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Voorwoord
Het is gelukt!
Met financiële hulp van velen is de aankoop van ons winkelpand mogelijk geworden. Wij
danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
En ondertussen gaan onze jubileumactiviteiten gewoon door. Zo is er op zaterdag 8 oktober
een Eerlijke Beurs in het verenigingsgebouw aan de Grote Haven.
Leveranciers van producten die onder de noemer “fair trade” vallen zullen zich hier
presenteren. Ook Unicef zal met een stand aanwezig zijn.
In dit blad vooral veel aandacht voor de deelnemers aan de beurs.
We hopen ook u te mogen verwelkomen op 8 oktober en neem gerust iemand mee!
Truus Kalkman, voorzitter.

Eerlijke handel
Veel van de producten die je koopt komen niet uit Nederland. De meeste producten worden
buiten Europa gemaakt: de kleding die je draagt, de schoenen in je kast, de potten en
pannen in de keuken, dat leuke vaasje op je vensterbank. Eigenlijk staan we nooit stil bij de
herkomst van de producten die we kopen. In de supermarkt kopen we wat we nodig hebben
en in de kledingwinkel kopen we wat in de mode is. Wij vinden het heel normaal dat we
precies kunnen kopen wat we willen. De makers van de artikelen, producenten, wonen veelal
in landen als India, China, Peru en Kenia. Landen waar de meeste mensen arm zijn en een
hard leven hebben. De Wereldwinkels proberen hier iets aan te doen. Door er voor te zorgen
dat ze wel weten waar hun producten vandaan komen. Door eerlijk te handelen met de
van hun klanten te brengen.
producenten. En door dit onder de aandacht

Wereldeconomie

Als je wat verder nadenkt
over de herkomst van producten komt er veel
meer bij kijken. De hele
wereldeconomie draait om handel. Stel jezelf
eens de vraag wat de
producent krijgt voor het product dat jij koopt.
In de reguliere handel zien
de producenten bijvoorbeeld maar weinig
terug van het geld ze voor
hun arbeid ontvangen. De handelspositie van
de armste landen op de
wereldmarkt
is
slecht
en
de
arbeidsomstandigheden
laten te wensen over. Hierdoor blijven de producenten in het Zuiden in een afhankelijke
positie.

Producten met een verhaal
Van de producten in de Wereldwinkel is wél bekend waar ze vandaan
komen. De Wereldwinkel verkoopt namelijk producten met een verhaal. De
producten worden niet gemaakt in fabrieken waar veel mensen werken. Maar
door producenten die vaak thuis of in een klein atelier werken. Mensen die
met weinig middelen prachtige producten maken.
Wereldwinkels verkopen andere producten dan bijvoorbeeld de Bijenkorf, Blokker of V&D.
Grote warenhuizen kopen honderden producten tegelijkertijd. Een kleine producent kan nooit
zoveel tegelijk maken. Voor de Wereldwinkel is dat niet erg. Klanten waarderen het dat de
producten authentiek zijn.
Fair Trade is de merknaam van meer dan 3.000 producten, zoals woonaccessoires,
speelgoed, sieraden, chocolade, koffie, wijn en kruidenierswaren.
De productspecialisten van de inkooporganisatie Fair Trade zorgen voor een evenwichtig
assortiment, bestaande uit een mix van westerse trends en traditionele motieven.
Vanzelfsprekend dragen koffie, thee, chocolade en honing het Max Havelaar Keurmerk. De
Fair Trade Organisatie importeert van circa 90 producenten in 30 landen.
Fair Trade is een van de grootste leveranciers voor Wereldwinkel, maar zeker niet de enige.
In dit boekje vindt u informatie over de andere leveranciers die ook op onze beurs te vinden
zijn.

