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Stapje voor stapje opknappen
Als het even kan proberen we de winkel met alles erop en eraan elke keer 
weer een beetje op te knappen. De gouwe handjes van buurman Fred 
Derwort zijn daarbij onmisbaar. Naast ‘Het Tentje’ staat nu een mooie, 
nieuwe ‘pottenkast’ die niet zomaar meer de sloot in waait. En het gangetje 
achterin de winkel heeft ook een facelift gehad. Boven de kassa draait ons 
nieuwe fotoframe. Stapje voor stapje…

Kringloopwinkel De Wisselbeker in 2018

Opnieuw steun voor veel goede doelen
Onze eigen kringloopwinkel aan de Molenweg in Nootdorp kon ook in 2018 weer veel goede doelen steunen met een 
donatie. Al een aantal jaren gaat het om een totaalbedrag van zo’n 50.000 euro. Het resultaat van enerzijds een 
fantastische achterban die spullen aanlevert en weer andere spullen aanschaft en anderzijds een zeer trouwe en 
enthousiaste groep vrijwilligers die de zaak draaiend houdt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. 

In ons deel van kringloopland opereren twee soorten instellingen. Je hebt de 
klassieke goede-doelenwinkels, zoals De Wisselbeker, met hun onbetaalde mede-

werkers die hun netto-opbrengst 
beschikbaar stellen voor allerlei 
groepen die wel een steuntje kun-
nen gebruiken. Daarnaast zien we 
een ander type kringloopbedrijf 
opkomen, vaak veel groter en 
onderdeel van een keten, dat leeft 
van hun bijdrage aan de kring-
loop. Dit zijn ondernemingen 
waarin een deel van de beman-
ning wordt betaald. Zij doneren 
niet aan goede doelen. 

Het is duidelijk dat De Wisselbeker afhankelijk is van de lokale ‘gunfactor’. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat de Nootdorpse gemeenschap De Wisselbeker 
ziet als iets van ons allemaal. Een initiatief waar we blij van kunnen worden, waar 
we soms ook ons voordeel mee kunnen doen, en waarmee we en passant ook nog 
allerlei goede doelen kunnen steunen, meegerekend de kringloopdoelstelling.
De zogenaamde Grote Goede Doelen krijgen jaarlijks 5.000 euro gedurende een 
periode van drie jaar, met de optie van verlenging. De betreffende stichtingen 
komen uit de buurt en zijn bekend. In 2018 ging er geld naar het Kongdistrict 
in Laos (Help Laos), naar Bangladesh (Niketan), naar Peru (Mandioca), Malawi 
(Live Life), Chili (Ninos de Dios) en naar Armenië (Pijnackenaren helpen Arme-
nië). Voor de aparte actie ‘Help Armenië de winter door’ is recent nog eens 2.500 
euro beschikbaar gesteld.

Maanddoelen
Iedere maand steunen we een doel dat door de medewerkers is uitgekozen. Meestal 
met een bedrag van 1000 euro. Stichtingen in Zuid-Holland kunnen een aanvraag 
doen. Voor een overzicht van onze donaties in 2018 verwijzen we naar onze website.

Lokale doelen
Dan zijn er nog onze lokale doelen. Dit jaar waren dat: Stichting Vrienden Manege 
Craeyenburch, € 1.000; Katholieke Bond voor Ouderen een bedrag van € 750,00; 
De Stichting Vrienden van Veenhage heeft € 2.500,00 ontvangen; Het Katholiek 
Vrouwengilde ontving € 550,00; Scouting Nootdorp heeft een bedrag van € 1.000 
ontvangen; Het Lucas Onderwijs (’t Kraaienest) kreeg een bedrag van € 482,50; 
De organisatie van de Dag van de Ouderen kreeg een bijdrage van € 250,00. En 
dan hebben we nog de rampen waar we een bijdrage aan toekennen. Dit jaar was 
dat een bedrag van € 2.500 voor de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi. 

Wij hebben dringend versterking nodig
Kom eens kijken. Kom eens praten.
Bel voor meer informatie: 015-3108775 of stuur een mail naar: 
info@wisselbeker.nl - www.wisselbeker.nl

WIJ HEBBEN DRINGEND 
VERSTERKING NODIG!

Geopend woensdag en 
zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Voor meer informatie kijk op: www.wisselbeker.nl
De Wisselbeker, Molenweg 4, Nootdorp

Goederen ophalen?
Bel: 015 - 310 81 68

Goederen aanleveren?
- Dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur

- Woensdag- en zaterdagochtend 
   tussen 09.30 en 11.30 uur

Geen goeie kleding in de container!
Voor onze winkel aan de Molenweg staat een kledingcontainer. Sommige 
mensen denken dat wij daar de goeie spulletjes uitvissen om te verkopen. 
Dat is niet zo. Zonde als uw mooie spulletjes ongezien de shredder in gaan. 
Geef bruikbare kleding daarom bij ons af dan doen wij de selectie en kunnen 
we er anderen nog een plezier mee doen. 

De 135 kinderen van de kleuterschool van 
Aragatsavan (Armenië) zitten weer droog, 
dankzij een nieuw dak voor 5.000 euro.

Onze eigen kringloopwinkel aan de Molenweg in Nootdorp kon ook in 2018 weer veel goede doelen steunen met een 

Wij wensen al onze vrijwilligers, Wij wensen al onze vrijwilligers, 
klanten, relaties en iedereen klanten, relaties en iedereen 

die ons steunen die ons steunen 
� jne kerstdagen � jne kerstdagen 

en een en een 
voorspoedig 2019!voorspoedig 2019!


