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Noot van de redactie…
Zo op de valreep voor de zomervakantie hebben we toch nog even wat informatie voor u. Zo zijn er de
aangepaste zomeropeningstijden van onze winkel (zie blok hieronder).
Een stukje over onze nieuwe kooksauzen, met een recept van een van onze medewerksters, een
puzzel en een knutselwerk “pimp eens een olifant” voor de kinderen. Het zou erg leuk zijn als deze
massaal werden ingeleverd. We hangen ze op in de winkel en de mooiste krijgt uiteraard een prijsje.
Dus bewaar deze Winkel en Wereld voor een regenachtige dag in de vakantie…
Ook aandacht voor de goedkope manier van tanken met meerwaarde; leest u vooral ons stukje over
de Baanderij in Gouda. Daarnaast informatie over eerlijke producten bij V&D, de kaasboerderij van de
fam. den Boer, en een stukje over producten van olifantenpoep(!).
Natuurlijk ontbreekt ook dit keer de Pattaya Nieuwsbrief niet. Al met al weer een vol blad, en we
wensen u dan ook veel leesplezier.
de redactie

LET OP: Aangepaste openingstijden in
de zomerperiode
vanaf dinsdag 31 juli is de Wereldwinkel op
dinsdag t/m donderdag
Gesloten
vrijdag (3/8, 10/8 en 17/8) 10:00 tot 16:00 open
zaterdag (4/8, 11/8 en 18/8) 10:00 tot 16:00. open
Vanaf dinsdag 21 augustus hanteren we weer de
reguliere openingstijden (zie binnenzijde kaft)

Jaarvergadering 23 mei 2007
23 mei jl. was het weer tijd voor de
algemene
ledenvergadering
van
de
Vereniging Levenskans voor Allen. De avond begint altijd met het officiële gedeelte, zo ook deze keer.
Zoals al in de uitnodiging voor de vergadering was aangekondigd, heeft Olga van Leeuwen tijdens
deze avond afscheid genomen als bestuurslid van de vereniging. Olga zal gelukkig wel zeer actief
blijven voor de wereldwinkel. Maar na vele jaren vond zij het tijd worden dat iemand anders het stokje
over zou nemen in het bestuur. Joke Brenkman heeft dat stokje aangepakt en de ledenvergadering
was hier zeer blij mee. Truus Kalkman was herkiesbaar en uiteraard was iedereen ook content dat
Truus de komende periode weer als voorzitter van de vereniging zal optreden.
Voor het programma na de pauze waren vele gasten uitgenodigd. De
vereniging heeft afgelopen jaar een bescheiden bijdrage geleverd aan
twee goede doelen. De vertegenwoordigers van deze goede doelen
hadden aangegeven graag op onze jaarvergadering wat te komen
vertellen. Dus onder het genot van een hapje en een drankje werd de
avond vervolgd.

Zo hebben een aantal meiden van het Oeganda hockeyteam enthousiast verslag gedaan (met behulp
van een zeer sprekende fotorapportage) van hun reis naar Oeganda. Daarna heeft Esther van
Lieshout eveneens een enthousiast verhaal verteld over haar reizen naar Kenia ondersteund door
mooie foto's.
Beide presentaties hebben nogmaals het belang van deze goede doelen onderstreept en aangetoond
dat onze bescheiden bijdrage zeer nuttig is besteed.
Wanneer u deze keer niet aanwezig was, hopen we dat u een volgende keer wel in de gelegenheid
bent om de jaarvergadering te bezoeken. Namens alle aanwezige leden, kan ik zeggen dat het een
zeer geslaagde avond was en zeker de moeite waard!
Mireille van der Wurff

Kaasboerderij de Twee Hoeven verkoopt wereldwinkelprodukten
Sinds mei dit jaar verkoopt Nel den Boer in haar boerderijwinkel de Twee Hoeven aan de Steinsedijk
naast de bekende streekproducten ook een aantal Fair trade producten. Dat gebeurt in samenwerking
met de Wereldwinkel Haastrecht.
Er is chocolade, thee, snoepjes en
diverse cadeau-artikelen.
De
boerderijwinkel
verkoopt
hiernaast natuurlijk de bekende
kaas: jong tot oud, kruidenkaas,
geitenkaas, smeerkaas en brie.
Het assortiment bevat ook boter, karnemelk, ijs, eieren, honing, jam, stroopwafels, mosterd, wijn,
kerstpakketten, klompen, en nog veel meer....
Openingstijden verkoop:
Maandag tm vrijdag

