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Noot van de redactie…
In deze tijd van het jaar is er meestal niet zoveel nieuws. De feestdagen zijn alweer
achter de rug, en we kijken uit naar de zomer, die nog moet komen.
Inmiddels hebben we al wat lente-achtige dagen achter de rug. Tijd voor de grote
schoonmaak en lekkere frisse kleuren in het interieur.
Ook de Wereldwinkel heeft hiervoor altijd wel wat leuks te bieden. Na de uitverkoop is het
voor ons ook tijd de winkel op te fleuren. Komt u maar eens langs om het zelf te
bekijken!
In dit blad kunt u weer een stukje lezen van Esther van Lieshout over het project in
Kenia dat ook door de Wereldwinkel met een bescheiden bijdrage is gesteund. Ook hebben
een verslag van de reis naar Oeganda door het hockeyteam dat ook een bijdrage van de
Wereldwinkel kreeg.
Fantastische initiatieven door jonge mensen!

Jaarverslag 2006
Na een druk en hectisch 2005

met ons 25-jarig jubileum

en de aankoop van ons pand, is het afgelopen jaar
rustiger verlopen.
Per 31 december 2006 heeft de vereniging 319 leden. En er waren bijna 30 vrijwilligers
actief betrokken bij de Wereldwinkel Haastrecht.
De

publiciteitscommissie

is

afgelopen

jaar

uitgebreid

zodat

het

maken

van

het

verenigingsblad door meerdere personen wordt gedragen. De leden hebben het afgelopen
jaar drie maal het verenigingsblad ontvangen. Daarnaast is begin december een folder
uitgegeven en huis-aan-huis verspreid door heel Haastrecht.
In 2006 heeft de C1000 een actie gevoerd waarbij klanten munten konden sparen voor
verenigingen in Haastrecht. Ook de Vereniging Levenskans voor Allen heeft hier aan
deelgenomen. Door de leden en andere mensen die de vereniging een warm hart
toedragen zijn er flink munten gespaard, waardoor de vereniging een bijdrage van C1000
heeft ontvangen. De actie was een zodanig succes dat de heer van Arkel heeft besloten
de actie voor te zetten tot juli 2007. Blijven sparen dus.
Wij hebben deelgenomen aan de kerstmarkt, de proeverij en de jaarmarkt. Ook stonden we
enkele malen op de weekmarkt. Het doel van de deelname: ‚Het weer eens laten zien
wie we zijn en wat we zoals verkopen ‚ is gezien de succesvolle opbrengsten zeker
bereikt.
Financieel sluiten we 2006 positief af. Aanvankelijk bleef de omzet achter bij 2005, maar
door een goede december maand is de omzet nagenoeg gelijk gebleven. In 2006 zijn de
eerste vijf certificaten uitgeloot. Een van de leden heeft zijn vijf certificaten omgezet in een
gift.
Naast een donatie aan het weeshuis Pattaya in Thailand, zijn er nog twee projecten die dit
jaar een financiële bijdrage hebben ontvangen. Ten eerste de Oeganda Hockey tour. Naast
de steun aan een hockeyclub voor straatkinderen wordt het geld besteed aan een hospice
in Kampala. Jenneke van der Wijden woonachtig in Haastrecht is hiervoor

met het

hockeytean in de herfstvakantie naar Oeganda geweest.
Ten tweede is een bedrag geschonken aan het weeshuis ‚Dicksons Children Centre‛ en
het rehabilitatiecentrum voor ex-straatjongens ‚Onesimus Boys Centre‛ in Mombassa, Kenia.
Esther van Lieshout is al twee keer naar Kenia gereisd om daar voor een bepaalde tijd te
werken.

Het

bestuur

heeft

gemeend

dat

ondersteunen

van

deze

projecten

die

o.a.

door

enthousiaste plaatsgenoten worden gedragen een goede zaak is.
Zonder de vrijwilligers, leden en andere betrokkenen was dit alles niet mogelijk geweest.
Daarom willen wij al deze mensen zeer hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet voor
de vereniging Levenskans voor Allen!
Het bestuur van de vereniging Levenskans voor Allen:

Truus Kalkman (voorzitter)
Mireille van der Wurff (secretaris)
Lia Mayenburg (penningmeester)
Olga van Leeuwen
Saskia Verzijden

Hazelnootpasta Fair Trade Original de lekkerste
In het programma Hallo Gelderland van RTV Gelderland zijn in de uitzending van vrijdag 9
maart jl. verschillende hazelnootpasta's getest. In deze smaaktest kwam de hazelnootpasta
van Fair Trade Original als beste naar voren. Wil je deze heerlijke hazelnootpasta ook
eens proberen? Hij is verkrijgbaar bij de Wereldwinkel.