Lanka Lamai
De stichting Lanka Lamai (vertaald Kinderhulp Sri lanka) heeft tot doel het mogelijk maken
van scholing in de arme gebieden van Sri Lanka.
Sri Lanka ligt in de Indische Oceaan ten zuiden van India. Het eiland is veel jaren geteisterd
door een burgeroorlog. Sri Lanka (voorheen Ceylon) is anderhalf keer zo groot als Nederland
en heeft ca. 14 miljoen inwoners.
Door de jaren heen zijn er door Lanka Lamai scholen, bibliotheken, inrichtingen van scholen
en kindertehuizen en opleidingen gefinancierd.
Om dit financieel mogelijk te maken heeft de stichting sinds 1994 een intensief
handelscontact met verschillende leveranciers op het eiland Sri Lanka. Van 35
producenten(groepen) worden producten. geimporteerd. De producten worden verkocht in
Wereldwinkels.
Van Lanka Lamai krijgen de producenten een eerlijke prijs. Wij betalen 50% bij het plaatsen
van de orders en 50% na ontvangst van de goederen.
Een keer per jaar worden de projecten/producenten bezocht. Er is voortdurend aandacht
voor kwaliteit, milieu, werkomstandigheden, opleiding en veiligheid van de werknemers. Het
speelgoed wordt naar de CE normen gecontroleerd op verf en veiligheid. Het is daarnaast
educatief verantwoord.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk de stichting financieel te steunen door een bijdrage te
storten op bankrekening 34.10.77.771 t.n.v. Hulpactie Sri-Lanka.

Producten van Lanka Lamai
De Siddhalepa tijgerbalsem, inhaler, olie en zeep zijn wereldberoemd. Siddhalepa is een
medicijn op kruidenbasis, dat onder strenge hygiënische condities en strikte controles wordt
geproduceerd. De formule is gebaseerd op een, zich door de tijden heen bewezen, recept.
De Siddhalepa medicijnen worden zorgvuldig door de traditionele “herbalist” bewaard en
overgeleverd.

Tijgerbalsem
Siddhalepa balsem geeft verlichting bij verkoudheid en koorts, reumatische klachten
,kiespijn, insectenbeten, lokale uitwendige zwellingen, amandelontsteking en verstuiking

Inhaler
De Siddhalepa inhaler is te gebruiken bij een verstopte neus en verkoudheid.

Olie
Een kleine druppel Siddhalepa olie op het voorhoofd en op de borst aanbrengen is goed bij
verkoudheid en hoofdpijn.

Kruidenzeep
Deze aloë Vera kruidenzeep is adembenemend en wordt onder deskundige leiding in een
laboratorium gemaakt door zo'n 200 mannen en vrouwen gemaakt.

Aardewerk uit Sri Lanka.
Het aardewerk uit Sri Lanka wordt in de buurt van het dorp Negombo
gemaakt. Hieronder valt het blauwe en grijze keramiek servies en het
servies met het vlindermotief.
Van de ruwe grondsoorten wordt een prachtige klei gemaakt. Met
behulp van mallen (voor elk kopje of bord een ander) worden artikelen
gebakken en daarna met de hand beschilderd. Na de beschildering
wordt het servies opnieuw gebakken.
Dit project voorziet honderden gezinnen
van een goed loon, zodat zij in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien. De
veiligheidsnormen bij deze producent
zijn hoog. Hierbij staat de gezondheid
van de mens voorop en de werkplaatsen
zien er schoon en gezellig uit.

Textiel
In het stadje Kurunegala staan twee weverijen van Selijn. In dit project werken 200 vrouwen
aan de weefgetouwen. Het is een ambacht dat veel aandacht, tijd en artistieke aanleg
vraagt. De vrouwen zijn zeer bedreven in deze techniek. Het zijn allen vrouwen die alleen
staan in de zorg voor hun kinderen.
De producten die zij na het weven maken variëren van tafellinnen, boxhangers tot knuffels.
Bekend zijn de muisjes, de apen, de beertjes, de konijntjes, de hondjes, de olifanten, de
kinderwagenspeeltjes, de clowns en andere popjes.
De ateliers zien er schoon uit en de producten zijn van goede kwaliteit.

