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Allen/Wereldwinkel

Aankoop pand
Aan het begin van het jaar 2005 werden we geconfronteerd met het feit dat de verhuurder ons het
pand te koop aanbood. Hij vond dat wij als huurder het recht hadden van koop, maar stelde
tegelijkertijd dat als wij niet tot koop zouden besluiten, hij met andere gegadigden in overleg zou gaan.
In eerste instantie leek financiering niet haalbaar, maar tijdens de jaarvergadering werd duidelijk dat
een nader onderzoek door de leden zeer op prijs zou worden gesteld. Door middel van een
bliksemactie is er voldoende geld bijeen gebracht om het pand financieel verantwoord te kopen. Eind
juli werd het koopcontract getekend.
Jubileum
Zaterdag 19 maart was de officiële aftrap van ons 25 jarig jubileum. Door het verbranden van geld
probeerden we, naar Aziatisch gebruik, de goden gunstig te stemmen om zo een goed financieel jaar
te verkrijgen. De jubileumpuzzel werd gewonnen door één van onze trouwe klanten.

Als je de leerlingen van de basisscholen in de gemeente uitnodigt, kun je veel kinderen verwachten.
Dat er echter 80 jonge knutselaars op de kindermiddag van 20 april kwamen, daar hadden we niet op
gerekend. Dat maakte het feest met d.j. Frank wel extra swingend.
Omdat we niet aansprakelijk gesteld wilden worden voor enige “geluidsoverlast” hadden we alle
bewoners van Hof van Stein uitgenodigd voor de feestavond van 17 mei.
Hier konden we, nadat Coen Pinkse door onze burgemeester benoemd was tot Ridder in de orde van
Oranje Nassau, met z‟n allen genieten van de Djembee-band uit Gouda.
Als knallende afsluiter van er op 8 oktober een eerlijke beurs in verenigingsgebouw De Grote Haven.
Een elftal kramen werd door iedereen bewonderd en vele producten vonden hun weg naar de
nieuwsgierige bezoekers van die dag.
In de weken erna werden we regelmatig over dit succesvolle evenement aangesproken en werd er
gevraagd of we dit toch nog eens wilden organiseren. Wie weet is dit een goed idee voor een volgend
jubileum?
Al met al kijken we terug op een hectisch en feestelijk jaar, waarin een goede omzet is behaald.
Iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen, willen wij heel hartelijk bedanken!

Het bestuur

C1000 actie
C-100 Haastrecht houdt een muntjesactie voor verenigingen. De vereniging die aan het eind van het
jaar de meeste muntjes heeft gekregen wint een leuk geldbedrag.
Ook de Wereldwinkel doet mee met deze actie. Zoals het er nu naar uit ziet zal er vanaf juni een koker
bestemd zijn voor onze vereniging.

Nieuw:
Wereldsappen uit alle windstreken!
Een mix van de lekkerste appelsoorten uit Zuid-Afrika met een verfrissend vleugje limoen- en
citroensap: samen de smaakvolle ingrediënten van het nieuwe African Original Appelsap. En samen
met de introductie van dit sap zijn ook het bestaande Sinaasappelsap en Tropisch sap vernieuwd.
Met een vleugje mango is het Latin Original Sinaasappelsap nu nog lekkerder. De sinaasappels zijn
afkomstig uit Cuba en Brazilië, waar ook de mango vandaan komt.
Het Asian Original Tropisch sap is voortaan iets zoeter . Deze kleurrijke mix van Indiase ananas,
appel, sinaasappel, mango en banaan uit alle werelddelen draagt net als de andere sappen het Max
Havelaar Keurmerk.

Vooruitgang
Met de koop van de nieuwe African original appelsap steunt u de Zuid/Afrikaanse Vuki plantage in de
Lebanon Fruit Farm. Beide liggen in de plaats Grabouw in de Elgin Vallei. Vuki betekent `vooruitgang`
en niet zonder reden: deze plantage is 100% eigendom van ruim 40 families. En zowel bij Vuki als de
Lebanon Fruit Farmkomen de opbrengsten direct ten goede aan de arbeiders. Dankzij de verkoop van
dit appelsap kunnen beide achtergestelde gemeenschappen nu een volwaardige plaats innemen in de
Zuid/Afrikaanse fruitteelt.

