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Terugblik op 2015
Met tevredenheid kunnen we terugkijken op een mooie decembermaand. De winkel werd
goed bezocht, de verkopen in de verschillende kerken en de kerstmarkt in Haastrecht
hebben bijgedragen aan een mooie omzet.
In september zijn een aantal vrijwilligers bedrijven en organisaties gaan benaderen om
te wijzen op de mogelijkheid via de wereldwinkel de relaties en/of werknemers in december te verrassen met een mooi pakket uit de wereldwinkel. Dit heeft geresulteerd in een
mooi resultaat. Er werden maar liefst 187 pakketten ingepakt en een aantal bedrijven
kocht losse artikelen, die onderdeel uit maakten van een door hen zelf samengesteld
pakket.
Mede door de inzet van veel vrijwilligers zijn we er in geslaagd deze klus te klaren. Want
heus, op een ochtend 135 pakketten inpakken vraagt wat organisatie.

Jaarvergadering 17 maart 2016
U kunt de datum van onze jaarvergadering vast in uw agenda noteren. Naast de vaste
punten op deze vergadering kunt u ook kennis maken met de mensen van ons project
2016 (zie hieronder). Verder informatie volgt nog.

Project 2016.
Wij (Jolien en Lia van Zuilen uit Haastrecht) gaan 19 februari as. samen naar de school
en het weeshuis van organisatie “Another Life International” in Bukomba in Uganda. In dit
weeshuis wonen 67 kinderen die ook naar deze school gaan. Samen met een studiegenootje heb ik hier vorig jaar drie maanden gewerkt en hebben de kinderen een plekje in
mijn hart gekregen.
Zelf geef ik (Jolien) les in groep 7/8 en zijn wij met de klas bezig met Engelse brieven
schrijven die ik op de school in Uganda aan de kinderen kan uitdelen. Ook is er 31 januari een sponsorloop in het Vondelpark in Amsterdam. Daarvoor worden wij van diverse
kanten gesponsord en zijn we druk met het inzamelen van kinderkleren. Tot nu toe zijn
we aardig op weg om het project straks tot een
succes te maken, maar alle hulp is nog steeds
van harte welkom!
Naast dit project is “Another Life International”
nu ook bezig met de bouw van een eigen kliniek. Dit is niet alleen voor de weeskinderen,
maar voor de hele omwonende gemeenschap.
Uiteindelijk hopen zij dat dit project de werkgelegenheid bevordert en dat het een win-win
situatie wordt voor het hele dorp!
Zoals op deze foto te zien is, kan er nog wel
wat hulp gebruikt worden bij de aanbouw en
inrichting van de nieuwe kliniek in Bukomba.
advertentie
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Cadeaubonnen.
In de Wereldwinkel kunt u ook cadeaubonnen kopen om aan familie,
vrienden of kennissen te geven. Er zijn cadeaubonnen beschikbaar van €
5,00, € 7,50 en € 10,00. Deze bonnen zijn alleen in te leveren in onze
Wereldwinkel. Bonnen van de landelijke vereniging van Wereldwinkels en
OVH bonnen zijn ook in onze Wereldwinkel inwisselbaar.
Contributie
U krijgt dit jaar weer een contributienota thuis bezorgd, waarin
u wordt verzocht de contributie over te maken onder vermelding van uw lidnummer. Dit nummer vindt u op uw nota. Contant in de winkel kan natuurlijk ook.
Dan ook graag uw lidnummer vermelden.
Contributie is € 8,00.
Wereldmuziek.
Afrikaanse avond in Theater Concordia Muziek, dans, djembé, Afrikaanse hapjes en drankjes
Zaterdag 23 april organiseren Theater Concordia, Haastrechtse Kring en Wereldwinkel Haastrecht een Afrikaanse avond in Theater Concordia. De band Baoema treedt op, er is een dansact,
een workshop djembé en er zijn Afrikaanse producten te koop. Ook de catering van gastheer Rob
van Zuijlen is afgestemd op de avond: u kunt drankjes en hapjes in Afrikaanse sfeer bestellen.
Baoema brengt Afrikaanse muziek met twee gitaren, basgitaar en meerstemmige vocalen. Dit alles
wordt ondersteund met drums, sabar en djembé. Een dansact maakt het optreden compleet. Met
leadzanger/frontman Basile Maneka die groot gevoel heeft voor performance is elk optreden van
Baoema een feest. Swingend en sprankelend. Muziek om naar te luisteren en om op te dansen.
Melodisch en ritmisch, vrolijk en troostrijk, traditioneel en van het hier-en-nu. Een rijke vorm van
muziek.
Het optreden van Baoema begint zaterdag 23 april om 20.15 uur. De deuren van Theater Concordia zijn vanaf 19.30 uur geopend. Na afloop geeft leadzanger Basile Maneka een gratis djembéworkshop in Grand Café Concordia. Wereldwinkel Haastrecht is aanwezig met Afrikaanse producten. Kaarten € 15,00.
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