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Jaarverslag 2009
Vereniging Levenskans voor
Allen
Leden
De vereniging Levenskans voor Allen had op 31-12-2009 een ledenbestand van 293 personen. Op de
in mei gehouden jaarvergadering waren 14 leden aanwezig.
Bestuur
De twee aftredende leden van het bestuur werden herkozen, zodat de bestuurssamenstelling gelijk
bleef.

Ondersteuning
In 2009 heeft de vereniging als vanouds het weeshuis in Pattaya een bedrag geschonken ( € 275).
Ook hebben wij twee leerlingen van het ID college kunnen ondersteunen. Zij zijn naar BosniëHerzegovina geweest om daar een school op te knappen.
Publiciteit
De leden kregen dit jaar drie maal het verenigingsblad “Winkel en Wereld” waarin naast informatie
over de Wereldwinkel en haar producten ook informatie over ontwikkelingssamenwerking en eerlijke
handel werd gegeven. Eind september werd er huis-aan-huis gefolderd vanwege de Eerlijke beurs.
Financiën
Bij de aankoop van het pand zijn er certificaten
van € 100 uitgegeven. Hiervan zijn er in 2009
weer vijf uitgeloot. Tevens zijn er vier
geschonken. Op 31 december 2009 zijn er nog
104 certificaten in omloop waarvan 11
rentedragend.
Activiteiten
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de jaarmarkt en de proeverij was het in 2009 weer
tijd voor de Eerlijke beurs
Deze werd al weer voor de derde keer georganiseerd in het Verenigingsgebouw De Grote Haven.
Vrijwel alle vrijwilligers hebben er aan meegewerkt om deze beurs te laten slagen. En dat is goed
gelukt. Er zijn vele bezoekers geweest en de omzet was € 1.545. Naast onze eigen producten was
ook Unicef vertegenwoordigd met een eigen kraam.(ecxl. de omzet van Unicef die ongeveer € 200
bedroeg).
's Morgens was er een knutselworkshop voor de kinderen, „s middags werd er een workshop
'wereldse hapjes maken' georganiseerd voor de volwassenen. Groot en klein waren zeer enthousiast.
Na het maken van de hapjes zijn deze uitgeserveerd onder de bezoekers van de beurs en deze waren
zo mogelijk nog enthousiaster over het resultaat. De beurs werd mede mogelijk gemaakt door de
financiële ondersteuning van de Rabobank.

Winkel
De inrichting van de winkel verdient
steeds de aandacht. In 2009 zijn enkele
muren opnieuw geverfd en de toonbank
was hoognodig aan een opknapbeurt
toe en is inmiddels weer netjes
geschuurd en gelakt.
Er is een nieuwe kassa aangeschaft.
De omzet in de winkel is gestegen met
een kleine 10 %.
December verkopen
In december hebben wij op diversen kerstmarkten gestaan. De omzet kerstpakketten bleef
achter ten opzichte van voorgaande jaren.
Medewerkers
De Wereldwinkel Haastrecht draait geheel op vrijwilligers. In 2009 hebben we weer een
paar nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Niet alleen voor de winkelbezetting maar ook
voor allerlei andere werkzaamheden zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.

150 jaar Max Havelaar
Honderdvijftig jaar geleden schreef Multatuli zijn beroemde boek Max Havelaar: een werk van
uitzonderlijke literaire kwaliteit, dat bovendien een enorme maatschappelijke en politieke impact heeft
gehad. Het is dan ook opgenomen in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. De uitgave van dit
belangrijke boek wordt herdacht met de tentoonstelling 'Het is geen roman, 't is een aanklacht!' 150
jaar Max Havelaar..