Wereldgerechten: Frankrijk
Door Sa’adat Farmanollah

Wie Frankrijk bezoekt zal de verschillen in de regionale keukens duidelijk opvallen. In
Normandië is de zuivel belangrijk en de room boter en kaas die dit gebied voortbrengt zult u
dan ook in vele gerechten terugvinden. Dat daarbij ook vis, schaal- en schelpdieren een rol
spelen zal u niet verbazen want aan de Normandische kust liggen veel vissersplaatsen. In
Normandië groeien vrijwel geen wijnstokken maar er zijn appelboomgaarden in overvloed.
Op iedere restaurantkaart in Normandië komt u dan ook gerechten met appels tegen.

Tarte de Cambrai
appeltaart uit Cambrai
Benodigdheden
100 gram zelfrijzend bakmeel
2 grote eieren
50 gram boter
6 eetlepels melk
4 eetlepels poedersuiker
3 eetlepels nèt gesmolten boter
1 zakje vanillesuiker
3-4 zachtzure appelen
3 eetlepels suiker
snufje zout
Bereiding
Verwarm de oven voor tot 200 graden. Zeef bakmeel, poedersuiker, vanillesuiker en zout in een kom.
Maak er een kuiltje in.
Roer de eieren in een kommetje los en voeg de melk en de gesmolten boter toe. Roer het geheel
goed door. Schenk het mengsel in het kuitje in het bakmeel. Werk het geheel zo snel mogelijk
dooreen en vul er een licht beboterde taartvorm (28 cm) mee.
Verwijder met een appelboor de klokhuizen uit de appels, schil ze en snijd ze in dunne plakjes. Leg de
appelplakjes dakpansgewijs op het deeg. De appel zal gedeeltelijk in het deeg zakken, dat hoort zo.
Bestrooi de taart met de suiker en leg er hier en daar een vlokje boter op. Schuif de vorm iets onder
het midden in de oven en temper de warmte tot 175 graden. In 35 tot 40 minuten goudbruin bakken.
De taart is als hij uit de oven komt wat opgeblazen, daarom moet u oppassen voor tocht, want dan
kan hij inzakken.
De taart dient direct warm gegeten te worden.

Fair Play – Fair Trade
Het thema van Wereldwinkeldag 2006 is Kidz @ work! De Wereldwinkeldag staat in het teken van
kinderarbeid en natuurlijk: voetbal. Het WK Voetbal vindt van 9 juni tot 9 juli in Duitsland plaats. Een
spannend evenement voor jong en oud!
Speciaal voor het WK-voetbal heeft Barbosa do Brasil oranje voetbalmaskers en geluksvoetballertjes
laten maken.
Door deze maskers en poppetjes tijdens het WK te dragen, steunen wij niet alleen ons Nederlands
voetbalteam, maar ook ons voetbalproject in Brazilië.

Sponsorproject
Ex-voetballer Pablo is vijf jaar geleden in Arraial d‟Ajuda een voetbalschool voor straatjongens gestart,
omdat hij zag dat veel jongens op straat rondhingen en gemakkelijk in drugsgebruik en criminaliteit
vervielen.
Op de voetbalschool krijgen zo‟n 100 jongens in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, 3 keer per week
voetbaltraining. Ook worden wedstrijden gespeeld tegen andere dorpen en verenigingen. Iedere
jongere kan deelnemen aan de training en ze hoeven niet allemaal Pele‟s, Ronaldo‟s of Romario‟s te
worden, als ze maar leren dat via teamwork doelen bereikt kunnen worden.
Gezien de grote groep jongens die op de voetbalschool trainen zijn er veel spullen nodig, zoals shirts,
voetbalschoenen, ballen, keepershandschoenen. Maar misschien het allerbelangrijkste is wel dat het
huidige veld waarop getraind wordt een mollenveld zonder gras is.
Door de verkoop van de geluksvoetballertjes en de maskers ondersteunen we het project.

De voetbal maskers zijn gemaakt
door een groep AIDS patiënten
uit Recife.
De
geluksvoetballertjes
zijn
speciaal voor dit WK ontworpen door Nilza Bezerra uit
Gravatá. Ze zijn verkrijgbaar als een enkel
voetballertje in oranje tenue of als twee voetballertjes
arm in arm, één in oranje tenue en één in Braziliaans
tenue.

