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Er is elke woensdag en zaterdag vrijmarkt bij de Kringloopwinkel.
Bij de oranje vrijmarkt liggen de prijzen niet vast, dit in tegenstelling
tot de kleine prijsjes van Kringloopwinkel de Wisselbeker.
Koningsdag ligt alweer achter ons. Veel vrijmarkten in de omgeving van Nootdorp. In de
Kringloopwinkel de Wisselbeker is het op alle woensdagen en zaterdagen ‘vrijmarkt’ met
vaste, kleine prijzen. Dat is makkelijk, want dan hoeft er niet afgedongen te worden.
De inkomsten worden besteed aan de maandelijkse goede doelen.
Voor de maand mei is er door de vrijwilligers weer één Goed Doel gekozen, te weten:

Stichting Baobaps Kids, Malawi
Stichting Kringloopwinkel de Wisselbeker heeft een bijdrage verstrekt aan deze stichting om,
naast de al bestaande dagopvang voor kleuters in Machinjiri, Malawi, een
opvang/revalidatiecentrum te bouwen specifiek voor kinderen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld. Dit kan binnen het bestaande project
worden ingepast. De beoogde grond op het terrein is al aangekocht en de stenen voor de
bouw zijn gekocht. Er is nu geld nodig voor de realisatie: bouw, inrichting materiaal,
personeel en overige voorzieningen.
In de praktijk blijkt dat kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking of
psychiatrisch ziektebeeld onder de kim blijven en zo goed als worden genegeerd. Voor de
meeste van deze kinderen geldt dat voeding, behandeling, opvang, gezien en gehoord
worden geen gewone zaak is. Deze kinderen hebben nu eigenlijk geen enkele positie en
vandaar uit bestaat nu de behoefte om uit te breiden met opvang voor deze groep in een
speciale afdeling binnen het centrum waarvoor nieuwbouw met alle faciliteiten noodzakelijk
is. Zij verwachten met de opvang/het revalidatiecentrum de doelgroep zichtbaar te maken,
voeding, fysiotherapie en medische en psychische bijstand te kunnen bieden. Wanneer deze
kinderen zichtbaar zijn binnen de Baobab Kids kan deze zichtbaarheid doorwerken naar de
beperkt aanwezige hulpverlening in het zuiden van Malawi. Een effect kan zijn dat de
acceptatie door ouders of familie van kinderen uit deze doelgroep in ieder geval groter zal
zijn dan nu het geval is. De ouders/opvoeders worden daarom bij alle stappen geïnformeerd
en betrokken.
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.