14:00 - 18:00

zaterdag

10:00 - 17:00

Kaasboerderij de Twee Hoeven
Teunis en Nel den Boer, Steinsedijk 37

'Goede Doelen' tankstation De Baanderij
Kent u de Baanderij al?
De Baanderij is een modern tank- en super carwashstation waar u 7 x 24 uur terecht kunt voor tanken
en autowassen. U betaalt eenvoudig met uw bankpas of speciale Baanderij Voordeelpas. Het mooie is
dat u hier goedkoop tankt en tegelijk goede doelen ondersteunt.
Maar de Baanderij is méér dan een tankstation en carwash. Het is een unieke organisatie die de winst
op tank- en wasbeurten besteedt aan de meest uiteenlopende hulpverleningsprojecten. Om mensen
in nood hulp te bieden en hoop te geven, biedt De Baanderij deze organisaties al haar diensten op
non-profit basis of zelfs kosteloos aan. Door bij de Baanderij te tanken of te wassen helpt u dus De
Baanderij en de daaraan verbonden financieringsorganisatie Stichting Proplan om anderen te helpen.
Proplan is er voor hulporganisaties (N.G.O.'s) wanneer zij niet of in onvoldoende mate in staat zijn om
zelfstandig een project uit te voeren.

faciliteiten
Aan N.G.O.‟s en zendings- en missionaire organisaties worden bij de Baanderij faciliteiten geboden
voor opslag, inpakken, transporten papierwerk rondom hulpactiviteiten.

Opslag van kleine dozen
tot grote voertuigen.

Geld
Naast faciliteiten is er soms ook gewoon geld nodig om een project van de grond te tillen. De stichting
Proplan. ondersteunt vele projecten, van een schapenproject in Bosnië tot de voedselbank in
Waddinxveen, een landbouwproject in de Oekraïne tot schoolmeubilair voor Suriname, opzetten van
moestuinen in Afghanistan tot microkredieten in Sierra Leone…het is gewoon teveel om op te
noemen.
Geïnteresseerd geraakt?
De Baanderij vindt u aan de Industriestraat 1 te Gouda (vlakbij de Steve Bikobrug)

Nieuw:
Kooksauzen
Zuid-Afrika
wordt
vanwege de mix van
culturen
ook
wel
„Rainbow
Nation‟
genoemd. Dat zie je terug
in de keuken. Die heeft een rijke historie met culinaire invloeden uit Afrika, Europa en het Verre
Oosten. Deze kooksauzen zijn gemaakt volgens deze veelzijdige culinaire traditie en passen helemaal
in de trend om jezelf of je gasten snel en gemakkelijk te verwennen. Eenvoudiger kan bijna niet: laat
de saus een paar minuten meepruttelen met vlees, kip of vleesvervanger en klaar is de ZuidAfrikaanse maaltijd. Achterop de verpakkingen van de kooksauzen staan eenvoudige recepten met
enkele verrassende variaties.

Bobotie Saus
Bobotie Saus biedt alle kruiden- en vruchteningrediënten voor de beroemde Zuid-Afrikaanse Bobotie
ovenschotel. Dit traditionele, kruidige ovengerecht heeft de bijzondere smaak van milde kerrie en
gedroogd fruit.

Kaapse Kerrie Saus
Kaapse Kerrie Saus, een kooksaus gemaakt volgens de bekende culinaire Kaaps-Maleise traditie,
heeft een pittige kerriesmaak met een vleugje kokos.

Peppersweet Saus
Peppersweet Saus, gemaakt van de gelijknamige typisch Zuid-Afrikaanse vrucht, is een zoet-pikante
kooksaus met een verrassend romige, licht pikante smaak.

Opleiding en ontwikkeling
De Zuid-Afrikaanse kooksauzen worden gemaakt bij Dining In, een moderne kleine fabriek in
Milnerton, vlakbij Kaapstad. Het bedrijf heeft flink geïnvesteerd in voedselveiligheid en nieuwe
technieken. Samen met de Zuid-Afrikaanse partner Turqle Trading biedt Fair Trade Original deze
fabriek eerlijke handelsvoorwaarden en ondersteuning bij het opleiden van hun medewerkers. Vijf
procent van het inkoopbedrag van de kooksauzen gaat naar een speciaal fonds bestemd voor
scholing en training van de werknemers. Dit betekent voor hen: betere vooruitzichten in de fabriek,
maar ook op de arbeidsmarkt waar geschoold personeel schaars is.