Pattaya, decemberbrief
Terwijl ik mijn eerste Kerstbrief schrijf vanuit Pattaya, kan ik de baby‟s horen huilen. Ze zullen wel
honger hebben. Ik ging naar buiten om even bij de peutergroep te gaan kijken, die aan het spelen
waren op de stoep met Zuster Supatra. De kleintjes kregen me in de gaten en al snel was ik omringd
met kinderen die bedelend hun armen uitstrekten om te worden opgetild.
Ik kon er maar twee tegelijk optillen en luisterde naar hun vertederende uitspraak van het woord
“Father”. Terwijl ik me bukte om een klein meisje op te tillen, haalde ze iets nats en plakkerigs uit haar
mond en probeerde dit met me te delen door het in mijn mond te stoppen.
Ik heb vriendelijk bedankt.

Diploma’s
3 December was een onvergetelijke ervaring voor mij in mijn nieuwe baan. Ik was uitgenodigd door de
hoofdmeester van de Gesproken School om de diploma‟s uit te reiken aan de eindexamenklas, die
bestaat uit 65 studenten. Ik mocht op een podium zitten met de studenten terwijl de andere leraren en
de vrijwilligers zich verzamelden. Na een paar toespraken kwamen de studenten een voor een naar
me toe, gekleed in hun schooluniform en een prachtige corsage opgespeld. Eerst kwamen de
studenten die zelfstandig konden lopen (soms kreupel of met krukken) om hun diploma‟s in ontvangst
te nemen, de beloning voor al hun inspanningen. Toen volgden de studenten die gebonden zijn aan
hun rolstoel. Het gemak waarmee ik uit mijn stoel opstond leek zo onbetekenend naast de
tegenslagen die zij in het leven hebben moeten overwinnen. Mijn voorbereide speech deed geen recht
aan de ware gevoelens in mijn hart.
Later op de avond was er het traditionele alumni-diner voor alle afgestudeerden en hun familie op het
basketbalveld van de school. Zij hadden een gift ingezameld als dank voor hun kans op een nieuw
leven. Terwijl ik mij mengde onder de gasten en luisterde naar alle verhalen, voelde ik me zo trots dat
ik een aandeel mag hebben in dit prachtige doel, dat opgezet werd door mijn vriend Father Ray. Bijna
2.000 gehandicapte jongeren hebben hier op school gezeten sinds de oprichting.

Straatkinderen
Op een dag was ik aan het praten met een groep kinderen in het Straatkinderen Tehuis. Zij wilden dat
ik de naam van het tehuis zou veranderen. “We zijn nu immers geen straatkinderen meer!” was hun
pleidooi. Dus kunnen we melden dat de naam inmiddels veranderd is in “Redemptorist Kindertehuis” .
Ik kan ook met trots vertellen dat James van 19 en Sia van 18, de eerste twee bewoners van dit tehuis
zijn die aankomend jaar naar de Universiteit gaan. James gaat leren voor ingenieur en Sia gaat een
boekhoudkundige opleiding volgen.

Eer
Eerder dit jaar viel onze School voor Blinde Kinderen een grote eer te beurt toen Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Maha Chakri Sirindhorn officieel de beschermvrouwe van de school werd. Directrice
Khun Aurora kreeg ook een speciale erkenning. Zij kreeg een prijs in de categorie “Meest Geweldige
Persoon” op het gebied van sociaal werk en ontwikkeling. Khun Aurora‟s blindheid heeft haar nooit
weerhouden van haar toewijding aan het werk voor de blinde kinderen van Thailand.

Een nieuw thuis
Terwijl ik mijn Kerstbrief schrijf wordt een aantal kinderen voorbereid op een wel heel speciale Kerst
en Nieuwjaar. Hun grootste kado dit jaar zal een nieuwe pappa en mamma zijn en soms zelfs broers
en zussen. Dit kan een tijd zijn van veel verschillende emoties voor ons, die zoveel van de kinderen
houden. Want hoewel het ons pijn doet ze te moeten laten gaan, weten we dat er geen “echte”
vervanging is voor een thuis.

