
Nieuws Kringlo pwinkel

Wonder Woman
Antoinette Termoshuizen woont in Pijnacker. Maar haar hart ligt 
in Banglahdesh.  En ons hart klopt voor Antoinette. Zij is in veel 
opzichten een bijzondere vrouw. Wij steunen haar nu al twaalf 
jaar met een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro. 

Kringloopwinkel De Wisselbeker is een “goede-doelen-winkel”. Vrijwilligers doen er 
onbetaald hun werk. Ze zijn onbetaalbaar! Maar hoe zorg je ervoor dat de opbrengst 
goed terechtkomt?  Bijvoorbeeld door mensen als Antoinette te steunen: iemand die 
we kennen en vertrouwen; die bewijst dat ze onze steun meer dan waard is.

Een onzichtbare hand leidde 
Antoinette naar Banglahdesh, 
een van de armste landen ter 
wereld. Dat ze daar op de 
fiets terechtkwam maakt het 
verhaal alleen maar wonder-
baarlijker. Ze werd geraakt 
door het menselijk lijden 
dat ze daar waarnam. Ze 
liet zich niet ontmoedigen 
door de omvang ervan.  Ze 
ging aan de slag. Kinderen 
met een complexe handicap 
helpen. De onzichtbaren, de 
vergetenen.  Het begin van 
een wonder in wording. 

Hoe bijzonder haar werk 
vanuit de Stichting Niketan 
is, mag blijken uit de vol-
gende boodschap op Face-
book op 28 april 2019 van 
Bedashrita Chattoraj, een 
vrouw uit Banglahdesh. 

We hebben een stukje vertaald:

Vanaf de dag dat ik deze “miracle lady” Antoinette 
Termoshuizen leerde kennen, met dank  aan Khalid 
bhai en Aditi, houdt het me bezig: een Hollandse 
vrouw die zich met hart en ziel inzet voor onder-
wijs, gezondheidszorg en welzijn van meer dan 500 
gehandicapte kinderen in Banglahdesh. Dat is voor 
mij niet minder dan een wonder. Al die jaren deed 
ze in stilte en in alle bescheidenheid haar nobele 
werk. Maar wel met een duidelijke visie.  

Voor meer informatie: 
https://www.niketan.nl/  

ook op Facebook.

Belangrijke info
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp 

 winkel: 015 - 310 5873

 secretariaat: 015 - 310 8775

� info@wisselbeker.nl

� www.wisselbeker.nl

 Kringloopwinkel De Wisselbeker

Winkel open: 
woensdag en zaterdag  9.30-16.00 uur
Goederen brengen: 
woensdag en zaterdag  9.30-11.30 uur 
                        dinsdag  9.00-15.00 uur
Goederen ophalen? 
Maak een afspraak: 015 - 310 8168

In de schijnwerper

Wie ben je?
Joke de Koning-Elderhorst, geboren en getogen 
in Nootdorp (2-7-1965). Veel oud-Nootdorpers 
kennen mij nog wel 
van de winkel die mijn 
broer Wim en ik heb-
ben gehad in de Dorps-
straat. Alles wat je in de 
grote bouwmarkten niet 
kon krijgen, hadden wij 
wel. Schroeven en spij-
kers e.d. werden zelfs 
per stuk verkocht.

Wat zijn je hobbies? 
Ik puzzel graag en verder fietsen, wandelen en 
lezen.

Hoe kwam je bij de 
kringloopwinkel? 
Van mijn nicht Ada van der Sman hoorde ik dat 
de kringloopwinkel vrijwilligers zocht. Het con-
tact met de klanten, de andere vrijwilligers, het 
uitzoeken van de spullen (elke keer weer een 
verrassing wat er uit een doos of zak komt) en de 
verkoop vind ik erg leuk om te doen.

Hoe lang werk je nu bij de 
kringloopwinkel?  
Ik werk sinds januari 2016 bij de kringloop.

Wat doe je bij de 
kringloopwinkel? 
Ik werk het meeste op de kledingafdeling waar ik 
mij voornamelijk bezig hou met het uitzoeken, 
prijzen en ophangen van de kleding. Maar ook 
bij de andere afdelingen ben ik inzetbaar.

Sta je achter de doelstellingen 
van de kringloopwinkel en 
waarom? 
De doelstellingen vind ik erg goed. Spullen wor-
den weer hergebruikt wat goed is voor het milieu 
en het brengt geld op voor zowel plaatselijke- als 
ook goede doelen in het buitenland. Dus mensen 
breng je spullen bij de kringloop en steun het 
goede doel! Wie nog leuk vrijwilligerswerk zoekt, 
klop eens bij de kringloop aan. 