Recept met Peppersweet saus
Ingrediënten (voor 4 personen)
350 gram zalmfilet
250 gram grote (diepvries) garnalen
1 krop Romeinse sla (evt andijvie of krulsla)
½ komkommer
1 bosje lente-uitjes
verse bieslook, basilicum en koriander
Zeezout mis Chili peper of groene kruiden (Fairtrade)
2 eetlepels olie om in te bakken
1 zak Peppersweet saus (Fairtrade)
Bereiding
Snijd de zalmfilet in blokjes. Ontdooi de garnalen en dep ze droog. Haal 4 mooie slabladeren los en
snij de dikke nerf eraf. Overige sla en komkommer in reepjes snijden. Snijd de lente-uitjes in ringen.
Bieslook fijnsnijden evenals het blad van de basilicum en koriander.
Leg op elk bord een slablad. Meng sla, komkommer en verse kruiden met wat Zeezout mix en verdeel
dit over de slabladeren. Verhit de olie in een wok of koekenpan en roerbak de zalmblokjes en de
garnalen op hoog vuur gedurende 5 minuten. Voeg de Peppersweet saus toe en breng de saus aan
de kook. Even laten doorkoken.
Verdeel het mengsel over de 4 borden met sla. Serveer direct.
Lekker met Pandanrijst van Fairtrade.

Fabricage van papier beschermt olifanten
Nog steeds worden er per dag gemiddeld twee olifanten gedood, omdat ze de oogst van de boeren
vernielen. Om olifant en mens dichter bij elkaar te brengen is er op Sri-Lanka een speciaal
papierproject opgezet.
De ontlasting van olifanten bevat een speciale stof, die recyclingpapier
extra stevig maakt.

Hoe werkt dat?
De olifanten worden overdag ingezet voor sjouwwerk. ‟s Nachts
verblijven ze in de buurt van de fabriek. Hun ontlasting wordt hier
verzameld en gedroogd in de zon. Daarna wordt het gekookt met
margosabladeren ,een natuurlijk desinfecteermiddel.
Wat overblijft wordt vermengd met afvalpapier uit kantoren tot een
goede pulp die vervolgens met de hand tot papier wordt geschept. Van

10 kg olifantenpoep worden 120 vellen papier of 60 vellen karton gemaakt. Hiervan worden artikelen
zoals kaarten, boekenleggers, memoblokken, albums enz. gemaakt.
In deze fabriek werken jonge mensen die nog thuis wonen of net getrouwd zijn. Met het verdiende
loon kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien.
De Nederlandse importeur van deze artikelen is Lanka Lamai. Een deel van de winst van deze
importeur gaat naar scholingsprojecten en bouw van bijvoorbeeld bibliotheken in Sri Lanka.
De producten gemaakt van olifantenpoep zijn te koop in de wereldwinkel.

Pattaya, Nieuwsbrief april 2007
Wij beseffen hoe gezegend we zijn als we kijken naar alle hulp die we krijgen voor ons werk hier. Niet
alleen de financiële steun (die essentieel is !) maar ook de vrijwilligers die geweldig werk doen met
onze kinderen, studenten en ouderen. Ook hebben we hoog gekwalificeerde mensen aan kunnen
trekken voor alle lagen van het management om de diverse projecten te kunnen begeleiden. Wij
danken u en God.
Het hoofdgebouw van het weeshuis heeft een grote opknapbeurt gehad en de nieuw gemeubileerde
babykamers zijn nu open. De ochtend van de opening was gedenkwaardig toen rijen van nanny‟s met
baby‟s op de arm in optocht liepen van de tijdelijke verblijven naar het vernieuwde onderkomen. De
hemelsblauwe muren, de glimmende tegels op de vloer en de nieuwe ledikantjes zorgden ervoor dat
het niet lang duurde voordat alle baby‟s en peuters zich er prima thuis voelden. Het is een genot om,
elke morgen als ik op weg naar mijn kantoor langs deze kamers loop, de kinderen te horen lachen en
spelen (en ja, ook huilen). Want deze kamers vormen het echte hart van het weeshuis.
Ook het toeleven naar 15 februari was spannend en druk. De nieuwe slaapzalen en klaslokalen van
de Redemptorist Gesproken school voor Gehandicapten waren klaar. Er werden nog een paar
aanpassingen gedaan aan bloemen en spandoeken. Ook de koninklijke zetel stond klaar in
afwachting van het bezoek van Hare Majesteit Prinses Maha Chakri Sirindhorn voor de officiële
opening. Iedereen zag er op zijn allerbest uit. De vele jaren van plannen maken en geld inzamelen
wierpen eindelijk hun vruchten af.
Veel hoogwaardigheidsbekleders en weldoeners waren aanwezig om met ons Hare Majesteit te
verwelkomen. De ceremonie verliep vlekkeloos, de toespraken, het overhandigen van de cadeau‟s
aan Hare Majesteit en het uitdelen van de Herdenkingsplaten aan de sponsors. Toen kwam het grote
moment dat de Prinses op de knop drukte die het gordijn opende en zo de naam onthulde van het
nieuwe gebouw. De Prinses
maakte een ronde langs alle
computers zodat de studenten
hun vaardigheden konden laten
zien.
Haar
oprechte
belangstelling, geïnteresseerde
vragen en het feit dat ze notities
maakte toonde haar liefde voor de studenten en hun opleiding. Het was een speciale dag die zowel de
leraren als de leerlingen nooit zullen vergeten.
Dank jullie wel voor alle giften en ondersteuning die het ons mogelijk maken te werken aan een mooie
toekomst voor onze kinderen en jongeren.
Moge God jullie zegenen met Gezondheid en Geluk.
Broeder Lawrence Patin, C.Ss.R., Directeur Pattaya Weeshuis