Bobby van 5 jaar stelde me een vraag die me nog nooit gesteld is. Deze blinde jongeman stond alleen
in de schaduw van een boom, vlakbij de ingang, toen ik daarlangs kwam terwijl ik een bezoeker
rondleidde. Hij zag me niet aankomen, maar hoorde me wel. Ik tilde hem op en vroeg hem zijn naam.
Daarna vroeg hij hoe ik heette. Ik antwoordde : “Ik ben Vader” ,
waarop Bobby meteen vroeg ; “Wiens Vader ?” Ik vertelde
hem : “Bobby, ik ben ook jouw Vader”. Bobby‟s onschuldige vraag overtuigde me meer dan welke
handleiding dan ook, waarom ik hier in Pattaya ben.

Dank
Dus met Kerstmis in het vooruitzicht is het mijn voorrecht om jullie namens iedereen hier een
prachtige Kerst te wensen en een gezond, welvarend en gezegend nieuwjaar. Met : “namens
iedereen” bedoel ik ons hele Redemptorist team, Father Banchong en Brother Denis, onze vijf
Zusters, onze toegewijde staf, speciaal Khun Toy, en al onze vrijwilligers. En natuurlijk ook onze
kinderen en studenten die zoveel baat hebben bij jullie hulp : de wezen, de dove kinderen, de blinde
kinderen, de gehandicapten en misschien wel het meest van allemaal de kinderen die ooit mishandeld
zijn en geen ander thuis hadden dan de stoep maar die nu een veilig en warm thuis hebben bij ons.
God zegene jullie voor al jullie steun.
In liefde en gebed,
Father Lawrence Patin, CSSR
Fr. Ray Foundation - Pattaya

Gift Rabobank
Van de Rabobank ontvangen we ook dit jaar een gift die het mogelijk een kraam te huren op diverse
markten zoals de jaarmarkt, kerstmarkt en de proeverij.

Hagelslag puur
De vertrouwde hagelslag krijgt een nieuw jasje dat aansluit bij de nieuwe verpakkingslijn van Fair
Trade Original: eigentijds en herkenbaar. Deze chocolade Hagelslag puur is heerlijk op de boterham
of als versiering op taarten en gebak. Fair Trade
Original Hagelslag heeft het
Max Havelaar Keurmerk.

Producent
Voor de productie van hagelslag heeft Fair Trade
van producenten uit ten minste vijf landen (Ghana,
Republiek, Kameroen, Ecuador).

Original de keuze uit cacao
Ivoorkust,
Dominicaanse

Omdat de beschikbare hoeveelheid cacao niet
verhouding tussen de producenten mogelijk
gezorgd wordt dat de hagelslag van constante

altijd constant is, wordt de
aangepast,
waarbij
wel
kwaliteit blijft.

Ghana
De beste cacao uit de wereld komt nog steeds uit Ghana. Het land is met 300.000 ton, na Brazilië en
Ivoorkust, de grootste exporteur van cacao in de wereld. Cacao brengt dus veel op, maar hierin schuilt
ook direct het gevaar voor Ghana; de grote afhankelijkheid van cacao. Cacao is goed voor 40% van
de totale export-inkomsten en biedt werkgelegenheid aan twee miljoen boeren, waarvan de meeste
kleine boeren zijn. De helft van de totale landbouwgrond wordt in beslag genomen door
cacaostruiken. Wanneer de westerse landen steeds meer vervangende vetten in chocolade gaan
toelaten, zal de vraag naar cacao(vetten) sterk dalen, zo ook de prijs. Dit maakt het land en de boeren
erg kwetsbaar.

Goede boer
De cacao uit Ghana komt van Kuapa Kokoo, wat „goede cacaoboer‟ betekent. Kuapa Kokoo is
opgericht door meer dan 40 dorpsgemeenschappen uit de drie regio's: Ashanti, Brong-Ahafo en de
Westelijke regio en telt 4000 leden, grotendeels kleine boeren waarvan eenderde vrouw.

