 uur reizen van de dichtstbijzijnde, en enige, luchthaven in de hoofdstad Lilongwe.
Gedurende 3,5 week hebben wij hier met een groep van 38
jongeren gebouwd aan een school en een lerarenwoning. Gelukkig stonden we hier niet alleen voor. Onze partner organisatie in Malawi zorgde voor bouwlieden en de gemeenschap
werkte met man en macht met ons mee. Dit zorgde voor gemiddeld zo’n 60 man en vrouw per dag op de bouwplaats.
Vrouwen met kinderen op de rug, oude mannen, jonge jongens, iedereen hielp mee. Niemand uitgezonderd.
Deze enorme toewijding van de gemeenschap zorgde ervoor dat de bouw vlot verliep. Dit heeft geresulteerd in twee
prachtige gebouwen. Zowel de lerarenwoning als de school zijn volledig afgekomen. Iedereen heeft op zijn of haar manier een steentje bij gedragen. Letterlijk, door de enorme hoeveelheid stenen die steeds verplaatst moesten worden, maar
ook indirect. Zo zorgde een kok-team uit Malawi 3x per dag voor rijst en faciliteerde de gemeenschap in een lokaal waar
wij in sliepen. De omstandigheden waren ondanks
het klimaat en de armoede goed. Er waren weinig
zieke onder de deelnemers, dus iedereen heeft optimaal kunnen genieten van de reis.
Van die reis is misschien de glimlach wel het meest
bijgebleven. De grote glimlach op het gezicht van
iemand die in barre omstandigheden met slechts enkele lepels rijst per dag moet overleven is onbetaalbaar.
Al onze rijkdommen zijn minder waard dan hun geluk. Waar het vandaan komt? Ik heb geen idee. Van
God of misschien van de hoop dat het beter wordt?
Wie zal het zeggen. Het warme hart van Afrika heeft
ons zijn glimlach getoond en die dragen wij, voor
altijd mee.
Jurjan Rietveld.
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