Max bananen-chocolade toetje
Een kind kan het maken

Voor 4 personen
Ingrediënten:
- 4 Max Havelaar-bananen (bijv. Albert Hein)
- 1 reep pure fairtrade chocolade (Wereldwinkel)
- aluminiumfolie
Snijd de schil van de Max Havelaar bananen aan de bovenkant in de lengte in en haal
de schil iets los van het vruchtvlees, zodat een opening ontstaat. De banaan moet nog
wel heel zijn, hij wordt niet doormidden gesneden. Duw in de opening een paar stukjes
Max Havelaar chocolade, zoveel als erin kan, zonder dat de banaan zijn vorm verliest.
Verpak elke banaan in aluminiumfolie en zet ze ongeveer 30 minuten in de oven op
175ºC. (of leg ze in de zomer op de barbecue) De bananen zijn klaar als de chocolade
gesmolten is en het vruchtvlees van de banaan zacht is.

Twaalf Muzungu’s in Oeganda
Noortje van der Wijden
Al twee jaar verzamelt het Oeganda hockeyteam uit Reeuwijk hockeykleding en geld in voor
kinderen in Oeganda. Afgelopen herfst vertrok het hele team naar het Afrikaanse land. Om
hun goede doel, het Hospice Africa, een dagverblijf voor kinderen met aids en kanker, te
bezoeken én om te hockeyen.
Geld/hockeyspullen inzamelen
Ongeveer twee jaar geleden hoorden de
meiden van hockeyclub Reeuwijk over
straatkinderen in Oeganda die op blote
voeten hockeyen, met houten stokken in
plaats van sticks. Via via kwam de club in
contact met een vertegenwoordiger van de
Uganda Hockey Association die bezig was
om in Kampala, de hoofdstad van Oeganda,
een hockeyclub voor straatkinderen op te richten. Het hockeyteam besloot een
inzamelingsactie te starten voor de hockeyende kinderen in Oeganda. Er werden een hoop

hockeysticks, hockeyschoenen, keeperspullen en nog veel meer hockeyspullen ingezameld.
Toen kwam het idee om met het team naar Oeganda te vertrekken, en daar een lekker
potje te hockeyen met de kinderen.
Het idee om met een heel hockeyteam naar Oeganda te vertrekken met lege handen,
vonden zij een beetje ‘te luxe’ waardoor zij nog een ander goed doel zochten. Het
Hospice Afrika, een dagverblijf voor kinderen met een ongeneeslijke ziekte zoals Aids en
Kanker. Het Hospice verzorgt de medicatie voor de ernstig zieken, geeft ondersteuning aan
de familie van de zieke en zorgt ook voor wat afleiding.
Door middel van serveren op feestjes, negerzoen en suikerspinnen verkoop, bitjes happen
op de club en andere activiteiten werd er 7000 euro opgehaald. Maar dat was nog niet
genoeg: als laatste klapper organiseerde het team een Afrikaans sponsordiner in hun
clubhuis wat 13000 euro opleverde. Van het totale bedrag, 20.000 euro, zijn een busje,
USB-sticks en andere dingen gekocht. Ook verzamelden de meiden nog 20 laptops in voor
het personeel van het Hospice.
Het hockeytoernooi
De avond van vrijdag 20 oktober komt het hockeyteam aan in Oeganda. Uitslapen zit er
helaas niet in, want de volgende ochtend staat het team alweer klaar om een
hockeytoernooi te spelen. Het hele weekend speelt het team een hockeytoernooi tegen
zeven Oegandese hockeyteams op Kings College Budo, een middelbare school in Kampala.
Veel verwachten ze niet van hun tegenstanders, sterker nog: het team denkt eigenlijk dat
ze niet eens een bal kunnen slaan. Maar het tegendeel is waar. Ze zijn ontzettend snel,
slaan hard en kunnen goed met het hobbelige grasveld overweg.
Na een aantal wedstrijdjes, lunchen de meiden met alle teams. En dat is de eerste
kennismaking met het echte Oegandese eten: Matoke. Matoke is een stampot wat gemaakt
is van kookbananen. Daarover wordt een paarse pindasaus gegoten en wordt nog wat kool
bijgelegd.

Zoals

wij,

Nederlanders,

aardappels hebben, hebben zij bananen.
Zondag staat het team in de finale. Met
toch

wel

veel

moeite,

winnen

de

Nederlandse meiden met 1-0. Na de finale
is

het

Nederlandse

team

gelijk

beroemd,

want er wordt overal aan hun getrokken en
om hun handtekening gevraagd.

