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Drie jaar steun voor ziekenhuis in Malawi

Kringloopwinkel steunt Live Life Foundation
Het bestuur van kringloopwinkel De Wisselbeker heeft besloten een samenwerking aan te gaan met het door de Noot-
dorpse Mariska de Bruijn opgerichte goede doel Live Life Foundation. Deze stichting zet zich in voor Malawi. Zaterdag 26 mei 
is het sponsorcontract ondertekend.

Joke van Hagen, secretaris van de Kringloopwinkel: 
“Een groot goed doel is altijd statutair gevestigd bin-
nen onze regio, omdat het bestuur een vertrouwens-
relatie wil opbouwen met het bestuur van het goede 
doel en dat gaat het makkelijkst als je bij elkaar in 
de buurt woont en elkaar regelmatig ziet en spreekt. 
Mariska is bezig met het vernieuwen en uitbreiden 
van een ziekenhuis in Malawi. Heel regelmatig is 
zij dan ook in Malawi te vinden om alles in goede 
banen te leiden.” 
Mariska, gesteund door de eveneens Nootdorpse 
Danielle Hoefsloot: “We zijn uiteraard superblij met 
de steun van de Kringloopwinkel. Voor uitgebreide 
informatie verwijzen we graag naar onze website 
over ons project. Momenteel is fase 2 afgerond: de 
muren zijn tot dakhoogte opgetrokken en we gaan 
fase 3 in. Met goedkeuring van het bestuur van de 
Kringloopwinkel mogen we een deel van hun dona-
tie gebruiken om het dak te plaatsen.”

Steun blijft nodig
“Hierna zijn we nog hard op zoek naar sponsors om de 
afronding (deuren, ramen, schilderen, elektriciteit en 
stromend water) te kunnen financieren”, aldus Mariska 
en Danielle. “We gebruiken hier ook eigen financiën 
voor maar donaties zijn nog steeds heel erg welkom. 
Met de vaart die er nu in zit, kan het dak er eind juni 
staan en kan het centrum in ieder geval al gebruikt 
worden voor het geven van voorlichting. Aangezien 
de winter eind juni in Malawi intreedt en het ook daar 
gewoon vijf graden kan worden is het erg prettig als 
er een grote overdekte ruimte is waar deze voorlich-
ting gegeven kan worden. Wij gaan half oktober voor 
drie weken naar Malawi om het project te bezoeken, 
nieuwe plannen te maken maar vooral ook het cen-
trum in te richten met materialen voor revalidatie/
fysio. Tevens willen we het centrum officieel openen 
met een Malawiaans-Nederlands feestje.”   

Goede doelen van de Kringloopwinkel
Het afgelopen half jaar hebben de volgende goede 
doelen een bijdrage ontvangen: Stichting HAPI, 
Stichting Philadelphia, Bontius Stichting, Stichting 
Babyspullen, Stichting Clownszaken, Stichting 
Samay. Bijdragen gingen ook naar: Manege Crae-
yenburch voor een nieuwe boarding in de buiten-
bak, Vrienden van Veenhage voor de aanschaf van 
een rolstoelbus en het KBO voor de organisatie van 
excursies.

Vakantie en korting
Tot 30 juli zijn alle artikelen in de winkel voor 
de helft van de prijs. De winkel is tussen 30 
juli en 11 augustus gesloten. Daarna beginnen 
we weer met heel veel nieuwe artikelen.      

Ondertekening van het contract door Mariska de Bruijn (r) 
en Joke van Hagen. Danielle Hoefsloot kijkt goedkeurend toe.

Vrijwilligers gezocht
Ben je op zoek naar zinvol en afwisselend 
vrijwilligerswerk en vind je het leuk om mee 
te werken aan een duurzame wereld? Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers voor onze gezel-
lige en drukke kringloopwinkel! Ons team 
bestaat uit 30 vrijwilligers, maar wij komen 
handen te kort!

We hebben meerdere functies openstaan, het aan-
tal uren is in overleg en bespreekbaar. Je komt te 
werken in een enthousiast team. We organiseren 
regelmatig leuke activiteiten zoals interessante 
workshops, de nieuwjaarsborrel en ons jaarlijkse 
uitje. Kortom: gezellige activiteiten om je te bedan-
ken voor jouw inzet.

Je kunt ons bellen op 015 310 8775 of mailen naar 
info@wisselbeker.nl. Wij zijn open op woensdag 
en zaterdag van 09.30 uur tot 16.00 uur. Ons 
adres is De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp. 
Informatie: www.wisselbeker.nl

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven van alles in 
en rond de winkel? Kijk eens op Facebook 
Kringloopwinkel De Wisselbeker. Ook daar 
zijn wij te vinden.                            

Vijf vragen aan medewerkster Marry Vink
Hoe ben je bij de kring-
loopwinkel gekomen?
Via mijn tante, Maartje Vis, 
die toen al bij de Kringloop-
winkel werkte, hoorde ik 
ervan en heb ik me aange-
meld als vrijwilliger.

Waarom is er een extra stuk gebouwd en 
waarom heet dat Het Tentje?
We komen in onze winkel altijd ruimte te kort. 
Jaap Bazuin en Fred Derwort zagen mogelijkheden 
voor een kleine uitbreiding. Er was eerst alleen een 
zeil. Vandaar de naam Het Tentje. Een idee van Jan 
Lamens die het tentje runde.

Wat is er allemaal te vinden in Het Tentje?
Voornamelijk seizoensartikelen. In de zomer vooral 
camping- en tuinspullen. In de winter een kerst-
markt. Verder: gereedschap, groot kinderspeelgoed 
en nog veel meer, altijd afhankelijk van wat we aan-
geleverd krijgen en wat binnen geen plekje krijgt.

Waarom is Het Tentje af en toe dicht?
Bij slecht weer blijft het dicht. Er staat zoveel in 
dat we elke keer als de winkel open is, eerst heel 
veel buiten moeten zetten. Bij regen kan dat niet 
en kan dus ook Het Tentje niet open omdat er dan 
niemand in kan.

Hoe vind je het werken voor de kringloopwinkel?
Super. Ik zou het niet willen missen. Vooral de 
aanspraak met de klanten vind ik erg leuk.         

Marry samen met Rob Damen voor Het Tentje.

Voor meer informatie: www.livelifemalawi.nl