Multatuli en Nederlands-Indië
Op 15 mei 1860 verscheen bij uitgeverij De Ruyter in Amsterdam het boek dat de Nederlandse
geschiedenis een andere wending zou geven: Max Havelaar of de koffij-veilingen van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (1820–
1887), wilde met het boek de misstanden aan de kaak stellen die hij had meegemaakt toen hij van
1838 tot 1856 als ambtenaar diende in Nederlands-Indië.
Actueel thema
Over Max Havelaar en Multatuli wordt nog steeds veel geschreven en gesproken. De aanklacht tegen
onderdrukking en strijd voor rechtvaardige en eerlijke handel (fair trade) is een boodschap die nog
altijd actueel is. Het internationale keurmerk voor fair trade-producten heet in een aantal Europese
landen dan ook Max Havelaar. Ook hiervoor is aandacht in de tentoonstelling.
De tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt het politieke, maatschappelijke en literaire belang van Max Havelaar in
beeld gebracht. Centraal staat de aanklacht tegen onderdrukking, een boodschap die nog steeds
actueel is. De tentoonstelling is gemaakt door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam in samenwerking met het Multatuli Genootschap.

Wat, wanneer, waar
Het is geen roman, 't is een aanklacht! 150 jaar Max Havelaar
van 3 februari t/m 16 mei 2010
Oude Turfmarkt 129 (Rokin)
1012 GC Amsterdam
open di–vrij 10–17 uur, za–zo 13–17 uur

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 is onze vereniging anbi erkend. Anbi staat voor
Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Giften gedaan aan goede-doelen-instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de
instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Vanzelfsprekend dient de
schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst. Zo geldt er een
drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen. Wat u meer heeft geschonken dan dit

drempelbedrag, mag u aftrekken. Het maximaal aftrekbedrag is 10% van het drempelinkomen. Voor
meer informatie kunt u gaan naar www.belastingdienst.nl of bel de belastingtelefoon:
0800 - 0543

Blinde hardlopers
Elk jaar wordt de Pattaya Marathon gehouden in juli. Het startschot wordt gegeven om 4.30 uur ‟s
morgens als het nog donker is, voor de zon op is en het te heet wordt. Dit jaar zijn er nog meer
deelnemers van de Father Ray Foundation dan ooit tevoren.
Vele van rolstoel afhankelijke studenten deden mee aan de hele marathon en zeven studenten van de
School voor Blinden liepen de
halve marathon. De meeste
blinde studenten die meededen
hebben gedeeltelijk zicht, maar
niet genoeg om een gewone
school te bezoeken. Er was
echter één studente helemaal
blind en die presteerde het de
marathon van 21 kilometer uit
te lopen met een leraar rennend
dicht naast haar om haar aan te
moedigen. Er is niets wat deze
jonge mensen niet kunnen als
ze het eenmaal in hun hoofd
hebben.
Een opmerkelijke jonge man
Onze studenten op de Gesproken School voor Studenten met een handicap houden nooit op ons te
verbazen. Een jonge man, studerend voor electrotechnicus, vertelde zijn leraar dat hij onlangs een
gouden medaille gewonnen had bij een nationale zwemwedstrijd voor borstcrawl, vlinderslag en vrije
slag.
Het is niets uitzonderlijks, mensen winnen bijna dagelijks zwem-wedstrijden, maar deze jonge man is
geboren zonder armen. Velen van ons vroegen zich af hoe hij de zwemslagen kon maken zonder zijn
bovenste ledematen maar hij legde ons uit dat het alles te maken heeft met de beweging van de
benen. Elke zwemslag heeft een andere beenbeweging. Omdat hij daarbij ook nog eens heel sterke
beenspieren heeft, zwemt hij als een vis. Daarnaast voetbalt hij ook nog en ik kan je vertellen dat je
niet geraakt wil worden door zijn schot.

Reis naar Bosnie door Willem Pronk
Samen met Rinus Snel van Stubbe Transport uit Gouda, die na verleden jaar Georgië bezocht te
hebben, nu voor het eerst kennis maakte met de Balkan, zijn we weer behouden terug op de basis
vanuit Bosnië en Kroatie. Wat hebben we veel kunnen doen….en ook nu weer hebben we de enorme
nood en veel verdriet gezien….
Bosnië
De enorme gevolgen van de oorlog trekken nog steeds hun diepe sporen. Door de complexiteit is
Bosnië is één van de meest moeilijke landen binnen Europa om mensen überhaupt te kunnen helpen.
Maar door de inmiddels opgebouwde (jarenlange) contacten is er vertrouwen gegroeid tussen ons en
hen in een land waar men dit woord
nauwelijks kan uitspreken laat staan
erin geloven.
We zijn daarom dankbaar dat we mee
mogen helpen aan de enorme nood
die we ook nu weer met eigen ogen
hebben kunnen zien.

