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Virus krijgt De Wisselbeker niet klein
Het coronavirus. Sommigen krijgen het niet meer ‘uit hun bek’. De kunst is 
natuurlijk om het niet meer ‘in je ….’ te krijgen. Daar doen we alles aan. Uitroeien 
zal niet lukken maar de totale ontwrichting van het afgelopen jaar gaat voorbij. 
Dit jaar. Vorig jaar was ook voor de winkel een trieste periode. Omzet gehalveerd, 
enkele vrijwilligers ziek, sociale verbanden weg. Zoiets ingrijpends was nieuw. 
Het werd een zaak van zoekend en tastend overleven. Maar we hebben het 
kleine sleuteltje van ons grote hek nog niet in de sloot gegooid. Nog even en dan 
gaat het grote hek weer open. Intussen konden we onze goede doelen blijven 
steunen. Je moet altijd een reservepotje hebben.

Hollandse meiden helpen de 
allerarmsten in Malawi

Nootdorpse Mariska de Bruijn (1993, diëtiste) heeft 
in 2014 de Live Life Foundation opgericht. Samen 
met zes vriendinnen, allen met een medische ach-
tergrond, vormt zij het bestuur. De stichting onder-
steunt de realisatie van een (kraam)ziekenhuis 
in Lusangazi (Malawi, Zuidoost Afrika), speciaal 
bedoeld voor de allerarmsten. En hoe symbolisch wil 
je het hebben? Op is 26 november 2020 is Mariska 
zelf bevallen van een prachtige dochter! Zola Johanna 
Malaika. Dit was mede aanleiding om de stichting 
een nieuwe naam te geven: Zola Care Malawi (M.i.v. 
1 maart 2021). De website blijft voorlopig nog even: 
www.livelifemalawi.nl. Sinds 2018 ondersteunt De 
Wisselbeker dit project. Als we zo’n “groot” project 
adopteren dan betekent dat dat men drie jaar lang 
elk jaar 5.000 euro ontvangt. Daarna kan een nieuwe 
periode starten. Wij zijn enthousiast over het werk 
van Mariska en haar mensen en daarom gaan we ze 
ook de volgende drie jaar steunen.

Ook in Malawi is corona een akelige stoorzender. 
Maar de bouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis 
liggen nu klaar. Er kan gebouwd worden. Eerder al 
hebben wij meebetaald aan de bouw van een muur 
om het complex in verband met de veiligheid van 
personeel en patiënten. Ook hebben we financiële 
steun gegeven bij de inrichting van laboratorium- 
faciliteiten.      

Enthousiast? 
Steun dan Mariska en haar 
Zola Care Malawi project.

In de schijnwerper
Bep Langezaal

De leiding over de kring-
loopwinkel is in handen van 
Bep Langezaal. Bep werkt 
inmiddels al 20 jaar in de 
winkel. Bep is geboren in 
Leiden maar inmiddels al 
ruim 30 jaar woonachtig in 
Nootdorp. Zij heeft diverse 
hobby’s zoals kaarten maken, knutselen zoals 
diamond painting en gaat graag naar rommel-
markten en kofferbakmarkten.
Na 43 jaar grafische industrie kon ze vervroegd 
met ‘pensioen’. Bep kwam toen al regelmatige in 
de winkel. Nadat zij een paar keer benaderd was 
om als vrijwilligster het team te komen verster-
ken besloot ze om maar eens te proefdraaien. Het 
voelde als een warme deken. 
Bep is coördinatrice maar werkt zelf ook heel 
hard mee omdat alle handjes helpen om de win-
kel draaiende te houden. 
Dat wij goede doelen steunen in binnen- en bui-
tenland vindt zij echt geweldig. De dankbaarheid 
is groot en dat geeft een goed gevoel. Ook de 
lokale bevolking wordt niet vergeten zoals bij-
voorbeeld RKDEO na de brand van de kantine, 
de Oranjevereniging, IPSE de Bruggen, Veenhage 
en de scouting.
Bep wil daar nog aan toevoegen dat coördineren 
leuk is maar dat kan zij alleen dankzij en met 
alle vrijwilligers van de winkel. “We hebben een 
fantastisch team”, aldus Bep.              

Mariska de Bruijn uit 
Nootdorp startte in 2014 
met steun aan een 
ziekenhuisproject in Malawi. 
De Wisselbeker steunt haar.
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Winkel open: 
woensdag en zaterdag  9.30-16.00 uur
Goederen brengen: 
woensdag en zaterdag  9.30-11.30 uur 
                        dinsdag  9.00-15.00 uur
Goederen ophalen? 
Maak een afspraak: 015 - 310 8168

Zo moet het ziekenhuis in Malawi eruit gaan zien. De bouw gaat in 2021 van start.


