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Jaarvergadering met modeshow
Op

17

mei

jl.

werd

de

30e

Levenskans voor Allen gehouden.

jaarver-gadering

van

Vereniging

Ter gelegenheid van dit 30 jarig

bestaan had de Rabobank een leuke subsidie gegeven. Daardoor was
de jaarvergadering extra feestelijk met lekkere drankjes en hapjes. Na
het officiële gedeelte was er een modeshow van Sari Fair Fashion.
Deze winkel aan de Lange Groenendaal in Gouda verkoopt kleding
van eerlijke handel, biologisch geteelde grondstoffen en bijbehorende
accessoires zoals sieraden, tassen en sjaals.
Vier dames van de Wereldwinkel waren bereid gevonden als
Yvonne

de

Cnock,

eigenaresse

model op te treden en
van

Sari,

fungeerde

als

ladyspeaker.

De

zaal

stroomde

aardig

vol

voor

deze

show

en

onze

medewerksters waren wel zenuwachtig voor hun eerste optreden
als mannequin.

En wat zagen ze er fantastisch uit!
De uitgekozen sets pasten heel goed bij de persoonlijkheid en het figuur van de dames.
Hele mooie combinaties, afgemaakt met bijpassende sjaals en tassen.

Eerlijke kleding heeft beslist geen geitewollensokken-imago meer! Hippe
zomerjurkjes, mooi gesneden lange broeken, ook voor de wat vollere
dames, mooi versierde aparte rokken, zijden tunieken noem maar op.

Al met al een reden om zeker nog eens langs te gaan bij de winkel
van Yvonne!

Pas op voor de hitte
Door Annie M. G. Schmidt

Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs...
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.

Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.
Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.

Zomerse drankjes met wereldse ingrediënten
Deze zomerse drankjes zorgen voor een verfrissend moment en zijn erg leuk om zelf te
maken als u vakantie heeft.
Granita di caffé (Voor 6 personen)

Ingrediënten
300 ml hele sterke koffie (wereldwinkel)
125 gr suiker (wereldwinkel)
Geklopte slagroom
450 ml water

Bereiden
Los de suiker in het water op, vermeng daarna met de koffie
en zet het mengsel in een stevige bak in de vriezer. Roer
elk half uur door de massa tot deze geheel in ijskristallen is
veranderd (circa 3 uur). Serveer de Granita in hoge glazen met wat slagroom en u heeft
een heerlijk koele zomerdrank of nagerecht.
Eventueel kunt u aan het koffiemengsel een eetlepel cacao en/of een mespuntje kaneel
toevoegen voor net even een andere smaak.

Cold & spicy icetea (Voor 4 glazen)

Ingrediënten
1 theezakje rooibos spicy orange (wereldwinkel)
1-2 eetlepels honing (wereldwinkel)
2 bloedsinaasappels
1 liter water en veel ijsklontjes

Bereiden
Breng ruim 1 liter water aan de kook. Laat even doorkoken en giet in een
kan.

Voeg

het

theezakje

en

de

honing

toe

en

laat

afkoelen

tot

kamertemperatuur. Dek de kan af met huishoudfolie en zet in de koelkast.
Boen de schil van de sinaasappels goed schoon met heet water en snijd
iedere sinaasappel in 8 parten. Haal vlak voor het serveren de ijsklontjes uit de vriezer en
crush ze met een machine of sla ze stuk met een hamer (tussen een theedoek).

Vul 4 glazen met 4 sinaasappelparten per glas en vul tot de rand met
crushed ice. Giet de koude icetea erover en serveer met een stamper of
lepel.
Frisse appel-vonkeldrank met munt
Voor 4 glazen

Ingrediënten
2 limoentjes, in schijfjes
1 bosje verse munt, gewassen
2-3 eetlepels gembersiroop
600 ml Appelsap met lemon & lime (wereldwinkel)
200 ml koolzuurhoudend (bron) water
veel ijsklontjes

Bereiden
Doe de limoenschijfjes (houd er 4 apart), verse munt, gembersiroop en ijsklontjes in een
kan en giet daar de appelsap en het water over. Verdeel over 4
glazen en pers boven elk glas nog een schijfje limoen uit.
Serveer ijskoud!