Ziekenhuis
We gingen op reis met een overvolle truck van Rinus met meubels, incontinentie materiaal,
ziekenhuisbedden, voedsel, kleding, schoenen en andere spullen voor de allerarmsten. Een deel ging
gelijk naar het magazijn van onze veldwerker. Het andere deel was voor het Emmaus ziekenhuis wat
sinds ruim een jaar op allerlei manieren geholpen wordt. Wat waren ze enorm blij met zoveel goed
bruikbaar materiaal. Een dag later stonden bijv. de bedden al op de zalen. Het is een psychiatrisch
verpleeg- en ziekenhuis, uniek in haar zorg en liefde voor hun medemens. We voelen ons de
rattenvanger van Hamelen, knuffelen en krijgen vele zoenen als we hier en daar wat mogen uitdelen.
Indrukwekkend
Net buiten Tuzla maakten we de maandelijkse uitdeling mee van de voedselpakketten. Opnieuw
merken we hoe belangrijk het werk is onder de kanslozen.

Individuele aandacht
Daags erna gaan we op pad naar de families om ze te bemoedigen, te stimuleren in de mogelijkheden
naar meer zelfredzaamheid. Bezoeken de boeren die met hulp van Proplan bezig zijn hun bedrijf goed
van de grond te krijgen en denken mee in oplossingen hoe doelmatiger te boeren in economisch
slecht weer. Rinus‟ ervaringen uit het verleden als melkrijder kwamen goed van pas.
We zijn in Srebrenica geweest en in Potocari waar elk jaar weer slachtoffers worden herbegraven. We
gaan ook voorbij Sarajevo om een weduwe te helpen in de strijd van haar bestaan. Van een uitkering
van 75 euro onderhoudt zij ook haar dochter en kleindochter van 12 jaar (het leven is vrijwel even
duur als in Nederland….) We vernemen van de kleindochter dat op haar school zulke extreem arme
kinderen zitten die nauwelijks kleding en schoenen hebben. We maken direct afspraken daar iets aan
te doen.
Door de economische crisis is de nood in voormalig Joegoslavië enorm toegenomen. We zijn blij dat
je dan kan en mag helpen aan de allerarmsten. Het is ons verlangen dat het werk van Proplan mag
blijven doorgaan via onze veldwerker Rasim Lemezovic.

Ouderen
Op onze terugreis zijn we over Samobor gereden naar het echtpaar Jambrovic die de kleine
protestantse gemeente aldaar leiden. Zij bezoeken elke week de vergeten ouderen in de Krajina
(Grensstreek tussen Kroatië en Bosnië).
Ook hier is een vrijwel vergelijkbare situatie als in Bosnië met één verschil: van de wat jongere families
zijn er maar heel weinig terug gekomen na hun vlucht als gevolg van de oorlog. Vandaar de totale
eenzaamheid van de ouderen. Onlangs heeft Proplan de aankoop mogelijk gemaakt van een goede
gebruikte auto zodat de ouderen ook bezocht kunnen worden als er sneeuw ligt. Tijdens die
ontmoeting hebben we eveneens warme kleding, krukken en nieuwe dekens kunnen afgeven. Vol
blijdschap
werd
alles
door
hen
ontvangen.
.
Ik heb deze impressie met u willen delen zodat u kan zien dat uw hulp aan Baanderij en Proplan ook
echt werkt!
Hartelijk dank voor alles wat is gedaan en nog wordt gedaan, bijv. via het ZWO project van De Rank in
Waddinxveen. Maar ook van het NCDO, de Emmaus kringloopwinkel in Gouda. Dank aan Rinus Snel
van Stubbe Transport voor alle inzet tijdens de reis zoals het beschikbaar stellen van zijn truck,
brandstof, wegenbelasting, (en nog veel meer dan dat).
Ook voor alle andere betrokkenheid en gebeden van velen van u.
Het is altijd een zegen om te weten dat mensen zo trouw voor ons bidden. We hebben dat ook zeker
weer ervaren tijdens ons bezoek.
Stichting Proplan
Industriestraat 1
2802 AC Gouda (NL)
Tel. (+31) (0)182 670167 Fax (+31) (0)182 670378
ING (voorheen Postbank) 4350357
info@stichtingproplan.nl
Kijk ook eens op onze website www.stichtingproplan.nl