In de afgelopen 25 jaren is er (omgerekend en afgerond) door diverse sponsors vanuit Nederland in
totaal het fantastische bedrag van € 84.000, - overgemaakt naar Pattaya. Volgens de familie van den
Bent (die deze giften coördineert) 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

Prijsvraag
Doorloper
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brengt je in hogere sferen, cliënt in de winkel
bekende winkel in de Hoogstraat
gemaakt van de cacaobonen, slaapverhaal
drank van bonen, plus, drank van bladeren
zuidvrucht, zoet en stroperig
geurende bloemen, specerij in de keuken
medewerkers zonder loon
vertaler, veranda, vergaan
sfeerverlichting, lus

Oplossing:de letters in de grijze vakjes staan in de juiste
volgorde en vormen een welkomstwoord. Lever de oplossing in
bij de Wereldwinkel vóór 31 augustus 2007 en u maakt kans op
een leuke attentie.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

V&D in eerlijke handel
Het warenhuis V&D richt in 28 vestigingen (waaronder Gouda) een afdeling in met verantwoord
geproduceerde produkten uit ontwikkelingslanden. Het warenhuis betrekt deze spullen bij Fair Trade
Original in Culemborg, waar ook veel Wereldwinkels hun inkopen doen.

Over de samenwerking
“Sinds 2005 is V&D bezig met een grote turnaround”, vertelt Rudolph van der Kraan, Brand Director
V&D Warenhuizen. “De klant staat centraal, we willen de klant op elk moment op nieuwe ideeën
brengen en inspiratie geven, en haar verrassen met opmerkelijke producten en verrassende
combinaties. Dat doen we met een actueel assortiment dat bovenop de trend zit. Bovendien werken
we samen met a-merken. Fair Trade Original past perfect in dit nieuwe beleid. De producten van Fair
Trade Original voegen originaliteit en oorsprong toe aan ons assortiment. Bovendien willen wij aan
klanten een signaal geven dat ook wij eerlijke handel belangrijk vinden.”

Isa Hoes, actrice en presentatrice van Goodies TV, het tv-programma over heerlijk en eerlijk leven, bij
de opening van de eerste fairtrade afdeling in V&D

Over Fair Trade Original
Fair Trade Original importeert
producten
uit
26
ontwikkelingslanden in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika en
verkoopt
deze
op
de
Nederlandse
en
Europese
markt. Fair Trade Original werkt
vanuit de visie dat handel een
motor is voor ontwikkeling. Fair Trade Original is een stichting zonder winstoogmerk.

De Cow Parade
De Cow Parade is het grootste en succesvolste
publiekelijke kunstevenement ter wereld. De Cow
Parade gebruikt levensgrote fiberglas koeien, die door nationale kunstenaars bewerkt worden om een
buitengewoon kunstwerk te creëren.
De allereerste tentoonstelling (1998 ) van dit kunstevenement vond plaats in Zürich, gevolgd door
onder andere New York, Londen, Sydney, Tokyo, Brussel, Las Vegas en Dublin. In 2004 werden er
tentoonstellingen gehouden in Manchester, Stockholm, Praag en Zuid Afrika. De Cow Parade heeft de
harten van vele kunstenaars over de gehele wereld veroverd.
Aan het eind van elke tentoonstelling worden de koeien op een openbare veiling
geveild, waarbij een groot deel van de opbrengst gaat naar een liefdadigheidsinstelling
in de betreffende plaats.
Meerdere koeien van deze kunstevenementen worden in een aantal miniatuur maten
geproduceerd en zijn zowel in keramiek als in polyresin verkrijgbaar. De Cow Parade is
hiermee een verzamelaarsitem geworden.
Als Wereldwinkelvariant op de Cow Parade hebben we de volgend actie bedacht:

Pimp eens een olifant
Pimpen = opfleuren
(zie volgende pagina)
Lever je gepimpte olifant voor 31 augustus 2007 in bij de Wereldwinkel. De mooiste krijgt een prijs.