Voetbal als basis voor hulp
Voetbal is steeds vaker onderdeel van ontwikkelingshulp. In 2009
bezocht een groep voetbaltrainers uit achterstandwijken in ZuidAfrika Nederland. Ze kregen een cursus van de KNVB.
Stars
in
their
Eyes
combineert
voetbaltraining
naar
Nederlands
model
met
gezondheidsvoorlichting en verspreiding van kennis. Om dit te realiseren leidt Stars in their
Eyes lokale voetballeiders op. Zij motiveren en enthousiasmeren hun gemeenschap, en
creëren nieuwe kansen voor de jeugd!
De 5 stappen van Stars in their Eyes:
1. Samen met Zuid-Afrikaanse sportfunctionarissen worden voetbalclubs in achterstandswijken
geselecteerd. In Nederland worden vervolgens Nederlandse verenigingen geselecteerd;
2. De Zuid-Afrikaanse en Nederlandse clubs, inclusief de dorpsgemeenschappen, worden
door middel van ‘twinning’ (één op één samenwerkingsverbanden) aan elkaar verbonden;
3. Tijdens een startcursus van een week ontvangen de Zuid-Afrikaanse trainers training in
het Nederlandse voetbalmodel. Kennis en ervaring op het gebied van sport, belangrijke life

skills (zoals HIV/Aids-preventie), sociale vaardigheden,
gezondheid en voeding zijn onderdeel van de training;

normen

en

waarden,

en

4. Trainers van de Nederlandse clubs brengen een ‘twinning’-bezoek aan Zuid-Afrika. Ter
plaatse ondersteunen de Nederlandse trainers de Zuid-Afrikaanse collega’s en hun
achterban;
5. Door opgedane kennis en ervaringen worden nieuwe toekomstperspectieven door de
achterstandsgemeenschappen zelf gecreëerd en leiden tot sociale cohesie en stabiliteit.

Een stukje van Ria
Mij is gevraagd om als vrijwilliger een stukje te schrijven voor het
ledenblad.
Ik ben Ria de Jong, en werk sinds december 2009 in de Wereldwinkel.
Eén keer in de veertien dagen sta ik in de winkel. Het verbaasde mij dat
er zoveel te koop is in onze Wereldwinkel. Zoals koffie, thee, wijn, rijst,
chocola enzovoort. Maar ook hele leuke cadeautjes, van klein naar groot.
Je kunt ook zelf iets samen stellen en dan wordt het natuurlijk leuk verpakt. En vergeet
ook onze mooie kaarten niet.
Regelmatig gaat er iemand van het inkoopteam naar de inkoopcentrale in Culemborg. Zo
werd ik door Greet van Zuijlen gevraagd om een keer mee te gaan voor de inkoop en
dat heb ik natuurlijk gedaan. Het verbaasde mij dat er zoveel aangeboden werd, en het
is best moeilijk om de juiste dingen uit te kezen voor onze winkel. Het moet ook
verkoopbaar zijn.

Zelf ben ik ook klant geworden, er is altijd wel iets wat je nodig hebt,
bijvoorbeeld koffie, thee of filterzakjes, of kaarten en een kadootje.
Het geld komt goed terecht, en dat geeft jezelf een goed gevoel. Zo is
het een kleine moeite om iets voor de mensen in ontwikkelingslanden te
betekenen. Komt dus allemaal eens in de Wereldwinkel winkelen!!!

Millenniumdoelen: acht afspraken over een
betere wereld
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór
2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht
concrete doelen: de Millenniumdoelen.
Concreet en meetbaar
De onderwerpen van de Millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het
eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. Elk jaar wordt
de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden
uitgeoefend op zowel de rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten.
Durf te dromen... maak het waar!
De Millenniumdoelen zijn ambitieus. Maar ze zijn niet minder haalbaar dan andere grote
gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Zoals Nelson Mandela als eerste zwarte president
van Zuid Afrika. En wat dacht je van de eerste mens op de maan of de val van de
muur?
Europa
In april 2010
heeft de Europese Commissie een ambitieus actieplan van 12 punten
goedgekeurd waardoor de Europese Unie sneller

De 8 Millenniumdoelen

Armoede halveren en minder mensen honger

Iedereen naar school

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Minder kindersterfte

Verbeteren van gezondheid van moeders

Bestrijding van aids, hiv, malaria en andere dodelijke ziektes

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

naar de Millenniumdoelstellingen toe kan werken. De EU blijft wereldwijd de grootste betaler
voor ontwikkelingshulp, met ruim de helft van het totale bedrag. De Commissie stelt nu
een aantal acties voor waardoor de lidstaten de Millenniumdoelstellingen kunnen halen. Het
niveau van ontwikkelingshulp moet de hoogte in en de steun moet doeltreffender worden
besteed, vooral in landen en domeinen waar die het meeste nodig is. In het kader van
het actieplan stelde de Commissie ook een mededeling op over belastingen en ontwikkeling.
Daarmee mikt de Commissie op een verhoging van de binnenlandse inkomsten voor
ontwikkelingslanden door een sterker binnenlands fiscaal systeem en door de internationale
strijd tegen belastingontduiking. Het actieplan schetst een mogelijk EU-standpunt in de
aanloop naar de VN-top over de Millenniumdoelen in september.