De kleine boeren bezitten meestal een eigen stuk land. Anderen zijn bij grotere boeren in dienst. De
oogst wordt in dit dienstverband gedeeld tussen de eigenaar en de werknemers. Cacao is voor de
boeren de belangrijkste inkomstenbron.
Kuapa Kokoo heeft in een periode van tien jaar 174 waterbronnen aangelegd t.b.v. landbouw en voor
veilig drinkwater. Verder zijn er vier scholen en 27 mais-maalderijen opgericht en is er een
inkomensgeneratieproject (zeep maken) voor vrouwen gestart. Daarnaast kregen alle leden een
jaarlijkse bonus.
Fair Trade Original staat voor handel die ontwikkelt. Daarom bieden we coöperaties van cacaoboeren
in Afrika en Latijns-Amerika naast faire voorwaarden bij de verkoop van hun cacaobonen ook een
extra premie. Dit geld gaat naar sociale projecten die door de cacaoboeren zelf worden vastgesteld.

Mokkataart (met Fairtrade hagelslag)
Ingrediënten
4 eieren
125 gram zelfrijzend bakmeel
125 gram suiker
iets zout
iets vanillesuiker
geraspte citroenschil
175 gram boter
100 gram poedersuiker
3 á 4 eetlepels koffie-extract
50 gram pure Fairtrade chocoladehagelslag
Bereiding
Doe de hele eieren met de suiker, het zout en
de citroenrasp in een kom, plaats haar op de
damp van kokend water en klop met een garde tot het mengsel lauw geworden is. Klop de massa
(circa 15 á 20 minuten), van het vuur af, dik, wit en luchtig totdat ze als een dik lint van de lepel
afloopt.
Zeef het meel en voeg het luchtig scheppend bij de eiermassa.
Breng het deeg over in een vorm waarvan alleen de bodem dun met boter is bestreken en met
paneermeel
is
bestrooid.
Bak het in circa 40 minuten in een voorverwarmde oven van 150 graden heel lichtbruin en gaar en laat
het dan afkoelen
Snijd de taart horizontaal in twee lagen.
Roer voor de moccacrème de boter met de gezeefde poedersuiker in een verwarmde kom tot room,
voeg er roerende, druppelsgewijs het koffie-extract aan toe en besmeer een laag met een gedeelte
van deze crème.
Plaats de andere laag er weer bovenop.
Bestrijk de opstaande kanten eveneens met de moccacrème en rol de taart als een wiel door de
chocoladehagelslag.
Strijk nu over de bovenste laag van de taart een dunne laag crème en spuit er de rest op als garnering
Bron:
http://home.wanadoo.nl/suyckerbol/
Zeer aan te bevelen website met lekkere (bak) recepten.

Vette Quiz
Uit de Kids United, het kinderblad
van Unicef:
1 Waarom eten de meeste mensen
uit India geen koeienvlees?
a) omdat ze dat zielig vinden
b) Omdat een koe in India een heilig dier is
c) omdat ze krokodillen veel lekkerder vinden
2 Wat vinden kinderen in Pakistan het meest vieze Nederlandse hapje?
a) Dropjes en haring
b) Hollandse slakken
c) zuurkool/stampot
3 In ontwikkelingslanden is drinkwater vaak besmet. Hoe zorgt Unicef dat mensen hier niet ziek van
worden?
a) Door iedere avond blaadjes en vliegjes uit het water te vissen
b) Met watertanks en waterzuiveringstabletten
c) Door Unicef badmeesters. Zij letten op dat kinderen niet in het drinkwater poepen
4 Wat vinden sommigen inwoners van Peru een superlekkere snack?
a) Geroosterde cavia
b) Boerenkool met mini knakworstjes
c) Gestoomde rups, bestrooid met malaria mugjes
5 Wat zijn helepa-ballen?
a) Gestoomde meelballen met suiker, kokos en sesamzaad. In Sri Lanka smullen kinderen
hiervan
b) Voetballen waar het Botswaanse voetbal elftal mee traint
c) De bal die een Vietnamees hangbuikzwijn uitkotst als hij verkeerd gegeten heeft
6 Als je ieder dag je buik vol eet kan je dan ondervoed zijn?
a) Nee, natuurlijk niet
b) Ja, als je altijd dezelfde ongezonde dingen eet
c) Misschien, als je vooral groenten en fruit eet
7 Wat eten ze in Mexico op de feestdag Allerheiligen?
a) Calavera, een doodshoofdje van suiker
b) Pepernoten
c) Pompoensoep met gehaktballen

Antwoorden: 1b 2a 3b 4a 5a 6b 7a