Muzungu
Op maandag bezoekt het team de sloppenwijk Banda in Kampala: een vluchtelingenkamp
voor vrouwen uit het noorden van Oeganda waar nog steeds een rebellenleger actief is.
Hun mannen zijn bijna allemaal vermoord of ontvoerd. Een Nederlandse vrouw heeft voor
deze vrouwen een project opgestart, Beads for life. Van oude tijdschriften en posters
maken de vrouwen kralen, waarmee ze weer kettingen en armbanden rijgen. Van de
opbrengst van de verkochte sieraden kunnen zij voedsel kopen en hun kinderen verzorgen.
Met een echte Afrikaanse dans en gegil wordt het team ontvangen. Nadat het team hun
Hollandse feestrepertoire heeft opgevoerd, mogen ze zelf proberen de kralen te maken. Dat
lijkt makkelijker dan het is!
Het volgende punt op de agenda is een rondleiding door de wijk. Heel indrukwekkend
vonden de Hollanders dat, want die beelden ken je eigenlijk alleen uit het nieuws. Als je
dan zelf in zo’n sloppenwijk bent, lijkt het net of er om je heen een film wordt
afgespeeld: de mensen zijn arm, overal ligt afval, iedereen poept en plast overal, dieren
lopen los enzovoort. Toch hangt er geen trieste sfeer. De meiden worden als koninginnen
ontvangen en iedereen zingt voor hun. De meeste kinderen uit de sloppenwijk hebben nog
nooit een blanke gezien en roepen de hele tijd ‘mzungu mzungu! (‘witte witte!’).

Het Hospice
Dinsdag bezoekt het team het Hospice Africa. Na een korte rondleiding wordt de groep
gesplitst..
De ene helft gaat op ‘home visits’, bij mensen thuis langs. Heel indrukwekkend om de
Oegandese huizen van binnen te zien. En wat ze daar aantreffen, is ook niet heel erg
aangenaam. Een man met aids, die helemaal niks meer kan, een man met kanker in zijn
been en nog een vrouw met kanker in haar oog.
De rest is ondertussen druk bezig in het Hospice. Ze maken de bus (gekocht van het
ingezamelde geld) schoon en plakken er stickers van de sponsors op, doen spelletjes met
de patiënten en geven zelfs voetmassages.
Een kijkje bij de Nijl
Na de eerste drukke dagen, mag de groep nu eindelijk ‘rustig’ van de Afrikaanse cultuur
proeven. Ze rijden de stad uit, op weg naar een Afrikaans dorpje aan de Nijl, Jinja. De
omgeving rond de Nijl is echt prachtig. De groep werd leuk ontvangen met door een echte
Oegandese lunch. Op het menu staat - hoe kan het ook anders - matoke. Met veel
moeite eet het team het op, om de gastvrouw niet te beledigen. Daarna even afkoelen in
het zwembad. Toch maar niet in de Nijl, want daar zwemmen krokodillen.

’s Avonds treedt er een Afrikaanse dans- en zanggroep op. Het is bijna eng om te zien
wat de dansers allemaal met hun kont en heupen kunnen. Natuurlijk werden de Hollandse
meiden uitgedaagd om het ook even te proberen, maar zij brachten het helaas niet zo
goed af als de Oegandezen.

Meisjes op de klompen
Op de allerlaatste dag bezoekt de groep nog één keer het Hospice voor een ontmoeting
met de directrice. Ook bezoeken ze nog een aantal zieke kinderen. Om die kinderen blij
te maken, nemen de meiden veel knuffels, boekjes, potloden en pennen mee en geven
dat aan de kinderen. Ze zijn er ontzettend blij
mee! Om de kinderen wat op te vrolijken, doet
het team een Hollands dansje in Hollandse outfit.
De kinderen vonden het geweldig!
En dan is het koffers inpakken en op naar het
vliegveld. Zwaaiend en zingend in de bus neemt het team afscheid van het mooie land
Oeganda.

Pattaya, bericht over de Fr. Ray foundation
Wij ontvingen van de familie van den Bent, die in Nederland geld inzamelt voor de FR.
Ray Foundation, het volgende verslag van de (Nederlandse) financien:

Ontvangen donaties 2006:
af: bankkosten
Totaal netto tbv de stichting in Thailand

2920,00
-23,69
2896,31

Jubileum
De familie vd Bent verzamelt reeds 25 jaar lang donaties ten bate van het weeshuis
Pattaya (thans de Fr. Ray Foundation). In al die jaren is er (omgerekend en afgerond)
het fantastische bedrag van € 84.000, - overgemaakt. Volgens de familie van den Bent
kon echter niemand zijn dank mooier verwoorden dan Fr. Ray Brennan, de oprichter zelf.
Hieronder een citaat uit een van zijn laatste brieven in 2002):

I have been trying to think of some words of thank you for your help to me and the
kids. No matter how strong or meaningfull a word is, it never satisfies my strong desire to
convey the simple message of appreciation.
I usually end up by letting the Boss Upstairs do all the work of thanking people. He
works in his own strange time and way. I have learned long ago ‚Never hurry the Boss‛.
He has all time of the world, and does not accept ‚Rush Jobs‛. So, trusting in my Boss,
I will repeat my many years of simply saying ‚thank you‛(It’s nice to have a Boss like
mine!)
Fr. Ray Brennan

C-1000 en Rabobank sponsoren beurs
Na het succes van onze ‚eerlijke beurs‛
in 2005 is het plan opgevat in 2007
weer
Hieraan

iets
zijn

dergelijks

te

organiseren.

altijd

kosten

verbonden.