VN top in september
Van 20 tot en met 22 september is de tweede VN Millenniumtop in New York:
regeringsleiders komen bij elkaar om de resultaten en uitdagingen van de millenniumdoelen
met elkaar te bespreken. De doelen lopen achter op schema en lijken voor veel landen
(waaronder Nederland) geen leidraad meer in het ontwikkelingsbeleid. De situatie in arme
landen is echter door klimaat- en economische crises meer dan urgent. De komende
maanden zal millenniumdoelen.nl dan ook veel aandacht besteden aan de Millenniumtop en
de voortgang van de millenniumdoelen.
Milleniumdoel 8: Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden
kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer
ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van
handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te
exporteren naar de rijke landen. Het bevorderen van eerlijke wereldhandel hoort hier ook
bij. Dus door regelmatig inkopen te doen bij de Wereldwinkel draagt u ook een steentje bij
aan de realisatie van dit milleniumdoel.

Pattaya weeshuis, Thailand
In maart was ‚onderwijs‛ het thema van de Pattaya nieuwsbrief . In Pattaya ben je nooit
te jong of te oud om te leren. De kleinsten vanaf twee jaar leren al veel. Zo leren ze
met elkaar samen te werken door middel van spel en leren ze ook al het alfabet, in het
Thais èn in het Engels.
Op de Vocational school zijn het vaak jong volwassen gehandicapten die de lessen volgen.
Ze hebben als kind de kans misgelopen om naar een gewone school te gaan. Simpelweg
omdat ze niet konden lopen naar die school. Zoals bijvoorbeeld Khao, die verlamd raakte
door polio toen ze twee was. Ze kon niet naar school en hielp dus maar wat in huis.

Toen ze ouder was kreeg ze een baantje in een textielfabriek. Ze kreeg slecht betaald en
had geen kans ooit hogerop te komen.
Haar jongere zus vond dankzij haar schoolopleiding een goede baan en moedigde Khao
aan alsnog naar school te gaan. En zo gebeurde het dat ze op de leeftijd van 33 jaar
alsnog in de schoolbanken terecht kwam.
Onderwijs is gratis in Thailand. Toch sturen veel ouders
hun kinderen niet naar school vanwege de bijkomende
kosten voor bijvoorbeeld diverse uniforms en boeken en
schrijfbenodigdheden. Alles bij elkaar een behoorlijk bedrag
dus. Daarom steunt Pattaya veel kinderen die wel bij hun
ouders

wonen

financieel

om

zo

het

volgen

van

een

opleiding mogelijk te maken.

Trouwplannen? De mooiste dag van je leven kun je helemaal Fair invullen! Op 8 mei
2010, de Internationale dag voor Fairtrade, organiseerde Max Havelaar de eerste Fairtrade
Bruiloft
Trouwen kan Fair! Tijdens de internationale dag voor Fairtrade, op 8 mei 2010, vond de
eerste Fairtrade Bruiloft plaats. Wanda en Caleche traden 'eerlijk' in het huwelijksbootje.
Liefdesexpert Robert ten Brink voltrok dit bijzondere huwelijk waarbij eerlijke liefde en
Fairtrade centraal stonden.

Fairtrade bruidsjurk
Een Fairtrade bruidsjurk, dat is pas uniek! Deze prachtige
jurk is gemaakt van Fairtrade katoen uit India. De jurk ziet
er dus niet alleen fantastisch uit, maar heeft ook een
bijzonder verhaal. Fairtrade houdt in dat de boeren een
eerlijke prijs krijgen voor hun katoen. Dat klinkt heel logisch,

maar dat is helaas niet vanzelfsprekend. Fairtrade garandeert dat de boeren wel een
fatsoenlijke beloning krijgen zodat zij zelf kunnen werken aan een betere toekomst.
Fairtrade
huwelijksreceptie
Bubbels, wijn, exotische biertjes en duurzame hapjes? Al deze feestelijke producten zijn
onmisbaar voor de ‘perfect wedding’. Wat dacht je van een reusachtige chocoladefontein
met de (h)eerlijkste chocolade, fruitdips van ananas en banaan, avocado-mousse, gevulde
dadels. En niet te vergeten: de bruidstaart! La Patissiere is gespecialiseerd in duurzame
bruidstaarten en gebruikt op verzoek uitsluitend Fairtrade ingrediënten.

Huwelijksnacht en reis
Na de receptie houdt het eerlijke feest niet
op. Ook de huwelijksnacht kun je eerlijk
doorbrengen in een Fairtrade Hotelkamer. Het
Dorint Hotel in Amsterdam beschikt over deze
bijzondere kamer. Het bed, de lakens,
kussens, handdoeken, badjas en natuurlijk
alle dranken in de minibar zijn Fairtrade
gecertificeerd. Het hotel ligt op steenworp afstand van Schiphol. Handig als jullie de
volgende dag op huwelijksreis gaan.

