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Grote uitverkoop
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Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp 
T  winkel      015 - 310 5873
T  secretariaat  015 - 310 8775
E  info@wisselbeker.nl
F  Kringloopwinkel De Wisselbeker

Winkel open:
woensdag en zaterdag  9.30-16.00 uur
Goederen brengen: 
woensdag en zaterdag  9.30-11.30 uur 
                        dinsdag  9.30-15.00 uur
Goederen ophalen? 
Maak een afspraak: 015 - 310 8168

Winkel gesloten
29 juli t/m 12 aug.

Een kleine winkel in een grote wereld
Onze kringloopwinkel is een typisch voorbeeld van een ‘Goede Doelen Winkel’. Het zijn onze vrijwilligers die het mogelijk 
maken om overal in de wereld, en ja ook in Nootdorp, te helpen waar dat nodig is. Zonder hun onbetaalde zweetdruppels zou 
dat onmogelijk zijn. Verspreid over de wereld lopen projecten waar wij aan doneren. Projecten waar mensen uit ons midden, 
mensen die wij kennen en waar we vertrouwen in hebben, het lef hebben gehad om iets te gaan doen voor een ander. 
In Armenië, Bangladesh, Laos, Malawi, Peru en nu ook in Ecuador.

Jonge tropenartsen aan de slag in Ecuador
De Nootdorpse tropenarts Jacob van der Ende en zijn 
vrouw Carolien, eveneens tropenarts, verbouwen op 
dit moment in het noordoosten van Ecuador een 
voormalig internaat tot ziekenhuis. In het Amazone-
regenwoud. Zestig procent van de mensen leeft daar 
onder de armoedegrens. De levensomstandigheden 
(veel ziekten) zijn er erbarmelijk. 
Jacob (36) en Carolien (34) kennen elkaar al van de 
middelbare school. Beiden gingen geneeskunde stu-
deren en specialiseerden zich als tropenarts. Ze werk-
ten eerder samen in West-Afrika toen daar de ebola 
toesloeg. Jacob en Carolien willen een ziekenhuis 

realiseren van circa 50 bedden met een operatie- en 
een verloskamer zodat ze acute zorg kunnen verle-
nen aan een populatie van ongeveer 20.000 mensen. 
Dan praat je over bijvoorbeeld spoedoperaties, eerste 
hulp en het begeleiden van lastige bevallingen. Om 
dit mogelijk te maken, hebben ze in 2017 de stichting 
Quina Care opgericht.

Wij vonden dat we dit geweldige avontuur moes-
ten gaan steunen. Jacob en Carolien krijgen dit jaar 
€5000. Die zal gebruikt worden om een groot deel 
van de inventaris van het nieuwe ziekenhuis naar 
Puerto el Carmen te transporteren. Die staat nu nog 
bij de ouders van Jacob aan de Roeleveenseweg. Kijk 
ook eens op de mooie website van Quina Care. Zeer 
de moeite waard.
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Jacob en Carolien van der Ende voor het oude internaat in 
Puerto el Carmen in de jungle van Ecuador. Zij zijn hard 
bezig het om te bouwen in een klein ziekenhuis, Hospital 
San Miguel. Jacob en Carolien zijn beiden tropenarts. 
Jacob komt uit Nootdorp. De kringloopwinkel gaat dit 
mooie project de komende jaren steunen met een bedrag 
van € 5000 per jaar.

IN DE SCHIJNWERPER
De kringloopwinkel heeft 
een team van rond de 35 vrij-
willigers. We stellen ze graag 
aan u voor. Deze keer Ria van 
der Helm. Ria is 79 jaar jong 
en al vanaf het begin (1997!) 

betrokken bij de Kringloopwinkel. Zij heeft 
diverse hobby’s. Zo is ze lid van het kerkkoor 
van de Bartholomeuskerk aan de Veenweg en 
van het Katholiek Vrouwen Gilde. Verder houdt 
Ria van fi etsen, lezen, puzzelen en dus ook van 
het vrijwilligerswerk bij de Kringloopwinkel. 
Een van de leden van het kerkkoor was al bij 
de kringloopwinkel betrokken en maakte Ria 
enthousiast. Dat is nu dus al ruim 20 jaar. Ria is 
een echte allrounder in de winkel en is inmiddels 
van alle markten thuis. Ria is caissière, zorgt voor 
de catering van haar collega’s, maar sorteert en 
prijst ook artikelen en zet die in de winkel. Een 
vliegende keep dus eigenlijk. 

Ria: “Ik doe het werk in de winkel met heel veel ple-
zier. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan 
en ook met de collega’s onderling is het altijd heel 
gezellig. Natuurlijk sta ik helemaal achter de doelstel-
lingen van de winkel. Geweldig dat we zoveel goede 
doelen kunnen steunen, zowel in het buitenland als 
ook lokaal. Het is ontzettend leuk om mensen blij te 
kunnen maken. Het werkt twee kanten op: klanten 
gaan blij weg als ze iets leuks vinden voor een klein 
prijsje en de goede doelen zijn weer blij met de fi nan-
ciële ondersteuning die zij krijgen. Ik hoop dat ik dit 
werk nog lang kan doen. Dan kan ik ook nog een tijdje 
genieten van de jaarlijkse uitjes, de kerstworkshops 
en de etentjes met de collega’s.” 

Cheque voor SWIN
Op zaterdag 20 april jl. heeft de voorzitter van de Stichting Kringloopwinkel De Wisselbeker, de heer G.A. 
van de Schootbrugge, een cheque overhandigd aan enkele (bestuurs)leden, ouders en toekomstige bewoners 
van Villa Zonnedauw in Nootdorp. Villa Zonnedauw is een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor 
de inrichting van de apparatementen maar voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes wordt 
nog gezocht naar sponsoren. De kringloopwinkel heeft een bedrag van € 675,00 ter beschikking gesteld 
voor de aanschaf van een geschikte wasmachine.

Wie komt ons helpen met helpen?
We kunnen nog steeds extra handjes gebruiken. 
Voor de basiswerkzaamheden, maar wij zijn ook 
heel blij als er mensen met speciale kennis zo nu 
en dan bijspringen. Er komt zoveel langs dat we 
soms moeite hebben met het verstandig prijzen 
van de spulletjes. Eerlijke kringloopprijsjes. Hebt 
u kijk op de waarde van postzegels en munten? 
Van audio-visuele apparatuur (camera’s e.d.)? Van 
platen, cd’s en boeken? Van kunstuitingen of wat 
daar op lijkt? Van antiek? We stellen uw hulp en 
advies zeer op prijs. Misschien vindt u het leuk 
zo nu en dan voor ons via Marktplaats te verko-
pen? Neem eens contact op. Loop eens binnen, 
bel: 015-3108775 of mail naar info@wisselbeker.
nl. Wij nemen dan contact met u op om een en 
ander nader te bespreken.


