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De winter is (bijna?) voorbij, de lente komt eraan!
Dus is het tijd om in Kringloopwinkel De Wisselbeker naar nieuwe
(oude) spulletjes te kijken.
Misschien is het niet meer zo gebruikelijk om een ‘voorjaarsschoonmaak’ te houden, maar
toch wordt er in veel huisgezinnen het interieur een beetje aangepast. Zoals een nieuw
behangetje of een likje verf zo hier en daar. En de schuur eindelijk weer eens opruimen. En
wat is er dan niet leuker om naar de Kringloopwinkel aan de Molenweg te gaan en daar wat
rond te neuzen en de afgedankte spulletjes af te geven. Men steunt daarmee één of
meerdere goede doelen. Door de opbrengsten van de verkochte artikelen worden weer heel
veel kinderen en volwassenen geholpen.
Voor de maand maart is er door de vrijwilligers één Goed Doel gekozen, te weten:
Hospice Het Vliethuys te Voorburg.
Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft
gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door
de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch
nog voldoende medisch personeel aanwezig is.
Zo is het ook geregeld in Het Vliethuys te Voorburg. De medische kosten van zo’n tehuis
worden door de zorgverzekering gedragen. Maar voor secondaire voorzieningen is men
aangewezen op giften/donaties. In deze hospice hebben de bewoners vanuit hun kamers
uitzicht op een grote tuin. Het onderhoud van deze tuin moet bekostigd worden uit deze
secondaire inkomsten. De Stichting Vrienden van het Hospice het Vliethuys heeft
Kringloopwinkel De Wisselbeker gevraagd om een bijdrage voor het onderhoud van deze
tuin. Een aantal bomen moesten verwijderd en nieuwe gepland worden. Tevens wilden men
een aantal vogelhuisjes plaatsen waardoor de bewoners het wel en wee van de vogels
kunnen gadeslaan.
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.

