PERSBERICHT JANUARI 2016
Kringloopwinkel De Wisselbeker is met veel animo begonnen in 2016!
En ook in dit jaar wil Kringloopwinkel De Wisselbeker veel Goede Doelen steunen.
Deze maand beslissen de vrijwilligers over de donaties voor de komende periode. Welk
Goede Doel kan de stichting steunen en welke niet. Dat is altijd weer een moeilijke
beslissing. Hoeveel aanvragen heeft men ontvangen en hoeveel geld is ter beschikking?
Daarom is het belangrijk dat er in de winkel een groot assortiment aan artikelen beschikbaar
is en verkocht wordt. De vrijwilligers doen hun uiterste best om de producten zo snel mogelijk
te verkopen aan de belangstellenden, zodat er weer ruimte, in de toch (te) kleine winkel, vrij
komt.
Voor deze maand zijn er twee goede doelen gekozen, te weten:
BGM Social Service Center India
Dit is een geregistreerde liefdadigheids-organisatie in India, die ernaar streeft om de zwakke
delen in de maatschappij bij te staan in de ontwikkeling, speciaal van vrouwen en kinderen.
Het grootste deel van de mensen zijn boeren en tribale groepen. De ontwikkeling van deze
groepen is heel langzaam en een groot deel van de families blijven verstoken van
basisbehoeften. De ontwikkelingen zoals deze stichting laat zien, zijn heel welkom bij de
doelgroep en de lokale bestuurders. Deze stichting is voornamelijk actief in het lenigen van
de noden van rurale mensen in nood. Naast deze activiteiten die individuen helpen, zijn er
ook activiteiten die de hele maatschappij een betere ontwikkeling geven. Men onderneemt
allerlei programma’s waarin de deelnemers die Dalith (Untouchables) en Tribaal zijn, actief
participeren.
Constructie van open waterputten, constructie van sanitaire latrines, constructie van
regenwater-opvangtanks, gratis medicijnverstrekking, gratis school-curriculum aan studenten
in meer dan 23 gehuchten; verstrekking van gratis schooluniform en andere
schoolmaterialen aan arme studenten; uitlenen van melkkoeien en –geiten; ouden van
dagenhulp; straatkinderenbegeleiding; baan training voor boerenland bevolking; vorming van
zelfhulpgroepen die m.b.v. micro-kredieten werken aan inkomensgeneratie.
Stichting Hatua, Tanzania
Ook 2014 heeft deze stichting een donatie ontvangen van de Kringloopwinkel. Voor dat
project hebben zij nog steeds 11 kinderen die men sponsort voor een opleiding.
Naast deze doelstelling heeft men een speciaal project opgestart. Het gaat om een Educatiemedisch centrum voor de Masaibevolking in Mesera (Tanzania). De donaties zijn zeer goed
verlopen en er zijn inmiddels goede vorderingen gemaakt en men hoopt dit jaar van start te
gaan met de bouw. Goede vorderingen zijn onder andere dat de Tanzaniaanse overheid de
salariskosten van de onderwijzers en artsen in de toekomst voor hun rekening nemen. Ook
gaat de overheid een gedeelte van een waterput betalen. Het andere deel komt van een
Belgische collegastichting die met de stichting Hatua samenwerkt. Een klein deel nemen zij
voor hun rekening. Het project is wel goed begroot maar helaas is de inflatie in Tanzania het
afgelopen jaar ook weer een factor wat vaak tegenvalt. Ook wil men er nog toiletten
bijbouwen. Alles bij elkaar genomen hebben de vrijwilligers besloten wederom deze stichting
te steunen.