Unicef
Unicef, de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, komt op voor de rechten van
alle kinderen, wereldwijd. Unicef wijst regeringen op hun verantwoordelijkheden en is ook
zelf actief.
Unicef steunt hulpprojecten op het gebied van gezondheidszorg, voeding, onderwijs, water
en bescherming in bijna 160 landen. Onderwijs voor meisjes, het vaccineren en beschermen
van kinderen tegen bijvoorbeeld mazelen, polio en malaria, het beschermen van kinderen
tegen (seksuele) uitbuiting en geweld en het voorkomen van verdere verspreiding van
HIV/aids en de opvang van aidswezen krijgen prioriteit.
Al 50 jaar zet
Unicef
Nederland zich
in om elk kind
waar ook ter
wereld naar
school te
helpen. Geen
jubileum om te
vieren, maar wel
een goed
moment om stil
te staan bij wat
Unicef de
afgelopen 50
jaar heeft
bereikt. Sinds
1955 is het percentage kinderen dat naar school gaat gegroeid van 50 naar 82 procent. Maar
we zijn er nog niet: wereldwijd zijn er nog steeds 115 miljoen kinderen die niet naar school
gaan.

Als een kind niet naar school gaat, heeft het alle kans dat zijn of haar toekomst uitzichtloos
blijft. Vooral meisjes worden nog vaak achtergesteld. Stapje voor stapje gaat het gelukkig
beter.
Unicef verkoopt een uitgebreid assortiment kaarten en cadeaus, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan hulpprojecten voor kinderen wereldwijd.

Floris
De kaarten en overige producten van Floris zijn gemaakt van oud papier, alles is bedrukt met
inkt op basis van plantaardige olie (lijnzaadolie en sojaolie). We hebben zeer schone
productieprocessen. Geen foliedruk, geen vernis, geen U.V. folie. Niet alleen onze omgeving
is heel speciaal voor ons, maar ook onze
klanten,
onze
werknemers en onze leveranciers. We
voelen ons allemaal
verenigd door het gevoel dat ieder klein
ding dat we voor de
natuur doen, we eigenlijk doen voor ons
allemaal.

De bedrijfsgeschiedenis
In september 1977 begon Jan Floris met
dit bedrijf. Hij begon
met
het
maken
van
kringloop
wenskaarten,
briefpapier, schrijfblokken, enveloppen
en allerlei cadeaus
van dit milieuvriendelijke materiaal.
Vroeger
was
het
bedrijf naar hem zelf genoemd: Jan
Floris. Hij beschouwt
het als een sport om te laten zien dat we de schade aan de natuur kunnen verminderen en
tegelijkertijd hoge morele waarden kunnen toepassen in zakendoen.

Help immer, kwets nimmer
In ons bedrijfslogo vermelden we: "help ever, hurt never ". Wat doen we om deze spreuk te
realiseren? In onze dagelijkse praktijk hebben we hiervoor de volgende disciplines: Onze
produkten zijn gemaakt van oud papier.




De inkt is op basis van plantaardige olie (lijnzaadolie en sojaolie).
Onze producten worden meestal samengesteld door gehandicapten.
10% van onze winst gaat naar een gratis ziekenhuis voor arme Indiase boeren

