Wereldwinkel Haastrecht

Secretariaat

Vereniging “Levenskans voor allen”

Lida Verdoold

Hoogstraat 51

Veerlaan 14

2851 BB Haastrecht

2851 BV Haastrecht

Tel. 06-12049783
Rabobank 11.85.46.082

Openingstijden

Kopij kwartaalblad

Dinsdag

14.00-16.00

Saskia Verzijden

Woensdag

14.00-16.00

Dunantstraat 63

Donderdag

14.00-16.00

2851 BX Haastrecht

Vrijdag

10.00-16.00

Zaterdag

10.00-16.00

In dit nummer:
Van de bestuurstafel
Notulen jaarvergadering
Afscheid Pattaya
Nieuwe samenstelling bestuur
Stichting Rotary Doctors Nederland
Fairtrade bloemen
Ice tea
Even voorstellen
Nieuw: twee (h)eerlijke bakmixen
Even puzzelen
Fruitsalade
Spectaculaire groei producten met
Max Havelaarkeurmerk
Ontbijtpakket
Gouda op weg naar
Vakantierooster

fairtradegemeente

Van de bestuurstafel
Door Lia Maijenburg
In de jaarvergadering van 17 mei jl. hebben wij afscheid
genomen van onze voorzitter Truus Kalkman, met een
bloemetje en een mooie sjaal hebben we haar bedankt
voor haar inzet. Gelukkig blijft zij wel beschikbaar voor
winkeldiensten.
Twee nieuwe leden zijn in het bestuur gekozen en wel: Fred Wegman en Lida Verdoold
In de eerste bestuurvergadering zijn de bestuursfuncties

en

bestuurstaken verdeeld (zie

verderop in dit boekje).
Nu we weer op volle sterkte zijn gaan we vol vertrouwen verder met het verwezenlijken
van onze doelstellingen:


Het verstekken van informatie over ontwikkelingslanden



Het stimuleren



Het verkopen van goederen uit ontwikkelingslanden in de wereldwinkel.

en ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden

Wat betreft het ondersteunen van projecten is er iets nieuws te melden. Na jaren het
weeshuis in Pattaya te hebben ondersteund willen we vanaf heden elk jaar een project
kiezen. Dit jaar hebben we gekozen voor de Rotary Doctors.
Dr. Stolk heeft ons in de jaarvergadering laten zien hoe hij

voor deze organisatie in

Kenia vrijwilligerswerk heeft verricht in een huisartsenpost. Ook in de winkel zal er
informatie van de Rotary Doctors te vinden zijn.

Notulen Jaarvergadering
Vereniging Levenskans voor Allen/ Wereldwinkel Haastrecht 17 mei 2011
Op onze jaarvergadering waren 24 leden aanwezig.
Na de opening door Truus Kalkman werden de notulen ongewijzigd vastgesteld.
Lia Maijenburg, penningmeester van de vereniging, geeft een toelichting op de jaarrekening
en de begroting:
*

Het

jaar

2010

is

met

een

positief

resultaat

van

€1441,=

afgesloten.

* Er is extra geld gereserveerd voor onderhoud aan het winkelpand. Er is inmiddels een
voorziening voor groot onderhoud van €1000,=.
* De begroting voor 2011 komt momenteel uit op een positief resultaat van ca. €1005,=.
Doordat in het najaar weer een beurs wordt georganiseerd, is de verwachting dat de omzet
hoger uitkomt dan in 2010.

De contributie blijft ongewijzigd.
Saskia Verzijden en Bets Slootjes hebben de administratie
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Nieuwe Kascommissie: Marja Vergeer en Saskia Verzijden
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar is Joke Brenkman (algemeen bestuurslid). Lida Verdoold en Fred
Wegman worden als nieuwe bestuursleden

toegevoegd. Truus Kalkman

treedt af als

bestuurslid. Zij wordt bedankt voor alle jaren die zij voorzitter is geweest van de
vereniging. Truus blijft wel actief bij de winkel betrokken.
Mireille v.d. Wurff heeft aangegeven dat zij na deze termijn niet meer herkiesbaar zal zijn.
Mededelingen:
Truus Kalkman heeft namens het bestuur enkele mededelingen.
De familie van de Bent stopt met het onderhouden van de contacten
tussen Nederland en het weeshuis in Pattaya.
Ook stoppen zij met het doorgeven van de giften. Als we dit voortaan zelf
willen

doen

zal

dit

extra

kosten

met

zich

meebrengen

(bankkosten

buitenland).
Derhalve heeft het bestuur besloten om, na vele jaren, het weeshuis in Pattaya te hebben
gesteund, nu elk jaar een ander goed doel centraal te stellen en daar de extra giften aan
te geven. Met name kleinschalige projecten waarbij inwoners uit Haastrecht betrokken zijn,
hebben de voorkeur. Voor dit jaar zijn de Rotary doctors uitgekozen. Dr. Piet Stolk houdt,
na het officiele gedeelte van deze avond, een presentatie over het werk dat hij in Kenia
verricht. Hij wordt daar elke twee jaar naar uitgezonden vanuit de Rotary Doctors.