Puzzel
Vul in het diagram woorden in volgens onderstaande omschrijvingen. De gezochte woorden zijn
allemaal producten van de Wereldwinkel.
In de grijze kolom ontstaat een sleutelwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een oppeppertje
Tropische vrucht
Heerlijk bij de thee
Laat je lichtje branden
Voor zuivere koffie
Hier maak je mooie versieringen mee
Natuurproduct voor bijv. dienblad
Een bon die men graag krijgt
Komen uit het oerwoud
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Inkopen voor de Wereldwinkel, wat houdt dat in?
Door Greet van Zuijlen
Regelmatig krijgen de vrijwilligers van klanten, die de winkel bezoeken, te horen: “wat ziet de winkel er leuk
uit”. En, “wat hebben jullie weer leuke spulletjes”. Dat voelt goed als je zo‟n compliment mag ontvangen.
Maar hoe komen die leuke spulletjes nu in de winkel?
De organisatie heeft een inkoopcommissie van 3 personen, Marianne, Annie en ondergetekende.
Afwisselend gaat ieder, in een periode van ongeveer zes weken, naar Culemborg om daar de inkoopcentrale
te bezoeken. Bij de inkoopcentrale, zowel bij Frade Trade als Mondiaal heb je een ruime keuze uit
bijzondere producten uit o.a. Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Variërend van traditioneel handwerk uit Thailand,
zoals rijstmanden, mangowood theelichtsetjes en vazen, sjaals uit India, keramiek en aardewerk uit Peru,
speelgoed uit Sri Lanka, trendy sieraden, serviesgoed, muziekinstrumenten, kaarsen, Boeddha‟s enz. enz.
Een keuze maken is niet altijd eenvoudig omdat er zoveel verschillende materialen, kleuren en vormgevingen
zijn. Er wordt gelet op kwaliteit en prijsklasse en wat haalbaar is in onze regio.
Wat mij opvalt is dat de lente / zomer 2010 collectie kleurrijk is en o.a. gemaakt van hergebruikte materialen.
De producten zijn gemaakt van afgekeurd blik uit de verpakkingsindustrie, manden gevlochten van kaisagras
en snoeppapiertjes.

En alle producten hebben één eigenschap gemeen: de verkoop draagt bij aan de ontwikkeling van de
makers. Dit betekent ook verbetering van de leef- en werkomstandigheden zodat hun toekomst-perspectief
beter wordt.
Het food-assortiment van Fair Trade Orginal omvat meer dan 200 levensmiddelen. Van rijst, thee, wijn,
chutney, pindakaas enz. De voorraad in onze winkel is beperkt omdat we een „kleine‟ organisatie zijn. De
inkoop hiervan gaat per e-mail, en wordt in dezelfde week geleverd waarin de bestelling geplaatst is.
Laat het ons gerust weten wat u van de producten, die in onze winkel aanwezig zijn vindt, dan kunnen
wij nog gerichter inkopen