Wij zijn daarom verheugd dat de Rabobank heeft een bedrag van € 250 ter beschikking
heeft gesteld voor het organiseren van de beurs.

Ook de sponsoractie van C-1000 is hierbij van nut. Over 2006
hebben we € 67 gekregen en de actie gaat tot juli 2007 door.

Tweede bezoek aan Kenia
Esther van Lieshout
In december 2006 tot januari 2007 ben ik, dit keer samen met mijn vriend, voor een
tweede keer naar Kenia geweest. We hebben 2 weken een bezoek gebracht aan beide
projecten in Mombasa, een kinderhuis en een rehabilitatiecentrum voor ex-straatjongens.
Het was voor mij geweldig om de kinderen en de jongens weer te zien. De jongens
kwamen allemaal op me af en we werden hartelijk verwelkomd. Bij de kinderen was er
ook veel enthousiasme, ze waren in de tuin en kwamen plotseling allemaal om de hoek
‚Esther, Esther‛.

Het gaat erg goed met beide projecten. Er zijn 3 extra jongens opgenomen in het
rehabilitatiecentrum en er is een extra meisje in het kinderhuis gekomen. Bij het kinderhuis
is nu een apart verblijf voor de vrijwilligers gemaakt. Dit is erg fijn, zo kunnen er meer
vrijwilligers verblijven bij de projecten. De vrijwilligers zorgen natuurlijk voor het verzetten
van veel werk, maar ook voor een vaste inkomstenbron. De kinderen hebben eenmaal hun
dagelijks eten en onderdak nodig en gaan alle naar school. Een ontzettend leuke ervaring
vond ik het uitje wat ik voor de jongens had georganiseerd. We gingen naar een project
waar

150

gehandicapten

allerlei

kunstnijverheid

maken.

De

jongens

kregen

hier

een

rondleiding en hebben ontzettend veel geleerd. We hebben ook daar in een restaurant
gegeten en ze waren allemaal wonderbaarlijk stil. Waarschijnlijk vonden ze het wel erg
spannend om eens echt bediend te worden en aan tafeltjes te zitten.
Het mooie vond ik ook dat het geld zo ook weer op een goede manier terecht komt en
dat de jongens leren dat mensen met een handicap heel veel mooie dingen kunnen.
Totaal had ik voor mijn tweede reis naar Kenia meer dan €3500,- ingezameld. Het
bestuur van de stichting was hier heel erg blij mee. En de kinderen en jongens natuurlijk

ook. Voor de kerst hebben de kinderen van dit geld een televisie gekregen en de jongens
allemaal een stevige opbergbox.
Daarnaast gaat het overgrote deel van het geld naar de investering voor een minibusje. Dit
is heel fijn voor beide projecten, omdat ze nu iedere keer met het openbare vervoer
moeten. Het minibusje kan voor allerlei zaken worden ingezet. Ria en Matheka (het
echtpaar wat de beide projecten heeft opgericht) wilden dit al langer, en dit grote bedrag
helpt enorm om deze aankoop nu snel te kunnen doen
.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website:
www.s2sfoundation.org. Hierop vindt u alle kinderen
en jongens en nog meer verhalen van vrijwilligers.

Ananastaart
Een oude bekende,

makkelijk en vooral erg lekker!

Ingredienten
125 gram margarine
125 gram rietsuiker (Wereldwinkel)
2 eieren
200 gram bloem
2 theelepels bakpoeder
125 gram rozijnen
1 blik Ananas (Wereldwinkel)
Bereiding
Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed een ronde bakvorm (20 cm doorsnee)
met bakpapier.
Klop de margarine met de suiker luchtig. Klop de eieren er 1 voor 1 door en voeg na elk
ei een eetlepel bloem toe. Zeef de rest van de bloen met het bakpoeder door het
mengsel. De rozijnen mogen er ook bij en schep de hele massa goes door elkaar.
Pureer de ananas (staafmixer of keukenmachine) en schep de puree door het beslag.
Doe het beslag in de vorm en strijk de bovenkant glad.
Bak de taart in 1¼ uur tot hij stevig voelt en goudbruin is. Laat de taart 10 minuten
rusten en stort hem dan op het rooster.

