
Nieuws Kringlo pwinkel

Houdt het dan nooit op?
Bijna op de dag af dat wij onze angst voor het virus van ons af konden schudden, 
werden wij overrompeld door nieuw onheil. Meer zichtbaar maar even dodelijk. 
De schaamteloze overrompeling van wat bijna een buurland is. Opnieuw klopt een 
gevaar op onze deur. Het is zaterdag 26 februari als deze tekst wordt opgesteld. 
Wat kan er de komende dagen nog gebeuren? Niemand die het weet. 

Helden uit de buurt
We gaan ook in deze editie 
iets vertellen over een van 
onze “Grote Goede Doelen”. 
Dit keer aandacht voor het 
werk van Mariska de Bruijn 
en haar vriendin Carla van 
der AA uit Nootdorp die 
sinds 2015 met hun stich-
ting “Zola Care” actief zijn 
in het Afrikaanse land 
Malawi. Carla heeft onlangs 
een stapje terug gedaan. 
Maar voorzitter Mariska 
kan rekenen op de steun 
van een bevlogen groep 
jonge vrouwen. Mariska is diëtiste van beroep. In het bestuur zitten bijna allemaal enthousiaste meiden met 
een medische achtergrond. Zie de afbeelding met Mariska derde van rechts.
Zola Care steunt het medische werk dat vanuit een missiepost in de omgeving van de plaats Lusangazi is opgezet 
door een groep Capucijner paters en nonnen uit India die er nog steeds actief zijn. 

Vooral op het gebied van geboortezorg kan er veel verbeterd worden. In Malawi sterven 634 moeders op 100.000 
bevallingen tegen 7 op 100.000 in Nederland. Zola Care richt zich op dit moment dan ook op de uitbreiding 
van het “Pio Health Centre” met een volwaardige kraamziekenhuis: vier verloskamers, vier observatiekamers, 
twintig reguliere bedden, vier high care bedden en twee 
couveuseplekken. Verder twee operatiekamers, consul-
tatieruimten, een apotheek en een laboratorium. Kosten 
circa € 500.000. De bouw is intussen gestart. Het volle-
dige bedrag is nog niet binnen. De Kringloopwinkel heeft 
veel respect voor en vertrouwen in Mariska en haar team 
en steunt haar sinds 2018 met € 5.000 per jaar. 

Meer weten, helpen, doneren? 
Kijk op https://www.zolacaremalawi.com.         
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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

In de schijnwerper
Nel van der Kraan 
Deze keer staat Nel 
van derKraan in onze 
schijnwerper. Nel is 
85 jaar jong en werkt 
al 20 jaar bij de Kring-
loopwinkel. Zij heeft 
drie kinderen en vier 
kleinkinderen. Nel en 
vrijwilligerswerk, dat 
klikt al heel lang. En 
niet alleen bij de kring-
loopwinkel. Als het zo 
uitkomt speelt ze graag 
een potje klaverjassen. 
En ook van de plantjes 
kan ze genieten. Specia-
lisme: de legpuzzel. Nel 
zorgt ervoor dat er geen 
puzzels de winkeldeur 
uitgaan als ze niet compleet zijn. Nel is door een 
buurvrouw op het spoor van de kringloopwin-
kel gezet. “We kunnen nog wel wat handjes 
gebruiken bij het uitzoeken.” En Nel ging niet 
meer weg. Leeftijd? Sommigen hebben daar geen 
boodschap aan. 
Nel staat de laatste tijd vooral achter de kassa, 
maar ze is altijd bereid elders in te springen als 
dat nodig is. Nel wordt blij van de contacten met 
de klanten en met haar collega’s. Helpen verspil-
ling te voorkomen, geweldig. En dan ook nog 
met de verdiende centjes allerlei goede doelen 
steunen Hoe mooi is dat!                 

Nel v.d. Kraan links in 
gesprek met kringloop-

collega Plony Holierhoek 
tijdens ons uitje naar 

Garderen in 2019 
voor een bezoek aan de 

Zandkastelen.

Geknipt uit de nieuwsbrief van Zola Care 
van december 2020.

Tegen de wind vooruit
Ondanks alles gaan 
we ook in het jaar dat 
we 25 jaar bestaan 
door met wat we altijd 
al deden: spullen een 
tweede leven geven en 
met de opbrengst goede 
doelen steunen. Helpen 
en daar zelf blij van wor-
den. Doorgaan, ook als 
het tegenzit. Zoals op 18 
februari toen de storm 
een stevige boom op ons 
dak deed belanden. Dat 
had heel slecht kunnen 
aflopen. De schade viel 
mee. Onze feestdatum 
op zaterdag 25 juni kon 
blijven staan.           

Wij zoeken kassamedewerkers


