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Op 29 januari jl. heeft de Stichting Kringloopwinkel De Wisselbeker weer haar
jaarvergadering gehad. In die vergadering worden de vrijwilligers bijgepraat over hoe het het
afgelopen jaar is gegaan met de winkel en wat de plannen voor het komende jaar zijn. Ook
wordt tijdens die vergadering een afgevaardigde van een van onze grote goede doelen
uitgenodigd. Zo’n groot goed doel krijgt voor een termijn van drie jaar een grotere donatie
dan de maanddoelen. Dit jaar was Antoinette Termoshuizen aan de beurt. Zij heeft de
vrijwilligers verteld over haar stichting Niketan dat werkzaam is in Bangladesh. Ook werden
in die jaarvergadering een aantal vrijwilligers gehuldigd voor het feit dat zij alweer vijf of tien
jaar werkzaam zijn in de kringloopwinkel. Annie Schinkel en Trudie Struijk zijn al weer vijf
jaar vrijwilligsters en Nel Derwordt en Ben van Hagen tien jaar. Kortom het was weer een
leuke en interessante bijeenkomst.
Nu even verder over het goede doel van deze maand.
Het project voor de straatkinderen van Bolinda, Brazilië
Meerdere malen heeft Kringloopwinkel De Wisselbeker een donatie gedaan aan Adriano
Janssen woonachtig in Brazilie.
Adriano (Adrie) Janssen is van origine afkomstig uit Nootdorp. Op 22 jarige leeftijd vertrok hij
als geestelijke van de Congregatie van het Heilig Hart naar Brazilië. Daar heeft hij de taal en
de cultuur leren kennen. Maar ook de nood en behoeften van straatkinderen. Op een
bepaald moment is hij uitgetreden en is getrouwd met zijn Braziliaanse vriendin. Zij is het
mede geweest die Adriano de weg gewezen heeft naar de hulverlening van deze
straatkinderen in Bolinda. Dit werd 30 jaar geleden een succes door een gift van de
St.Jozefschool uit Nootdorp. Door deze gift kon hij een stuk grond kopen. Deze grond wordt
nog steeds bewerkt door, nu meerdere generaties, straatkinderen in de leeftijdsgroep van 12
tot 18 jaar. Daar doen zij praktijkervaring op, zodat zij op latere leeftijd een zelfstandige boer
kunnen worden en een gezin kunnen stichten. Adriano Janssen is nu ongeveer 84 jaar en
geeft geen directe leiding meer aan dit project. Zijn taak is overgenomen door enige
bewoners zelf. Toch is hij nog steeds actief betrokken bij dit project.
Deze jongeren bewerken nu het land waardoor er o.a. komkommers en tomaten gekweekt
worden. Met de opbrengsten kunnen de gezinnen eten wat het land hun geeft. Zij geven ook
een gedeelte van het zaad aan de buren. En als de buren bijvoorbeeld kippen hebben gaan
er weer kuikentjes retour. De bedoeling van dit project is nog steeds dat de jongens en
meisjes tuinder worden. Zij leren hierbij dan ook lezen, schrijven, rekenen, boekhouden en
werken met een zelf gekochte computer. Hierdoor kunnen zij als boer of tuinder een gezin
stichten én onderhouden..
Vindt u ook dat dergelijke projecten de steun verdienen van Kringloopwinkel De
Wisselbeker? Kom dan eens langs in de winkel. Er is een grote collectie goederen waar altijd
wel iets voor u bij zit. En de prijzen zijn maar heel klein. De opbrengst van de winkel gaat
naar goede doelen.
De winkel is open op woensdag en zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur en is gevestigd aan de
Molenweg 4 te Nootdorp. Inbrengen van goederen kan op dinsdag tussen 9.30 en 15.00 uur.
Ook tijdens de openingsdagen van de winkel kunt u goederen inbrengen.
Dit is echter alleen mogelijk tot 11.30 uur. De medewerkers hebben de voorkeur aan de
inbreng op de dinsdagen.
Na telefonisch overleg ( 015-3105873) kan men de goederen ook bij u ophalen.
Wilt u mee doen als vrijwilliger? Kom dan ook eens langs! Zij kunnen uw hulp goed
gebruiken.