Pattaya- brief juni 2005
Lieve vrienden,
Hartelijk dank voor uw gift !!
Thailand heeft momenteel te kampen met een van de grootste droogtes in tientallen jaren. Met
andere jaren vergeleken is er nauwelijks regen gevallen. Zonder regen om af te koelen loopt de
temperatuur zo hoog op dat het haast niet te verdragen is om naar buiten te gaan.
Als u toevallig in Pattaya was tijdens het Songkhran festival, zou u niet gedacht hebben dat er
een tekort aan water is. Songkhran is het Thaise Nieuwjaarsfeest; we zijn nu in het jaar 2548.
Songkhran wordt gevierd door water over de handen van de ouderen te gieten. Alle kinderen
gekleed in traditionele kostuums kropen op hun knieën langs alle leden van het personeel en
sprenkelden geur-water over onze handen.
Een paar dagen later begonnen de niet-traditionele feesten, waarbij Pattaya veranderde in één
groot watergevecht. Het verkeer op de grote weg net buiten Pattaya werd tegengehouden terwijl
de kinderen iedereen overgoten met emmers water. Dit is voor de kinderen een van de leukste
dagen van het jaar. Niemand is veilig voor een jongen met een waterpistool of een meisje met
een emmer water. Na vele uren watergooien kwam er abrupt een einde aan om precies vijf uur
’s middags toen het, na vele droge weken, eindelijk begon te regenen. Hoewel doorweekt van
het watergevecht, rende iedereen naar binnen om te schuilen. Ik begrijp niet hoe de regen een
spelbreker kon zijn in hun plezier, terwijl ze net acht uur bezig geweest waren om nat te worden.
Een van onze leraren van de Gesproken School voor Gehandicapten heeft onlangs meegedaan
aan de Rolstoel Marathon van Londen en wij kunnen u vol trots melden dat hij daar tiende is
geworden. Deze Suppachai Koysub is niet gewend aan het racen op de lange afstand, zijn
specialiteit is sprinten. Hij won twee gouden medailles op zowel de Paralympics in 2000 in
Sydney als de Paralympics in 2004 in Athene en is nog steeds Wereldrecordhouder op de 200
meter rolstoelsprint. Je zou denken dat je in een rolstoel niet zo hard vooruitkomt, maar ik kan u
verzekeren: als Suppachai eenmaal de gang erin heeft, is hij niet te stoppen. Tijdens zijn
bezoek aan Londen werd hij uitgenodigd op Downing Street voor een ontmoeting met de vrouw
van de Prime Minister: Cherie Blair.
Veel tieners die het Inloopcentrum voor Straatkinderen bezoeken wonen al vele jaren op straat
met weinig of geen hoop op een fatsoenlijk leven. We zijn pas begonnen een aantal van hen
naar een plaatselijke school te sturen waar korte cursussen gegeven worden. Drie jonge
mannen volgen nu de cursus elektronica, terwijl een van de jonge dames een kapperscursus
volgt. De cursussen duren maar twee maanden maar toch waren we in het begin bang dat geen
van hen het zou afmaken. Maar ze gaan om zeven uur ’s morgens de deur uit en komen rond
etenstijd terug en dragen hun werkkleding met trots. Ze vinden het heerlijk te leren. De jonge
dame biedt iedereen een knipbeurt aan terwijl we de jonge mannen in de gaten moeten houden
omdat ze anders alle elektrische apparaten binnen handbereik uit elkaar halen, om daarna weer
te proberen ze in elkaar te zetten.
De “nieuwe” studenten zijn zo moe als ze thuiskomen dat ze niets anders willen dan eten, even
TV kijken en dan naar bed. Vele jaren wisten ze niet wanneer ze hun volgende maaltijd zouden
eten en alles wat ze te doen hadden was rondhangen op straat. Kinderen over de hele wereld
trekken een gezicht als ze naar school moeten, maar uiteindelijk weten we dat ze het heerlijk

vinden om te leren. Nogmaals dank ik u voor uw vriendelijke en genereuze donatie. God
zegene U !
Father Philip Banchong Chaiyara C.Ss.R.
Director of the Father Ray Foundation

de Moeder’s (Gouden) Geuren – Mira wierook
42 geuren bloemen-, bos- en houtwierook

Wat zijn wierookstokjes?
Wierookstokjes zijn dunne gespleten bamboehoutjes met daar omheen een mengsel van
houtskool en de gemalen bast van een exotische boom die als kleefstof dienst doet en voor de
geur nog houtpoeders, etherische- en parfum-oliën en balsems. Na toevoeging van water
vormt dit mengsel door de kleefstoffen een soort deeg of pasta. Dit deeg wordt met de hand
om het bamboe stokje gerold, waarna de stokjes in de schaduw gedroogd worden.

Handleiding bij het gebruik
Een wierookstokje kan je met een lucifer of een aansteker aansteken; daarna moet je het
vlammetje uitblazen. Wees altijd voorzichtig met vuur. Plaats daarom het stokje altijd in een
wierookhouder waar het stokje stevig in staat en die de as goed opvangt. Is het gaatje van de
wierookhouder te groot en staat het stokje scheef, vouw dan het stokje een keer om, zodat het
dubbel zo dik wordt en wel past. Vangt de wierookhouder de as niet goed op, plaats de
wierookhouder dan op een schoteltje. Hou de wierookhouder met het stokje altijd buiten bereik
van brandbare stoffen.