Afscheid van Pattaya
Door Coen Pinkse

Na een ± 25 jaar durende relatie met onze partners in Pattaya, Thailand, is daar nu een
eind aan gekomen. Wellicht zou de verbondenheid nog wel enkele jaren hebben geduurd,
maar omdat de tussenpersonen in Rijswijk om medische redenen daarmee moesten stoppen,
is het, (gezien de grote bijkomende kosten) niet meer zo zinvol.
Wat hebben we in de loop der jaren vaak enorm kunnen lachen om de grappen die in de
halfjaarlijkse brieven over de situatie aldaar met ons werden gedeeld. De pater, father Ray
Brennan, lag regelmatig in de clinch met een van de hulpvaardige zusters die hem met raad en daad
terzijde stonden, altijd overigens in een ludieke sfeer.
Vele duizenden euro’s zijn in de loop der jaren naar dit project gestroomd. Het geld kwam
zeker goed terecht bij de wezen, gebrekkigen en statenlozen, die daar niet alleen een
goed tehuis vonden maar ook geholpen werden een eigen bestaan op te bouwen.
Een van mijn herinneringen betreft de trots over het behalen van de eerste prijs door een
van de bewoners in een landelijke computerwedstrijd.
Father Ray is inmiddels overleden, maar zijn werk wordt door een heel leger van
medewerk(st)ers op juiste wijze voortgezet, zodat we er alle vertrouwen in mogen hebben
dat Pattaya en haar bewoners van een goede toekomst zijn verzekerd.
Aan u, leden van Vereniging Levenskans voor Allen, dank voor de steun hierbij door
middel van uw aankopen in de winkel, uw jaarlijkse bijdrage aan de vereniging en wellicht
ook voor uw extra giften!

Nieuwe samenstelling bestuur
In de eerste bestuursvergadering heeft het nieuwe bestuur de taken onderling verdeeld.
Mireille van der Wurff

Secretaris, draagt dit in de loop van het
jaar over aan Lida Verdoold

Joke Brenkman

Lid, contactpersoon commissies

Fred Wegman

Lid, contactpersoon publiciteit

Lida Verdoold

Lid,

neemt

in

secretariaat over

de

loop

van

het

jaar

het

Kleurplaat
Kleur deze mandala naar je eigen smaak en lever hem in in de winkel!

Naam:…………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………...

Stichting Rotary Doctors Nederland

De Stichting Rotary Doctors Nederland(RDN), is in 1994 opgericht met als doel een
bijdrage te verlenen aan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zij probeert dit doel te
bereiken door (tand)artsen uit te zenden, voor zover mogelijk rotarians, naar gebieden
waar de lokale gezondheidszorg nagenoeg of geheel ontbreekt; hun werk dient van groot
belang te zijn voor de desbetreffende bevolking.

Daarbij

dient

voorkomen

te

worden

dat

deze

activiteiten

concurreren

met

reeds

plaatsvindende lokale activiteiten. Alle betrokkenen bij de stichting, bestuursleden, overige
onder-steunende functionarissen en uitgezonden (tand)artsen zijn vrijwilligers en genieten
dus geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door onder meer bijdragen van
Nederlandse rotaryclubs, particuliere stichtingen en de Rotary Foundation.
RDN heeft twee soorten activiteiten. Enerzijds hebben ze eigen projecten en verder zenden
ze ook artsen uit via andere organisaties.

Fairtrade bloemen
Waarom Fairtrade bloemen?35% van de verkochte bloemen op de Nederlandse markt wordt
geïmporteerd uit landen buiten Europa. Van rozen die verkrijgbaar zijn in de supermarkten komt
zelfs 80-85% uit Afrika, Midden- en Zuid-Amerika. In deze landen ontbreekt vaak een sociaal of
economisch vangnet. Via een ontwikkelingspremie wordt er geïnvesteerd in betere
arbeidsomstandigheden, het milieu en de toekomst van kansarme kleine boeren of arbeiders.

Bloemen volgens het Fairtrade/ Max Havelaar keurmerk
Om een Fairtrade-certificering te krijgen moeten bloemenkwekerijen voldoen aan sociale- en
milieustandaarden. Er wordt regelmatig gecontroleerd of zij aan
alle

standaarden

realiseren.

Dit

voldoen

wordt

en

de

benodigde

gecontroleerd

door

FLO

ontwikkeling
CERT,

de

onafhankelijke certificeringorganisatie voor Fairtrade.

