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Fairtrade gemeente.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om
onze gemeente in 2018 de status Fairtrade gemeente te laten behalen.
Project 2018
In 2018 gaan we weer een project van World Servants Haastrecht ondersteunen. Dit deden we al tweemaal eerder, maar
we hebben goede ervaringen met de doelmatigheid van deze
projecten.

Op de winterfair van 9 december
zijn wij weer van de partij.
Naast veel kerstartikelen en kaarsen zijn er ook weer Unicef kerstkaarten.
Tony Chocolonely, de enig slaafvrije chocolade, heeft een
reep, die je in de kerstboom kunt hangen:
Op de winterfair is deze kerstreep bij ons in de aanbieding.

advertentie

Kerstpakketten.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal bedrijven bereid gevonden hun
kerstpakketten bij ons in de Werelwinkel te laten maken. De hele maand kunt u bij ons terecht voor een mooi geschenk voor uw relaties.
Greet (501025) en Lia (06- 12139460) helpen
u graag met het samenstellen van een pakket
op maat.
Vrijwilligers.
De vrijwilligers van de wereldwinkel zijn begin
oktober een avond bij elkaar geweest.
Onder het genot van een hapje en een drankje
zijn ze weer bijgepraat over de ontwikkelingen
en hebben zij met elkaar het wereldse kwartetspel gespeeld.
Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers?
Zonder vrijwilligers zou
de winkel dicht moeten,
had u deze nieuwsbrief
niet gekregen, was de
nieuwsbrief trouwens
niet eens gemaakt, was
er geen bestuur.

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.

Telefoonnr. Winkel: 06-12049783

Nieuwsbrief

www.wereldwinkelhaastrecht.nl

Pagina 2

info@wereldwinkelhaastrecht.nl

Wij wensen onze adverteerders, hier verzameld in de kerstboom, (en natuurlijk ieder die dit
leest) fijne feestdagen en een voorspoedig