Stokjes en kegeltjes
In de zwarte stokjes wordt alleen houtskool gebruikt. Omdat houtskool geurloos is, komen de
subtiele en zachte bloemengeuren zo het best tot hun recht. In de bruine stokjes zijn naast de
oliën, kruiden en houtsoorten verwerkt, die de geur een bos- en houtachtig karakter geven.
Naast wierookstokjes hebben wij wierookkegeltjes, die je in een potje met zand kan branden of
in een kegeltjeshouder. De kegeltjes hebben vrijwel dezelfde geur als stokjes. Voor wie de as
van de wierookstokjes een probleem vindt, zijn de kegeltjes een goed alternatief. Er zijn nu ook
korte stokjes en lange stokken.

Wierook en de 5 elementen
In oude tradities wordt verteld dat alles in de wereld opgebouwd is uit de 5 elementen,
namelijk: aarde, lucht, water, vuur en ether. Het is een interessant te weten dat wierook 1 van
de weinige producten is dat alle 5 elementen in zich combineert. Wierook bestaat uit aarde
(ingrediënten), verspreidt zich via de lucht, wordt bereid met water, wordt actief door middel
van vuur en heeft een etherische werking (kalmerend, beschermend, positieve dingen
aantrekkend). Waarschijnlijk werkt wierook daarom zo harmoniserend en helend. Wierook is
een heel bijzonder en spiritueel product met tientallen toepassingen op het gebied van
verstand, gevoel en lichaam.

Geuren en hun effect
Boven op het rustgevende effect van wierook komt het effect van de geur. Elke geur
heeft een bepaald effect, maar dat kan verschillend zijn voor ieder persoon. Zo kunnen
geuren blij maken, fris, zekerder, of actiever, of je voelt je er meer geborgen door. Een
geur kan je stemming verbeteren, je gevoelens verduidelijken, je verstand scherpen, je
emoties ondersteunen en je lichamelijk of geestelijk tot rust brengen. Elke geur draagt
een geheim voor je mee en nodigt je uit om dat geheim te ontrafelen. Eenmaal ontdekt
dan kan de geur een vriend voor je leven worden, want de geur maakt dat je jezelf
beter voelt, de geur troost en ondersteunt, is er altijd als het nodig is, blijft altijd
dezelfde: een vriend door dik en dun.

Waar kan je wierook voor gebruiken?
In huis kan je wierook gebruiken om de lucht te zuiveren van mufheid of sigarettenrook en
ongewenste geurtjes in keuken en toilet. Veel mensen gebruiken wierook voor ontspanning –
speciaal Amber en Lavendel – omdat het beschermend en ontspannend werkt voor onze
belaste zenuwen. Voor je gevoel en gemoed werkt wierook opbeurend en verlichtend. Er
bestaat namelijk een sterke relatie tussen onze reuk en onze stemming en emoties. Probeer
maar eens Rozen en Viooltjes of Lotus als je blij wilt worden. Of Sandelhout voor innerlijke
rust of als je wil mediteren. Daartegenover staat Musk: een actieve geur die je kan gebruiken
om 's morgens wakker te worden of als hulp bij studie of werk. Er zijn ook avontuurlijke of
inspirerende geuren, zoals Herfstblaadjes, Avondroos of Passiebloem. De invloed van elke
geur op jou kan je het beste zelf proberen uit te zoeken. Het is een leuk geuravontuur om uit
te zoeken welke geuren het best bij je passen, welke geuren je kunnen helpen bij je
gezondheid, je geluk, je persoonlijke ontwikkeling, bij je dromen of je fantasie, kortom bij elke
gelegenheid.

MIRA
De oorsprong van Mira International ligt in Pondicherry, Zuid-India bij The Mother's Service
Society. Dit is een non-profit organisatie, die projecten en programma's op uiteenlopende
gebieden opzet en ontwikkelt. Zij werkt hierbij samen met de Indiase overheid, met
universiteiten, met bedrijven en met UNESCO en UNDP.

De Evenaar
De Evenaar in Liempde is een
inkooporganisatie voor eerlijke
handel. Sinds 1986 werkt ze samen met
diverse projecten in de Philippijnen,
India, Bangladesh, Ghana, Kenia, Mexico en Guatemala.
De doelstelling van de Evenaar is : Zo veel mogelijk mensen de derde wereld assisteren bij
het opbouwen van een redelijk bestaan. De grondgedachte hierbij is : hulp zonder hulp. In
plaats van hulp biedt de Evenaar producenten een afzetmarkt en een reële prijs voor hun
producten.
De Evenaar handelt uitsluitend in kunstnijverheidsproducten.