Rechten medewerkers
De

arbeiders

die

werkzaam

zijn

bij

gecertificeerde

bloemenkwekers:


hebben recht lid te worden van een vakbond (sterker
in onderhandelingen met management);



moeten

geïnformeerd

worden

over

salarissen

en

werktijden;


ontvangen met vaste regelmaat loon



moeten toegang hebben tot schoon drinkwater en



mogen niet worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën

Fairtrade

bloemen

zijn

oa

verkijgbaar

bij

Albert

Heijn

(rozen

en

anjers)en

bij

Stuurbloemen.nl (rozen).
Ijsthee

Voor 1 liter
Bereidingstijd: ca. 15 minuten

(exclusief afkoelen en ijsklontjes

maken)
Ingrediënten
1 zakje Thee rooibos spicy orange*
1-2 el Honing vloeibaar* (of meer naar smaak)
2 bloedsinaasappels
veel ijsklontjes
* Ingrediënten gemarkeerd met een * zijn verkrijgbaar als Fair Trade Original-product
Breng ruim 1 liter water aan de kook. Laat het water even doorkoken en giet het in een
kan. Voeg het theezakje en de honing toe en laat ca. 10 minuten trekken. Verwijder het
theezakje en laat afkoelen het mengsel tot kamertemperatuur. Dek de kan af met een
deksel of met huishoudfolie en zet die 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 maak ze fijn met behulp van een machine of leg
de ijsklontjes in een schone theedoek en sla ze stuk met een hamer of ander hard
voorwerp.
Vul 4 glazen met 4 sinaasappelparten per glas en vul ze tot de rand metijs. Giet de
koude ijsthee

erover en serveer met stamper of lepel

Even voorstellen
Mijn naam is Fred Wegman. Tijdens de afgelopen jaarvergadering
ben ik toegetreden tot het bestuur van onze vereniging. Voor veel
mensen ben ik geen nieuwkomer; ik ben al lid vanaf het eerste
uur en heb al vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Veel
mensen kennen me ook vanuit mijn werkomgeving: in Haastrecht
ben ik meer dan 35 jaar

als onderwijzer werkzaam geweest op

de OBS Vlisterstroom.
Mijn taak in het bestuur zal hoofdzakelijk de communicatie zijn. Ik wil deze nieuw leven
inblazen door meer gebruik te gaan maken van e-mail en internet. Dit bespaart kosten en
papier en is dus beter voor de vereniging en het milieu.
Momenteel ben ik bezig een website te maken voor onze vereniging die in het najaar online zal gaan. Heeft u ideeën voor de website of de communicatie in het algemeen;
spreek me dan gerust aan.

Nieuw: twee (h) eerlijke bakmixen
Met onze mixen voor brownies en muffins
maak je in een handomdraai de lekkerste
brownies met een volle chocoladesmaak of
muffins

met

chocoladestukjes.

Heerlijk

als

tussendoortje bij de koffie of thee, als basis
voor een nagerecht of als traktatie. De mixen
zijn gemaakt met fairtrade rietsuiker, cacao en
chocoladestukjes.
De boerencoöperaties die

suiker en cacao

leveren voor deze bakmixen, ontvangen een

ontwikkelingspremie die ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan sociaal-economische
projecten. Op Mauritius wordt de premie door de suikerboeren onder meer besteed aan
verbetering van de suikerrietteelt en het transport van het suikerriet naar de suikerfabriek.

Even puzzelen
Voor de liefhebbers: twee sudoku’s.

Fruitsalade
Ingrediënten:
- 250 gram aardbeien
- 1/2 galiameloen
- 1 banaan met Max Havelaar keurmerk
- 8 muntblaadjes
- snufje zout
- verse peper
- snufje cayennepeper
- 1/2 ananas met Max Havelaar keurmerk, evt. een half blik
- sap van 1 citroen

- 2 à 3 eetlepels zonnebloemolie
- 1 theelepel honing met het Max Havelaar keurmerk

Voor 4 personen
Bereidingstijd: 15 minuten
Dressing: meng in een kom het citroensap met het zout, de peper en de cayennepeper tot
het zout is opgelost. Voeg vervolgens de zonnebloemolie en honing toe en roer alles goed
door elkaar.
Was de aardbeien, laat ze uitlekken en halveer ze. Verwijder met een lepel de
meloenpitjes en snij de halve meloen in schijfjes van 2 cm. Verwijder de schil en snij
vervolgens deze schijfjes in blokjes van 2 cm. Snij de banaan en de ananas in stukjes en
schep het fruit voorzichtig door de dressing. Verdeel dit geheel vervolgens over 4 borden.
Garneer elk bord met muntblaadjes.
Suggestie: dit gerecht kan ook gemaakt worden in een taartvorm zoals op de foto.