Tibetaanse noedels: Amdo Food Company
Amdo Food Company (voorheen Golden Grain Foods) in India produceert Tibetaanse noedels, pasta
en lasagne. Fair Trade Original importeert hun noedels via de Federation of Tibetan Cooperatives in
India, een overkoepelende organisatie die werkgelegenheid creëert voor Tibetaanse vluchtelingen in
India.
Context
In 1959 werd Tibet door China bezet. Sindsdien zijn de Tibetanen beroofd van hun culturele en
religieuze vrijheid. Honderdduizenden mensen vluchtten naar het buitenland, veelal naar India. De
Indiase overheid stelde land ter beschikking, de Tibetaanse regering in ballingschap vestigde zich in
Dharamsala. Naast de landbouw ging men op zoek naar bronnen van inkomsten.
Handnijverheidprojecten en kleine ondernemingen als Amdo Food Company bieden werkgelegenheid
en dragen bij aan het behoud van de Tibetaanse culturele identiteit.
Ontwikkeling
Amdo
Food
Company
produceert
op
ambachtelijke wijze authentieke Tibetaanse
noedels en andere deegwaren. De fabriek biedt
momenteel werkgelegenheid aan 17 mensen:
een gemêleerd gezelschap van Tibetanen,
Nepalezen en Indiërs. De noedels vinden hun
weg naar de Tibetaanse nederzettingen in India
en, via de export, naar Nederland en Australië.
Om de gewenste groei te kunnen bereiken,
werkt het bedrijf aan verdere verbetering van de
productiecapaciteit, de organisatiestructuur en
marketing. Ook productontwikkeling heeft alle
aandacht.
Rol Fair Trade Original
Fair Trade Original hielp Amdo Food
Company zich klaar te maken voor de
exportmarkt.
Een
ontwikkelingsprogramma op het gebied
van voedselveiligheid werd gevolgd door
een business- en marketingplan, in samenwerking met lokale consultants. Ook bracht de
noedelfabriek op advies van Fair Trade Original verbeteringen aan op het gebied van veiligheid en
milieu. In 2004 kreeg Amdo Food Company een order van Fair Trade Original ten behoeve van 75.000
kerstpakketten. De productiecapaciteit moest hiervoor worden uitgebreid en Fair Trade Original
verzorgde trainingen aan de nieuw aan te nemen werknemers. Al gauw bleek dat de capaciteit van de
meelmixer en noedelmachine de beperkende factoren waren. Fair Trade Original bemiddelt sindsdien
voor bijdragen van diverse organisaties waardoor in 2008 nieuwe investeringen in de fabriek mogelijk
waren.

Toekomst
Amdo Food Company heeft goede kansen op zowel de lokale als de internationale markt. De
producten zijn onderscheidend en er is marktpotentie. Om deze kansen te benutten, adviseert Fair
Trade Original op het gebied van marketing, planning en logistiek. Met een nieuwe verpakking is het
product geschikt gemaakt voor de supermarkt: de volgende stap waar Amdo Food Company op inzet.
Ook in het bedrijf zelf worden nieuwe ontwikkelingen voorbereid. Zo wil men de kern van de
medewerkers medeaandeelhouder maken. De aanpak van Amdo Food Company diende tijdens een
training bovendien als voorbeeld voor andere ondernemingen die werken onder de vlag van de
Federation of Tibetan Cooperatives in India. Zo leidt de groei van Amdo Food Company tot kansen
van steeds meer mensen binnen en buiten het bedrijf

Noedelsalade met scampi’s en mango
Benodigdheden
Dressing
1 rode chilipeper, fijngehakt
2 eetlepels vloeibare honing*
2 eetlepels Thaise vissaus
1 eetlepel extra vierge olijfolie*
1 limoen, enkel het sap
250 g noedels*
2 middelgrote mango‟s, geschild, pit verwijderd en in dunne
reepjes gesneden
300 g gekookte scampi‟s
klein bosje verse koriander, grofgehakt
* Product van Wereldwinkel
Bereiding
Maak eerst de dressing door de chilipeper, honing, Thaise vissaus, olijfolie en het limoensap te mengen en goed
te roeren.
Kook de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Als ze klaar zijn, laat ze dan schrikken onder koud
water.
Doe de noedels in een grote kom, sprenkel de dressing erover en meng goed. Verdeel de noedels over vier
kommen en doe er gelijke hoeveelheden reepjes mango, gekookte scampi's en gehakte koriander over.
Tip: dit gerecht blijft goed in de koelkast, dus je kunt het van tevoren maken. Let op dat je het koelen van de
noedels niet overslaat en garneer met koriander.