Sankofa Afrikan Art
Eén van de leveranciers van de Evenaar is Sankofa Afrikan Art in Ghana.
De oprichter, Nana Kwabena Agyemang, stamt uit een koninklijke familie van het volk
Ashanti. Hij heeft in Nederland gestudeerd en kwam er zo achter dat Nederlanders erg zijn
geïnteresseerd in de Afrikaanse cultuur in al haar vormen. Zo kwam hij op het idee
Afrikaanse muziekinstrumenten, houtsnijwerk en sieraden vanuit Ghana naar Nederland te
exporteren om op die manier de producenten in Ghana de kans te bieden een beter bestaan
op te bouwen.
De coöperatief omvat 5 groepen met in totaal ongeveer 35 personen. De groepen besteden
ook aandacht aan bescherming van het milieu.

Bondgenoot partner
Bondgnoot Partner verkoopt handgemaakte producten uit ontwikkelingslanden, vooral OostIndonesië.
Zo wordt werkgelegenheid gecreëerd voor kansarme vrouwen, jonge meisjes en werkloze
jongeren.

Wat is daarbij belangrijk?






Kwalitatief hoogwaardige producten met een eerlijke prijs.
Kleinschalige samenwerkingsverbanden van familiebedrijfjes en vrouwenprojecten.
Geestelijk en lichamelijk welzijn van de lokale bevolking bevorderen.
Oorspronkelijke ambachten bevorderen en traditionele cultuur in standhouden.
Werkgelegenheid en inkomsten voor de lokale bevolking stimuleren door de
handgemaakte producten in te kopen, te importeren in Nederland en te verhandelen
via de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels of andere organisaties met dezelfde
ideologische grondslag.

Waar komt het vandaan?
De producten zijn afkomstig uit Indonesië en Thailand. Om de kansarme gezinnen in de
arme dorpen daadwerkelijk te kunnen helpen zijn er houtsnijwerk-, weef-, en
keramiekprojecten opgezet waar handgemaakte producten worden vervaardigd. Hierdoor
wordt de traditionele kunst bevorderd. Bondgenoot Partner stimuleert de mensen in de
kampongs in het opzetten en onderhouden van kleine bedrijfjes en werkplaatsen. Deze vorm
van ontwikkelingshulp houdt mensen zelfstandig. Ze kunnen hierdoor in eigen
levensonderhoud voorzien.

Een project van Bondgenoren Partners:
PEJATEN POTTERY VILLAGE PROJECT (BALI)
In de binnenlanden van het eiland Bali ligt het dorpje Pejaten. Hier zijn 60 gezinnen
betrokken bij een keramiekproject van uniek Balinees aardewerk.
Het project is in de jaren '80 door HIVOS opgezet en op dit moment proberen deze gezinnen
van deze unieke kunst te bestaan. Het project wordt door Bondgenoot Partner ondersteund
bij de vormgeving van de producten en het management.
De kwaliteit van het keramiek is zeer hoog en de ontwerpen zijn uniek. Via de verkoop aan
wereldwinkels in Nederland krijgen de gezinnen de support en de ondersteuning die zij nodig
hebben om deze bijzondere vorm van kunst te kunnen laten bestaan.

.

Wereldwinkel Haastrecht
Wereldwinkel Haastrecht, al 25 jaar dé plek voor producten afkomstig van eerlijke handel. Producenten in ontwikkelingslanden ontvangen een eerlijk loon voor hun werk
en kunnen zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.
Een greep uit ons assortiment:
 Max Havelaar thee, koffie en chocolade
 Tal van andere lekkere levensmiddelen
 Aardewerk en glas
 Houtsnijwerk
 Sieraden
 Tassen en accessoires
 Leuke wenskaarten
 Speelgoed
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur
vrijdag koopavond 18.30-20.30 uur
Deze vervalt per 2 september 2005 ,
vanaf die datum:
vrijdag
10.00-16.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Wereldwinkel Haastrecht
Vereniging “Levenskans voor Allen”
Hoogstraat 51
2851 BB Haastrecht
tel.: 06-12049783

Kleurplaat
Hieronder vind je een leuke kleurplaat van Kids United, de kinderclub van Unicef.