SPECTACULAIRE GROEI VAN PRODUCTEN MET MAX HAVELAAR
KEURMERK
Het volume van producten met het internationale Fairtrade keurmerk, in Nederland ook bekend
als Max Havelaar keurmerk, steeg in Nederland in 2010 met 57 procent ten opzichte van 2009.
Dat blijkt uit de jaarcijfers van Stichting Max Havelaar.
Een belangrijke impuls voor de groei is de wijze waarop
Nederlandse

supermarkten

hun

aanbod

verduurzamen.

Steeds vaker worden grote volumes niet stapsgewijs maar
in één keer onder het Fairtrade keurmerk gebracht. Zo
besloot supermarktketen PLUS begin 2010 voor honderd
procent

over

te

stappen

op

bananen

met

Fairtrade

keurmerk.
Peter d'Angremond, directeur van Stichting Max Havelaar:
"Dit soort stappen van grote spelers betekenen een enorme versnelling van eerlijke handel.
Wij zien dat door de keuze voor het Fairtrade keurmerk omzetten stijgen. Dat is prachtig,
want dan winnen zowel boeren in ontwikkelingslanden als de bedrijven die hier overstappen
op Fairtrade." Inmiddels werken in Nederland 122 bedrijven met het wereldwijd toegepaste
Fairtrade

keurmerk,

Van

miljoen

14,7

in
kilo

in

2009
2009

naar

waren

dat

23

miljoen

er
kilo

107.
in

2010

De groei in kilo's is mede te danken aan het feit dat eerlijke handel steeds gewoner

wordt. Op steeds meer plekken worden Fairtrade gecertificeerde producten gebruikt: in
restaurants, hotels, gemeenten, supermarkten, op het
werk, in de catering, voor het maken van bedrijfskleding. Via diverse campagnes stimuleert
Max Havelaar deze ontwikkelingen.
Meer ontwikkelingskansen voor boeren
Fairtrade

streeft

handelsvoorwaarden

naar

handel

hun positie

waarin
in

de

boeren

via

keten kunnen

marktoegang
versterken.

onder

Hierdoor

eerlijke

kunnen

zij

structureel en op eigen kracht werken aan een duurzame toekomst.
Een belangrijk element van Fairtrade is dat er tenminste de kostprijs wordt
betaald voor de duurzaam geproduceerde producten. Eerlijk toch? En wel
zo duurzaam want als een boer verlies maakt op duurzaam geteelde
producten zal die daar uiteindelijk mee stoppen.
Daarnaast kent Fairtrade

een vooraf vastgestelde ontwikkelingspremie. In

2010 ontvingen boeren in ontwikkelings-landen via het Fairtrade keurmerk in totaal 2,8
miljoen euro aan premie. Peter d'Angremond: "Die premie is ontzettend belangrijk. Hierdoor
wordt een extra impuls gegeven aan de ontwikkeling van boerengemeenschappen. Boeren
bepalen zelf waar ze in investeren, zij kennen de situatie het best en weten wat nodig is.
Het

kan

gaan

om

investeringen

in

productiviteit,

infrastructuur,

gezondheidszorg".
Ontbijtpakket
Dit voorjaar hebben we een ontbijtpakket

verloot onder onze klanten. De

winnares van dit pakket is Mevr.S.Steenbergen, Provincialeweg Oost 107

onderwijs

of

Gouda op weg naar fairtradegemeente
In de media kunt u de laatste tijd steeds meer lezen over de
activiteiten van de werkgroep Fairtrade. De eerste Fairtrade
sticker is op 14 mei na het fairtrade ontbijt aan de eigenaar
van Heinde en Verre uitgereikt.

Daar was een succesvol

ontbijt georganiseerd met fairtrade- en biologische producten voor burgers. Alle bedrijven en
winkels die voldoen aan het vastgestelde fairtrade gehalte krijgen een sticker zodat het voor
u als klant duidelijk is waar u voor fairtrade terecht kunt. Op vrijdag 1 juli wordt weer een
serie stickers aan winkels en bedrijven uitgereikt. Het zal u niet verrassen dat ook SARI
en de wereldwinkel daarbij van de partij zijn. Meer info op de website.
www.fairtradegemeentegouda.nl

Tip:
Bij de Koffiefabriek (Nieuwe Markt 64) kunt u (h)eerlijke koffie proeven:
Grands Crus d’Arabica, de Guatemala Fair Trade en de fairtrade koffie
Café Découverte. Dus ga er eens langs en vraag naar de fairtrade koffie!

Vakantierooster
Het vakantierooster met de beperkte openingstijden van de winkel
(alleen vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00) is geldig van 18
juli t/m 7 augustus.

