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Contributie

In maart werd tijdens de jaarvergadering,
met een prachtig verhaal van Gerda
Hoogendijk (verhalenvertelster), ons jubileumjaar beëindigd.
Ook werd het project van World Servents
Haastrecht afgerond. Na een interessante uitleg over hun bouwproject in Malawi
werd een cheque van € 300,00 overhandigd. Dit geld zal bij de opstart van een
nieuw project goed van pas komen.
Ons nieuwe project “Another Live International” kreeg ook een cheque. Met deze € 25,00 willen we dit project een klein
zetje in de rug geven. Over een jaar horen we weer graag wat er allemaal is
ontwikkeld en nog in ontwikkeling is. Dan
kunnen ook zij weer een (grotere) cheque overhandigd krijgen.

advertentie

Actie
In de maand mei gaan we de Dopper in de aanbieding doen. Met de warme
maanden in aantocht mag een Dopper, als je
op pad gaat, niet ontbreken. In de Wereldwinkel
gaan we de Dopper met € 2,50
korting verkopen. Dus niet
€ 13,60, maar voor € 11,10.

Jaarmarkt: 28 mei 2016
Ook dit jaar staan we weer op
de jaarmarkt.
Wat we allemaal gaan doen? Kom kijken.
In ieder geval kunt u ook hier nog van de aanbieding met de Dopper gebruik maken.
De Jaarmarkt pakt dit jaar, vooruitlopend op volgend jaar 2017
het 40 jaar bestaan van de OVH, alvast flink uit. De organisator
Rob van Zuijlen heeft wederom een fors draaiboek gemaakt met
samenwerking van de plaatselijke horeca, aangesloten bij de
OVH.
Ditmaal een continu doorlopend programma over de gehele dag
en avond verspreid, van 10.00 tot 01.00 uur Een keur van artiesten, bands en niet te vergeten de lokale voice of Haastrecht.
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Wereldmuziek
Op zaterdag 23 april werd door de Haastrechtse Kring een Afrikaanse avond in het Concordia georganiseerd. De Wereldwinkel werd gevraagd om Concordia een Afrikaanse look
te geven en Afrikaanse hapjes te serveren. Dat werd niet tegen dovemans oren gezegd.
Drie vrijwilligers hebben voor de hapjes op de Afrika-site gezocht en kwamen vijf verschillende hapjes tegen. Deze hapjes werden op een bordje geserveerd voor € 4,00. Dit werd
door de genodigden zeer gewaardeerd. Ook hadden we een kraampje ingericht met Afrikaanse beelden en food. De avond was fantastisch. De groep Baoema met leadzanger Basile Maneka gaf een spetterde show met opzwepende muziek en dans. De zaal ging helemaal los. Daarna werden we in de gelegenheid gesteld om een djembé workshop te volgen. Al met al was het een geslaagde avond, waarin we de Wereldwinkel weer eens onder
de aandacht hebben gebracht.
De recepten zijn na te vragen bij de Wereldwinkel.
Boezemmolen
Op 3 & 4 juni zullen de vrijwillige molenaars van Boezemmolen
No 6. (molen achter Haastrecht) de molen 24 uur laten draaien
om geld in te zamelen voor een nieuw scheprad.
Vanaf 15.00 uur op vrijdag 3 juni tot 15.00 uur op zaterdag 4 juni
is iedereen welkom in de molen voor een rondleiding, koffie, thee,
limonade en kinderen kunnen een molentje knutselen.
De Wereldwinkel zal, net als andere ondernemers, enkele prijzen
beschikbaar stellen.
Herinnering Contributie
Bij de eerste nieuwsbrief van 2016 stuurden wij de contributie nota mee. Nog niet alle leden hebben de contributie voor 2016 van
€ 8,-- betaald. Mogelijk aan uw aandacht ontsnapt?
Graag overmaken op bankrekening nr. NL27Rabo0118 5460 82 t.n.v. Vereniging Levenskans voor Allen onder vermelding van uw lidnummer.
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